POVZETEK STATUTA OBČINE GROSUPLJE VEZANO NA
DELO KRAJEVNE SKUPNOSTI POLICA – KS POLICA
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) je Občinski svet Občine Grosuplje na
17. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel
STATUT
Občine Grosuplje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Grosuplje je temeljna samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na
območju naslednjih naselij:
Bičje, Blečji Vrh, Brezje pri Grosupljem, Brvace, Cerovo, Cikava, Čušperk, Dobje, Dole pri
Polici, Dolenja vas pri Polici, Gabrje pri Ilovi Gori, Gajniče, Gatina, Gorenja vas pri Polici,
Gornji Rogatec, Gradišče, Grosuplje, Hrastje pri Grosupljem, Huda Polica, Kožljevec,
Lobček, Luče, Mala Ilova Gora, Mala Loka pri Višnji Gori, Mala Račna, Mala Stara vas,
Mala vas pri Grosupljem, Male Lipljene, Mali Konec, Mali Vrh pri Šmarju, Malo Mlačevo,
Medvedica, Paradišče, Pece, Peč, Perovo, Plešivica pri Žalni, Podgorica pri Št. Juriju,
Podgorica pri Šmarju, Polica, Ponova vas, Praproče pri Grosupljem, Predole, Rožnik, Sela pri
Šmarju, Spodnja Slivnica, Spodnje Blato, Spodnje Duplice, Škocjan, Šmarje - Sap, Št. Jurij,
Tlake, Troščine, Udje, Velika Ilova Gora, Velika Loka, Velika Račna, Velika Stara vas,
Velike Lipljene, Veliki Vrh pri Šmarju, Veliko Mlačevo, Vino, Vrbičje, Zagradec pri
Grosupljem, Zgornja Slivnica, Zgornje Duplice, Žalna, Železnica.
Sedež občine je v Grosupljem, Taborska cesta 2.
Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi
vrstami premoženja.
Občino predstavlja in zastopa župan.
Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z zakonom po postopku, ki ga določa zakon.
Območja in imena naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z občinskim odlokom.
V statutu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
moške in ženske.
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2. člen
Na območju Občine Grosuplje so ustanovljene krajevne skupnosti. Naloge, organizacija,
pristojnosti in delovanje ter pravni status krajevnih skupnosti so določeni s tem statutom in
odlokom občine.
V občini so ustanovljene krajevne skupnosti:
-

Grosuplje: k.o. Grosuplje naselje, k.o. Grosuplje, k.o. Stranska vas in naselje Spodnje
Duplice v k.o. Stara vas;
Ilova Gora: k.o. Ilova Gora in naselje Mala Ilova Gora v k.o. Zdenska vas;
Mlačevo: naselja Veliko Mlačevo, Malo Mlačevo, Zagradec in Lobček v k.o. Slivnica;
Polica: k.o. Polica, k.o. Blečji Vrh in naselja Dobje, Mala Stara vas, Velika Stara vas,
Gradišče, Dole pri Polici in Zgornje Duplice v k.o. Stara vas;
Št. Jurij: k.o. Ponova vas, k.o. Vino in naselje Medvedica v k.o. Velike Lipljene;
Račna: k.o. Račna;
Spodnja Slivnica: naselje Spodnja Slivnica v k.o. Slivnica;
Škocjan: naselja Velike Lipljene, Male Lipljene, Rožnik, Železnica, Škocjan in
Zabukovje v k.o. Velike Lipljene;
Šmarje - Sap: k.o. Mali Vrh, k.o. Šmarje in k.o. Sela;
Žalna: k.o. Luče in k.o. Žalna.
IV. KRAJEVNE SKUPNOSTI
62. člen

Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v
občini, kot ožji deli občine, ustanovljene krajevne skupnosti.
Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem,
premoženjsko-finančnem in pravnem smislu.
Pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti, njeno ukinitev ali spremembo njenega
območja lahko da zbor občanov ožjega dela občine ali 10 odstotkov volilcev s tega območja
po postopku in na način, ki je določen s tem statutom za ljudsko iniciativo.
Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo območje občinski svet s statutom po
poprej ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in območju krajevne skupnosti. Volja
prebivalcev se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje, na katerem naj bi
se ustanovila skupnost. Sprememba ali ukinitev ožjega dela občine začne veljati s prvim dnem
proračunskega leta, ki sledi letu, v katerem je na rednih lokalnih volitvah izvoljen nov
občinski svet.
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63. člen
Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:
- dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju
javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih
investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri
nadzoru nad opravljenimi deli;
- sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode,
sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih
javnih služb;
- dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri
njihovi sanaciji;
- dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje
sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo;
- dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev
dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.);
- sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih
aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti;
- oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih
posredujejo pristojnemu organu občine;
- dajejo mnenja glede sprememb namembnosti kmetijskega prostora v druge namene,
predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v
kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe
režima vodnih virov;
- seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev krajevne
skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja;
- sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev;
- spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito
ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in
reševanja;
- dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki
je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog.
64. člen
Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na
prebivalce skupnosti.
Podrobneje se naloge krajevnih skupnosti lahko opredelijo z odlokom.
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65. člen
Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, v
skladu s tem statutom. Krajevna skupnost ne more biti delodajalec.
Skupnost iz prejšnjega odstavka nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun
v okviru nalog, ki so določene s statutom občine.
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem in sredstvi, s
katerimi razpolaga.
Pravni posli, ki jih sklene ožji del občine brez predhodnega soglasja župana, so nični.
Občinski svet lahko s proračunom občine določi, katere pravne posle in v kateri višini lahko
sklene krajevna skupnost brez predhodnega soglasja župana.
Občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno.
66. člen
Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem
na območju krajevne skupnosti. Način izvolitve članov sveta določa zakon.
Volitve članov sveta krajevne skupnosti razpiše župan in se opravijo hkrati z volitvami članov
občinskega sveta.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Člani sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Število članov sveta določi občinski svet s tem statutom ali odlokom, s katerim določi volilne
enote za volitve v svet krajevne skupnosti.
-

Svet KS Grosuplje šteje 13 članov
Svet KS Ilova Gora šteje 5 članov
Svet KS Mlačevo šteje 9 članov
Svet KS Polica šteje 9 članov
Svet KS Št. Jurij šteje 11 članov
Svet KS Račna šteje 9 članov
Svet KS Spodnja Slivnica šteje 5 članov
Svet KS Škocjan šteje 5 članov
Svet KS Šmarje - Sap šteje 11 članov
Svet KS Žalna šteje 9 članov

Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in konča istočasno kot mandat članov
občinskega sveta.
Funkcija člana sveta je nezdružljiva s funkcijo župana, podžupana, člana nadzornega odbora
in zaposlenega v občinski upravi. Določbe zakona in tega statuta, ki urejajo predčasno
prenehanje mandata članu občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za prenehanje
mandata člana sveta krajevne skupnosti. Funkcija člana sveta je častna.
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67. člen
Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče župan najkasneje trideset dni po izvolitvi članov
sveta krajevne skupnosti. Do izvolitve predsednika sveta vodi prvo sejo župan ali njegov
pooblaščenec. Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici njegovih članov.
Za potrditev mandatov in konstituiranje sveta se uporabljajo določbe statuta, ki veljajo za
konstituiranje občinskega sveta. Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed sebe
izvolijo člani sveta.
Predsednik sveta krajevne skupnosti zastopa in predstavlja krajevno skupnost, sklicuje in vodi
seje sveta ter opravlja druge naloge, določene s statutom in poslovnikom občinskega sveta.
Svet na predlog predsednika izvoli podpredsednika. Podpredsednik sveta nadomešča
predsednika in opravlja naloge, ki mu jih določi predsednik.
Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzočih večina
članov z večino glasov navzočih članov.
Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta krajevne skupnosti in razpravljati, vendar nima
pravice glasovati.
Predsednik sveta skliče svet krajevne skupnosti najmanj štirikrat na leto oziroma večkrat v
primeru, da je to potrebno. Predsednik mora sklicati svet krajevne skupnosti, če to zahteva
župan ali najmanj polovica članov sveta.
Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno uporabljajo določbe statuta občine in
poslovnika občinskega sveta.
68. člen
Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu s tem statutom naloge krajevne
skupnosti. Svet tudi:
-

obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne
skupnosti in njeno prebivalstvo ter oblikuje svoja stališča in mnenja,
daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine,
sprejema odločitve o uporabi sredstev skupnosti in razpolaganju ter gospodarjenju s
premoženjem skupnosti.

Stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne skupnosti niso pogoj za izvrševanje nalog
občine, za katere so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava, in jih ne zavezujejo,
razen če ni s tem statutom ali odlokom drugače določeno.
Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posameznih vprašanj sklicuje zbore krajanov
krajevne skupnosti. Za sklic in izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo določbe tega
statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.
Odločitve sveta krajevne skupnosti izvršujeta župan in občinska uprava.
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69. člen
Zaradi obravnave določenih skupnih vprašanj in nalog ter za obravnavo zadev iz občinske
pristojnosti lahko župan oblikuje svet predsednikov svetov krajevnih skupnosti kot svoj
posvetovalni organ.
70. člen
Financiranje krajevnih skupnosti ureja zakon.
Krajevne skupnosti imajo lastno premoženje, ki ga sestavljajo denarna sredstva in pravice.
Stvarno premoženje krajevnih skupnosti (premičnine in nepremičnine) je premoženje občine.
Krajevna skupnost mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar. Za razpolaganje s
premoženjem skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo ravnanje s
stvarnim premoženjem države in občine, določbe zakona, ki ureja javne finance, ter določbe
tega statuta.
Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji preneha pravna subjektiviteta, preidejo vse
njene pravice in obveznosti na občino.
71. člen
Delovanje krajevnih skupnosti se financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi
prispevki fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve, s samoprispevkom in s prihodki od
premoženja krajevne skupnosti.
Sredstva, ki jih krajevna skupnost pridobi s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb
ter s plačili za storitve, so namenjena za financiranje njenih nalog.
Kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanja krajevnih skupnosti iz proračuna občine
se lahko določijo z odlokom. Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti v finančnih načrtih, ki jih za
posamezno proračunsko leto oblikujejo in občinskemu svetu predlagajo njihovi sveti.
Finančne načrte, ki so kot sestavni del občinskega proračuna njegova priloga, sprejme na
predlog župana občinski svet.
Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevnih skupnosti, ki niso zajeti v proračunu
občine.
Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je odgovoren predsednik sveta.
Krajevne skupnosti imajo lahko svoje transakcijske račune. Sklep o posebnem transakcijskem
računu skupnosti izda župan.
Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti se uporabljajo določbe predpisov, ki
urejajo financiranje javne porabe in določbe odloka o proračunu občine.
Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti opravlja nadzorni odbor občine.
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72. člen
Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega odbora občine, četrtine članov sveta
krajevne skupnosti ali zbora občanov krajevne skupnosti razpusti svet krajevne skupnosti in
razpiše predčasne volitve:
-

če se po najmanj trikratnem sklicu svet krajevne skupnosti ne sestane;
če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom zaupane, oziroma jih izvršuje v
nasprotju z zakonom, predpisi in splošnimi akti občine;
če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s sredstvi občanov ali če se sredstva, ki
so skupnosti dodeljena iz občinskega proračuna, uporabljajo nenamensko.

Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine krajevno skupnost, če ugotovi, da svet
krajevne skupnosti ne opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane sveta, oziroma da
občani na njenem območju nimajo interesa za opravljanje nalog krajevne skupnosti v skladu s
tem statutom.
V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV PRI ODLOČANJU V OBČINI
73. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v občini so zbor občanov,
referendum in ljudska iniciativa.
1. Zbor občanov
74. člen
Občani na zboru občanov:
-

-

obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja občine, njenega imena ali
sedeža ter dajejo pobude v zvezi s tem in oblikujejo mnenja;
obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali ukinitev ožjih delov občine
oziroma za spremembo njihovih območij;
predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spremembah območij naselij, imen
naselij ter imen ulic;
opravljajo naloge zborov volilcev v skladu z zakonom, dajejo predloge občinskim
organom v zvezi s pripravo programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter
varovanja življenjskega okolja;
oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, kot so gradnja avtocest,
energetskih objektov, odlagališč odpadkov in nevarnih stvari;
obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo o zadevah, za katere je tako
določeno z zakonom, s tem statutom ali odlokom občine, ter o zadevah, za katere tako
sklene občinski svet ali župan.
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Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora občanov so občinski organi, v katerih
pristojnost posamezna zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog
upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da predlogov, pobud, stališč, mnenj in odločitev
zbora občanov ni mogoče upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primernem
roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.
75. člen
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za eno ali več krajevnih skupnosti, za posamezno
naselje ali zaselek.
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na pobudo občinskega sveta ali sveta
krajevne skupnosti.
Župan mora sklicati zbor občanov, če je tako predpisano z zakonom ali tem statutom, za vso
občino na zahtevo najmanj 5 odstotkov volilcev v občini, zbor občanov v krajevni skupnosti
pa na zahtevo najmanj 5 odstotkov volilcev v tej skupnosti.
Zahteva volilcev za sklic zbora občanov mora vsebovati pisno obrazložen predlog zadeve, ki
naj jo zbor obravnava. Zahtevi je treba priložiti seznam volilcev, ki so zahtevo podprli.
Seznam mora vsebovati ime in priimek volilca, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča
ter njihove podpise.
Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo zadostno število
volilcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volilcu
na seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po prejemu pravilno
vložene zahteve. Če župan ne skliče zbora občanov v 30-tih dneh po pravilno vloženi zahtevi,
ga lahko skliče tisti, ki je pobudo za sklic občanov dal.
76. člen
Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in
čas zbora občanov ter predlog dnevnega reda.
Sklic zbora občanov je treba objaviti na krajevno običajen način in na občinski spletni strani.
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77. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni podžupan oziroma član občinskega sveta.
Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če na
zboru sodeluje najmanj petdeset odstotkov volilcev z območja občine, za katero je zbor
sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje najmanj polovica volilcev, ki so
glasovali.
Javni uslužbenec občinske uprave, ki ga določi direktor občinske uprave, ugotovi sklepčnost
zbora občanov, koliko volilcev je glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o
odločitvah zbora. Z zapisnikom zbora občanov direktor občinske uprave seznani občinski svet
in župana ter ga na krajevno običajen način objavi.
Celoten

Statut

Občine

Grosuplje

-

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-

rs/vsebina?urlurid=20173081

KRAJEVNA SKUPNOST POLICA
Tajništvo

KRAJEVNA SKUPNOST POLICA
Polica 200
1290 Grosuplje
E-pošta: ks.polica@gmail.com
Tajništvo: 05 903 02 47
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