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Predlog sklepa:  

 

»Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine 

Kozje na svoji   redni seji dne     sprejel naslednji sklep: 

 

Sprejme se Pravilnik o ravnanju predstavnikov Občine Kozje v organih upravljanja in v 

organih nadzora.« 

                              

 



OBČINA KOZJE 
OBČINSKI SVET                                                                                        predlog 
 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet 

Občine Kozje na svoji   redni seji dne     sprejel  

 

 

P R A V I L A 
O RAVNANJU PREDSTAVNIKOV OBČINE KOZJE V ORGANIH UPRAVLJANJA IN V 

ORGANIH NADZORA 
 

 

1. člen 

S temi pravili se določajo pravila ravnanja predstavnikov Občine Kozje (v nadaljevanju 
predstavnik občine) v organih upravljanja in v organih nadzora javnih zavodov, javnih 
podjetij ter drugih organov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Kozje oz. 
drugih organov, kjer ima občina svoje predstavnike (v nadaljevanju organ upravljanja oz. 
nadzora).  

2. člen 

Predstavnik občine je dolžan pred obravnavo na organu upravljanja oz. nadzora  pridobiti 
stališče oziroma mnenje občine zlasti pri obravnavi investicij, programa dela, finančnega 
načrta,  poslovnega poročila, splošnih aktov, kadrovskih zadev ter v drugih primerih, ki 
predstavljajo finančno obremenitev proračuna občine. 

3. člen 

Predstavnik občine je dolžan občini predložiti na vpogled gradivo, ki se obravnava na organu 
upravljanja oz.  nadzora  takoj, ko ga  dobi s strani organa upravljanja oz. nadzora. 

4. člen 

Občina posreduje svoje mnenje predstavniku občine vsaj en dan pred obravnavo na organu 
upravljanja oz. nadzora.  

V primeru, da predstavnik občine ne dobi mnenja v zgoraj navedenem roku, se šteje, da 
občina k gradivu nima pripomb oziroma posebnega stališča, ki naj bi ga predstavnik občine 
zastopal na organu upravljanja oz. nadzora. 

5. člen 

Občina je dolžna predstavniku občine pravočasno zagotoviti vse potrebne informacije, ki so 
potrebne za odločanje na sejah organa upravljanja oz. nadzora.  

6. člen 

Predstavnik občine je dolžan občini poročati o  sprejetih odločitvah v organu upravljanja oz. 
nadzora v roku sedmih dni od obravnave v organu upravljanja oz. nadzora. 

Predstavnik občine mora enkrat letno o svojem delu in odločanju v organu upravljanja oz. 
nadzora seznaniti župana s pisnim poročilom in sicer do 31. 01. za preteklo leto. Pisno 
poročilo mora vsebovati bistvene odločitve pri uveljavljanju interesov občine.  

Če je v istem organu upravljanja oz. nadzora več predstavnikov ustanovitelja, poročajo 
županu s skupnim pisnim poročilom. 

7. člen 

Predstavnik občine se je dolžan redno udeleževati sej organa upravljanja oz. nadzora ter  



občino obvestiti o daljši odsotnosti. 

V primeru neudeleževanja sej iz neupravičenih razlogov, lahko občina prične s postopkom 
razrešitve. 

8. člen 

Ta  pravila začnejo veljati naslednji dan po sprejemu na seji Občinskega sveta Občine Kozje. 
Pravila se objavijo na spletni strani Občine Kozje. 
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ŽUPAN OBČINE KOZJE 
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