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Priloženemu predlogu sprememb in dopolnitev statuta občine je priložen tudi Zakon o 

ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (UL RS št. 14/15 – v nadaljevanju ZUUJFO), 

ki spreminja tudi nekatere določbe Zakona o lokalni samoupravi in v 28. členu hkrati nalaga 

občinam, da občinske statute uskladijo z zakonom v 6 mesecih po njegovi uveljavitvi, kar 

je do 15. 9. 2015. 

Spremembe se nanašajo na nezdružljivost funkcij članstva v občinskem svetu in svetih 

krajevne skupnosti, določitev nalog in financiranja krajevne skupnosti, dodajajo se 

nekatere statutarne določbe krajevnih skupnosti. 

 

Dopolnitev iz prvega člena sprememb statuta se nanaša na dodatno prejeta pojasnila 

ministrstva, da morajo občine, ki bodo obdržale pravno subjektiviteto krajevnih skupnosti, 

v statut občine, ki je hkrati tudi statut krajevnih skupnosti, vnesti statusne določbe 

krajevnih skupnosti, vključno z navedbo sedeža in številom članov svet posamične krajevne 

skupnosti. 

Drugi člen dopolnitev statuta skladno z 11. členom ZUUJFO med pristojnosti občinskega 

sveta dodaja pristojnost določitve višine sejnin članom svetov krajevnih skupnosti. 

Tretji člen sprememb statuta pomeni uskladitev z 12. člen ZUUJFO, ki ne določa več 

nezdružljivosti člana občinskega sveta s službo v ožjem delu občine. 

Zgoraj navedena pojasnila ministrstva priporočajo podrobnejši opis nalog krajevnih 

skupnosti, zato se v 4. členu sprememb statuta predlaga dodati alineja o načinu 

sodelovanja krajevnih skupnosti pri pripravi odločitev občine. 

5. člen sprememb statuta predstavlja uskladitev z 8. členom ZUUJFO, ki kot nezdružljivo 

na novo predpisuje tudi funkcijo člana sveta KS in nadzornega odbora občine. 

10. člen ZUUJFO, določa, da krajevne skupnosti štejejo med neposredne uporabnike 

proračuna, kar že doslej navaja tudi Zakon o javnih financah. V 6. členu sprememb se zato 

dodatno navaja, da bodo prihodki krajevnih skupnosti s proračunom občine namenjeni za 

financiranje njihovih nalog. 



14. člen ZUUJFO med uveljavljene načine izvajanja gospodarskih javnih služb (koncesija, 

javno podjetje, neposredno preko občinske uprave), dodaja še možnost izvajanja na drug 

način določen z zakonom, kar povzema 7. člena priloženega predloga sprememb statua 

očine. 

Spremembe in dopolnitve statuta je na svoji seji dne 8. 6. 2015 obravnavala tudi 

statutarno-pravna komisija občine in jih predlagala občinskemu svetu v sprejem. 
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