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»Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo,
27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US) je
Občinski svet Občine Kozje na redni seji dne
sprejel
Statut Občine Kozje v prvi obravnavi.«
»Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na
redni seji dne sprejel
Poslovnik Občinskega sveta Občine Kozje v prvi obravnavi.«

UVODNA OBRAZLOŽITEV

I.
Ministrstvo za javno upravo, Služba za lokalno samoupravo, je na podlagi 88. a člena Zakona o lokalni
samoupravi v okviru strokovne pomoči opravila pregled usklajenosti Statuta Občine Kozje ter
Poslovnika občinskega sveta z Ustavo RS, Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o integriteti in
preprečevanju korupcije, Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja, Resolucijo o normativni
dejavnosti, Zakonom o financiranju občin, Zakonom o samoprispevku, Zakonom o javnih financah,
Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, pregledala
organiziranost občine v skladu z zakonom in podala priporočila za uskladitev zgoraj navedenih aktov.
II.
Na podlagi pregleda delovanja krajevnih skupnosti v občini ter pregleda nalog, ki jih krajevne
skupnosti dejansko izvajajo, se predlaga tudi sprememba statuta v delu, ki določa delovanje krajevne
skupnosti kot pravne osebe.
Zakon o lokalni samoupravi v 19c. členu določa, da lahko statut občine določi, da je ožji del
občine pravna oseba javnega prava. V primeru, da je ožji del občine pravna oseba, nastopa v pravnem
prometu v okviru nalog, ki so določene s statutom občine oziroma z odlokom. Zastopa ga njegov
svet. Statut občine lahko določi, da zastopa ožji del občine predsednik njegovega sveta. Pravni posli,
ki jih sklene ožji del občine brez predhodnega soglasja župana, so nični, vendar pa lahko predpis
občine, ki je potreben za izvršitev občinskega proračuna določi, kateri pravni posli in v kateri višini so
ti posli, ki jih sklene ožji del občine, veljavni brez predhodnega soglasja župana. V primeru, da je ožji
del občine pravna oseba, odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Za obveznosti
ožjega dela občine subsidiarno odgovarja občina.
Če ožji del občine, ki je v skladu s statutom občine pravna oseba, preneha obstajati ali če mu preneha
pravna subjektiviteta, njegove pravice in obveznosti preidejo na občino oziroma na nove ožje dele
občine z lastnostjo pravne osebe, ki nastanejo z združitvijo ali z razdružitvijo prejšnjih ožjih delov
občine.
V primeru, da ožji del občine ni pravna oseba, lahko statut občine določi, da v okviru nalog ožjega
dela in v okviru s proračunom določenih sredstev za izvajanje teh nalog občino pri izvajanju odločitev
sveta ožjega dela občine zastopa svet ožjega dela občine ali njegov predsednik. Pravni posli, ki jih
sklene ožji del občine brez predhodnega soglasja župana, so nični, vendar pa lahko predpis občine, ki
je potreben za izvršitev občinskega proračuna določi, kateri pravni posli in v kateri višini so ti posli, ki
jih sklene ožji del občine, veljavni brez predhodnega soglasja župana.
V skladu z določili Zakona o lokalni samoupravi je organ ožjega dela občine svet, ki ga izvolijo volilni
upravičenci s stalnim prebivališčem na območju ožjega dela občine.
Statut občine lahko določi, da ožji del občine nima sveta. Če s statutom občine niso ustanovljeni ožji
deli občine ali če statut občine določi, da ožji del občine nima sveta, lahko občinski svet ustanovi
krajevne, vaške ali četrtne odbore.
Ministrstvo za javno upravo, ki je pristojno za sistem lokalne samouprave, je na podlagi
Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020 pripravila novelo Zakona o
lokalni samoupravi, ki črta določila zakona, ki opredeljujejo pravno subjektiviteto krajevnih
skupnosti. S tem predlagatelj izenačuje status vseh ožjih delov občin. Predlog novele ZLS določa, da se
lahko s statutom občine določijo naloge ožjih delov občine, ki imajo svet. Statut občine lahko določi,
da v okviru nalog ožjega dela in v okviru s proračunom določenih sredstev za izvajanje teh nalog
občino pri izvajanju odločitev sveta ožjega dela občine zastopa svet ožjega dela občine ali njegov
predsednik. Pravni posli, ki jih sklene ožji del občine brez predhodnega soglasja župana, so nični,

vendar pa lahko predpis občine, ki je potreben za izvršitev občinskega proračuna določi, kateri pravni
posli in v kateri višini so ti posli, ki jih sklene ožji del občine, veljavni brez predhodnega soglasja
župana.
Občina, ki ima v skladu s statutom ustanovljene ožje dele občin, določi z občinskim proračunom
višino sredstev, namenjeno financiranju projektov, ki jih predlagajo sveti ožjih delov občin. Sveti ožjih
delov občin o predlaganih projektih izvedejo posvetovanja s prebivalci.
V skladu z veljavnim Odlokom o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Občini Kozje (Uradni
list RS, št. 117/03 ) izvajajo krajevne skupnosti naslednje naloge:
1)
2)
3)
4)

vzdrževanje javnih poti
urejanje javnih in drugih površin
vzdrževanje in urejanje pokopališč
upravljanje s premoženjem KS.

Vzdrževanje javnih poti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

redno vzdrževanje prometnih površin,
redno vzdrževanje bankin,
redno vzdrževanje odvodnavanja,
redno vzdrževanje brežin,
skrb za redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
čiščenje cest, križišč in pločnikov,
redno vzdrževanje cestnih objektov,
intervencijski ukrepi.

Krajevne skupnosti izvajajo zimsko vzdrževanje javnih poti.
Urejanje javnih in drugih površin
Javne površine so:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ulice, pločniki, trgi,
avtobusne postaje, postajališča, avtobusne čakalnice, parkirni prostori, tržnice, telefonske
govorilnice,
javni parki, drevoredi, zelenice, nasadi, zelenice ob javnih poteh in objektih ter javne oziroma
varovalne zelene površine,
otroška in športna igrišča,
pokopališča,
okolica cerkva in drugih sakralnih objektov,
okolica kulturnih in vaških domov,
druge javne površine.

Poleg javnih površin se urejajo tudi naslednje površine:
1.
2.
3.

funkcionalna zemljišča ob javnih objektih (npr. dostopne poti, dovozi, parkirni prostori, zelenice
ob stanovanjskih blokih in drugih zgradbah kot je občine, javnih zavodov ipd.).
nezazidana stavbna zemljišča v lasti občine,
druga zemljišča v javni rabi.

Vzdrževanje javnih in drugih zelenih površin obsega:
1.
2.
3.

negovanje in obnavljanje zelenic, parkov, okrasnega drevja, grmičevja, cvetličnih nasadov, trat in
podobno,
vzdrževanje in obnavljanje pešpoti, ograj, klopi in druge opreme in
varstvo zelenih površin pred poškodbami in boleznimi.

Vzdrževanje in urejanje pokopališč
Krajevne skupnosti izvajajo pokopališko dejavnost na pokopališču, ki se nahaja na območju krajevne
skupnosti.
Pokopališka dejavnost zajema urejanje in vzdrževanje pokopališč in komunalnih objektov na
pokopališču ter dajanje grobov v najem.
Urejanje in vzdrževanje pokopališč in objektov na pokopališču obsega:
- izdelava programa urejanja pokopališč,
- določitev prostorov za posamezne vrste grobov na podlagi načrta razdelitve na pokopališke
oddelke in grobove,
- tekoča vzdrževalna dela na pokopališču in komunalnih objektih (urejanje zelenic, poti na
pokopališču…),
- čiščenje in odstranjevanje odpadkov,
- vodenje evidence pokopališč.
Upravljanje s premoženjem krajevne skupnosti
Krajevne skupnosti upravljajo s svojim premoženjem ter s premoženjem občine, ki jim je dano v
uporabo.
Premoženje krajevne skupnosti predstavljajo nepremičnine in premičnine, denarna sredstva in
pravice.
Krajevne skupnosti dejansko izvajajo naslednje naloge:
KS KOZJE:
-

upravljanje vežice
dajanje grobov v najem
vodenje evidence pokopališč

KS LESIČNO:
-

upravljanje vežice
dajanje grobov v najem
vodenje evidence pokopališč
upravljanje s kulturnim domom

KS PODSREDA:
-

upravljanje vežice
dajanje grobov v najem
vodenje evidence pokopališč
upravljanje s kulturnim domom in pisarno

KS BUČE:
-

upravljanje vežice
dajanje grobov v najem
vodenje evidence pokopališč
delno upravljanje s kulturnim domom

KS ZAGORJE:
-

upravljanje vežice
dajanje grobov v najem
vodenje evidence pokopališč
delno upravljanje s staro šolo

KS OSREDEK:
-

upravljanje z domom.

Predsednikom KS je bilo stališče oz. predlog glede ukinitve pravne subjektivitete krajevnih skupnosti
predstavljeno. Zadevo so obravnavali tudi sveti krajevnih skupnosti.
III.
Statut sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino vseh članov, poslovnik občinskega sveta
pa z dvotretjinsko večino navzočih članov.
Predlaga se, da se splošna akta zaradi večje preglednosti sprejmeta kot nova splošna akta.

Pripravila:
Andreja Reher

ŽUPANJA OBČINE KOZJE
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