Predlog

Na podlagi 167. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 9/95 in 37/97)
RAZGLAŠAM
STATUT
MESTNE OBČINE KOPER
Št.: : K0152-1/00
Koper, 13. julija 2000
29. septembra 2000

ŽUPAN
Dino Pucer, univ.dipl.oec., l.r.

Izhajajoč iz tega:
-

da so se občanke in občani Mestne občine Koper izrekli za ustanovitev svoje občine;
da ima Mestna občina Koper potrebne naravne in človeške potenciale za nadaljnji gospodarski razvoj ter
družbeni napredek;
da leži ob morju in dveh državnih mejah ter na stičišču velikih evropskih kultur, kar ji omogoča in jo
obenem obvezuje k povezovanju s svetom ter k odnosom sodelovanja in dobrega sosedstva z lokalnimi
skupnostmi sosednjih in drugih držav;
da je delno narodnostno mešana in da je zato v občini kultura sožitja ne samo vrednota temveč tudi potreba
in danost sobivanja;
da je občina, kot temeljna samoupravna lokalna skupnost, prva poklicana k zagotavljanju pogojev za
človeku prijazno življenje, k spoštovanju in zaščiti osnovnih človekovih pravic in državljanskih svoboščin,
k dograjevanju načel in pravil demokracije in kulture dialoga ter k spodbujanju politike miru, sodelovanja
in solidarnosti

je Občinski svet Mestne občine Koper na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93; 6/94-odločba US, 45/94-odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 - odločba US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96
- odločba US, 44/96 - odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US74/98, 36/99 – odločba US in 59/99
– odločba US in 70/00) na seji dne 13. julija 2000 in 28. septembra 2000 sprejel
STATUT
MESTNE OBČINE KOPER
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Mestna občina Koper je temeljna samoupravna lokalna skupnost.
2. člen
Mestna občina Koper (v nadaljnjem besedilu: občina) v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja
svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni ter naloge, ki jih država iz svoje pristojnosti s
soglasjem občine prenese v občinsko pristojnost.
3. člen
Občina je oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
Občino kot pravno osebo predstavlja in zastopa župan.
4. člen
Občina ima pečat okrogle oziroma ovalne oblike, v katerem je v sredini grb občine, v zunanjem krogu pa
izpisano ime: Mestna občina Koper - Comune citta di Capodistria. V pečatu ovalne oblike je v notranjem krogu
izpisano besedilo Župan – Il Sindaco.
Sedež občine je v Kopru, Verdijeva 10.
5. člen
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Območje mestne občine obsega v skladu z zakonom morski in kopni del, in sicer naselja Abitanti, AnkaranAncarano, Babiči, Barizoni-Barisoni, Belvedur, Bertoki-Bertocchi, Bezovica, Bočaji, Bonini, Boršt, BošamarinBossamarino, Brezovica pri Gradinu, Brežec pri Podgorju, Brič, Butari, Cepki, Cerej-Cerei, Čentur, Čežarji,
Črni Kal, Črnotiče, Dekani, Dilici, Dol pri Hrastovljah, Dvori, Fijeroga, Gabrovica pri Črnem Kalu, Galantiči,
Gažon, Glem, Gračišče, Gradin, Grinjan, Grintovec, Hrastovlje, Hrvatini-Crevatini, Jelarji, Kampel-Campel,
Karli, Kastelec, Kolomban-Colombano, Koper-Capodistria, Koromači - Boškini, Kortine, Koštabona, Kozloviči,
Krkavče, Krnica, Kubed, Labor, Loka, Lopar, Lukini, Manžan, Marezige, Maršiči, Močunigi, Montinjan,
Movraž, Olika, Osp, Peraji, Pisarji, Plavje, Pobegi, Podgorje, Podpeč, Poletiči, Pomjan, Popetre, Prade,
Praproče, Predloka, Pregara, Premančan-Premanzano, Puče, Rakitovec, Rižana, Rožar, Sirči, Smokvica, Socerb,
Sočerga, Sokoliči, Spodnje Škofije, Srgaši, Stepani, Sv. Anton, Šalara-Salara, Šeki, Škocjan-San Canziano,
Šmarje, Tinjan, Topolovec, Trebeše, Triban, Trsek, Truške, Tuljaki, Vanganel, Zabavlje, Zanigrad, Zazid,
Zgornje Škofije in Župančiči.
6. člen
Občina skladno z ustavo, zakonom in tem statutom zagotavlja občanom - pripadnikom avtohtone italijanske
narodne skupnosti takšen položaj, ki jim omogoča ohraniti in uveljaviti svojo narodno identiteto.
Ta statut določa način uresničevanja posebnih pravic avtohtone italijanske narodne skupnosti v občini.
7. člen
Na narodnostno mešanem območju občine, kjer živijo pripadniki avtohtone italijanske narodne skupnosti in ki
obsega naselja Ankaran-Ancarano, Barizoni-Barisoni, Bertoki-Bertocchi, Bošamarin-Bossamarino, Cerej-Cerei,
Hrvatini-Crevatini, Kampel-Campel, Kolomban-Colombano, Koper-Capodistria, Prade, PremančanPremanzano, del naselja Spodnje Škofije (Valmarin), Šalara-Salara in Škocjan-San Canziano sta uradna jezika
slovenščina in italijanščina.
8. člen
Občina ima grb, znak in zastavo.
Grb ima obliko ščita. V sredini ščita je na modri podlagi rumeno stilizirano sonce.
Znak je rumeno stilizirano sonce, ki je upodobljeno na grbu.
Zastava je modre barve. V sredini je simetrično postavljen znak občine.
Geometrijska, likovna in barvna pravila za oblikovanje grba, znaka in zastave, logotipa in drugih sestavin
celostne podobe občine ter način, pravico in pogoje uporabe grba, znaka, zastave in logotipa in drugih sestavin
celostne podobe občine ureja poseben odlok občine.
9. člen
Občanke in občani (v nadaljnjem besedilu: občani) občine so vse osebe, ki imajo na območju občine stalno
prebivališče.
10. člen
Občani v občini ustvarjajo in zagotavljajo pogoje za svoje življenje in delo, uresničujejo in usklajujejo skupne
interese, zadovoljujejo skupne potrebe in odločajo o zadevah lokalne samouprave.
11. člen
Občani odločajo o zadevah lokalne samouprave neposredno - na zborih, z referendumom in preko ljudske
iniciative ter preko občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti.
12. člen
Območje občine je razdeljeno na krajevne skupnosti, ki samostojno opravljajo naloge, določene s tem statutom.
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13. člen
Zaradi urejanja in opravljanja lokalnih zadev širšega pomena se občina samostojno odloča o povezovanju v širšo
samoupravno lokalno skupnost, tudi v pokrajino.
14. člen
Zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena občina prostovoljno sodeluje z drugimi
občinami.
V ta namen lahko z njimi združuje sredstva in v skladu z zakonom ustanavlja skupne organe ter organe skupne
občinske uprave, ustanavlja in upravlja sklade, javne zavode, javna podjetja in ustanove ter se z njimi povezuje
v skupnosti, zveze, združenja.
Občina je član Skupnosti občin Slovenije.
15. člen
Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih
skupnosti.
16. člen
Občina praznuje občinski praznik 15. maja v spomin na prvi upor proti fašizmu v Slovenski Istri leta 1921 v
Marezigah.
17. člen
Priznanja in nagrade občine so:
-

Naziv častni občan Mestne občine Koper;
Priznanje Mestne občine Koper;
Spominska in druga priložnostna priznanja in nagrade.

Občinski svet podeljuje priznanja in nagrade občine zaslužnim občanom, podjetjem, zavodom, krajevnim
skupnostim ter drugim pravnim osebam, organizacijam in skupnostim za posebne uspehe, dosežene na vseh
področjih javnih, političnih, gospodarskih, kulturnih, znanstveno-raziskovalnih, umetniških in drugih dejavnosti,
kakor tudi zaradi posebnih zaslug pri razvijanju demokratičnih odnosov in spoštovanja temeljnih človekovih
pravic in svoboščin.
Občinski svet lahko podeljuje priznanja občine tudi pobratenim in prijateljskim občinam.
Obliko oziroma obseg priznanj in nagrad, zbiranje predlogov, podrobnejše pogoje za podelitev, postopek
priprave odločitev, svečano podelitev, vodenje častne knjige dobitnikov ter druga vprašanja se uredi z odlokom.
II. NALOGE OBČINE
18. člen
Občina v skladu z zakoni poseduje, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja, ustanavlja in vodi javna
podjetja ter v okviru sistema javnih financ določa svoj proračun.
19. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge) določene z zakonom in s tem
statutom ter kot svoje opravlja še z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj
mest, zlasti pa:
-

upravlja občinsko premoženje;
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-

omogoča pogoje za gospodarski razvoj obmorske občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s področja
gostinstva, turizma in kmetijstva;
upravlja obalno infrastrukturo lokalnega pomena in skladno s predpisi upravlja morski akvatorij, oziroma
organizira, ureja ter usmerja gospodarske in druge dejavnosti na morju in ob njem;
načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja in izvaja naloge na področju posegov v prostor in
graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči;
izvaja naloge na področju geodetske službe;
ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj;
ureja obratovalni čas gostinskih lokalov na svojem območju;
v skladu z zakonom ureja promet v občini ter izvaja naloge občinskega redarstva:
ureja javni mestni in primestni promet;
skrbi za zbiranje in odlaganje odpadkov;
ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte;
gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine;
organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe;
v okviru svojih pristojnosti ureja druge obvezne lokalne gospodarske javne službe, določa in ureja druge
izbirne lokalne gospodarske javne službe ter ureja, upravlja in skrbi za druge lokalne javne službe;
skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, živalskih in rastlinskih vrst, za varstvo pred hrupom in pred
elektromagnetnim sevanjem in opravlja druge dejavnosti varstva okolja;
skrbi za požarno varnost, razvoj gasilstva in organizira reševanje in pomoč;
ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in organizira enote, službe in druge operativne sestave
za zaščito reševanja in pomoč ter zagotavlja njihovo usposabljanje;
pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za
socialno ogrožene, invalide, in ostarele, borce NOB in žrtve nacifašizma;
pospešuje oblike prostovoljne pomoči;
pospešuje vzgojno izobraževalno, kulturno, informacijsko, dokumentacijsko, društveno, turistično,
založniško in drugo dejavnost na svojem območju;
pospešuje ohranjanje, oblikovanje in razvijanje kulturne in krajinske identitete Slovenske Istre;
določa mrežo osnovnega zdravstvenega varstva v občini ter zagotavlja javno zdravstveno službo na
sekundarni ravni na svojem območju
pospešuje razvoj športa in rekreacije;
pospešuje kulturno umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, zagotavlja
splošno izobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem
območju in varstvo obeležij NOB;
ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih
prebivalcev;
podpira šolanje občanov slovenske in drugih narodnosti na srednjih, višjih, visokih šolah in fakultetah v
občini in zunaj nje;
prispeva k uresničevanju in v okviru svojih pristojnosti skrbi za izvajanje posebnih pravic pripadnikov
italijanske narodne skupnosti;
zagotavlja javno mrežo gimnazij, srednjih, poklicnih in višjih šol na svojem območju;
določa pogoje za krajevne prireditve in opravlja nadzorstvo nad njimi;
organizira komunalno-redarsko službo in skrbi za red v občini;
določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine in opravlja inšpekcijsko
nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi se ureja zadeve iz svoje
pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno;
opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe;
sprejema statut občine in druge splošne akte;
predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti;
organizira občinsko upravo;
določa organizacijo in način dela v vojni;
ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
20. člen

Občina opravlja tudi naloge, ki jih z njenim soglasjem država z zakonom iz svoje pristojnosti prenese nanjo, če
za to država zagotavlja ustrezna sredstva za njihovo opravljanje.
21. člen
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Občina lahko v primeru, da je povezana v pokrajino, opravlja upravne funkcije pokrajine, če tako odločijo
občine, povezane v pokrajino.
III. ORGANI OBČINE
1. SKUPNE DOLOČBE
22. člen
Organi občine so:
-

občinski svet
župan
nadzorni odbor

Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in naloge določa zakon.
23. člen
Župan, člani občinskega sveta in nadzornega odbora opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Župan se lahko
odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno, o čemer je dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji po
konstitutivni seji.
Člani organov občine imajo pravico do plače, oziroma dela plače, nagrad in sejnin, kar se uredi s posebnim
aktom.
24. člen
Mandatna doba organov občine traja 4 leta.
Mandatna doba nadzornega odbora traja do izteka mandata občinskega sveta.
25. člen
Delo organov občine je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu organov občine, z navzočnostjo predstavnikov javnih
občil in občanov na sejah občinskega sveta ter na druge načine, ki jih določa poslovnik občinskega sveta.
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradivo sveta in drugih organov občine, ki so skladno z zakonom zaupne
narave.
26. člen
Organi občine lahko veljavno sklepajo, če je na seji navzoča večina njihovih članov.
Odločitve sprejemajo z večino opredeljenih glasov navzočih članov, če ni z zakonom ali s tem statutom drugače
določeno.
O vseh odločitvah organi občine odločajo javno, če ni z zakonom ali tem statutom določeno tajno glasovanje.
Posamezni organ lahko z večino navzočih članov sprejme sklep, da bo o določenih zadevah odločal tajno.
2. OBČINSKI SVET
27. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
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Občinski svet ima naslednje pristojnosti:
-

sprejema statut občine;
sprejema odloke in druge občinske akte;
sprejema prostorske in druge plane razvoja občine;
sprejema občinski proračun, zaključni račun in premoženjsko bilanco občine;
sprejema programe razvoja in delovanja na posameznih področjih v skladu z zakoni in odloki;
daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino;
odloča o prenosu upravnih funkcij na občino s pokrajine, v katero je občina povezana;
daje obvezno razlago odlokov in drugih splošnih aktov, ki jih sprejema občinski svet;
sprejema poslovnik za svoje delo;
odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnega premoženja ter premičnega premoženja, ki presega znesek,
določen z odlokom o proračunu občine;
odloča o najemu občinskega posojila in dajanju poroštev;
ustanavlja javna in druga podjetja, gospodarske in druge javne zavode, druge službe ter sklade;
predpisuje lokalne davke in druge dajatve ter posebne davke v skladu z zakonom;
odloča o zadevah, prenešenih na občino z zakonom iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh
zadevah odloča drug organ;
razpisuje referendum;
daje pobudo za sklice zborov občanov;
sprejme akt o osnovah in merilih za določitev plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter nagrad in
nadomestil članom organov občine in delovnih teles občinskega sveta in župana;
na predlog župana imenuje in razrešuje enega ali več podžupanov in določi podžupana, ki bo v primeru
predčasnega prenehanja funkcije opravljal funkcijo župana ter odloča o poklicnem opravljanju funkcije
podžupana;
imenuje in razrešuje predsednika, namestnika predsednika in člane nadzornega odbora;
imenuje in razrešuje predsednika, namestnika predsednika in člane občinskih volilnih komisij ter njihove
namestnike;
imenuje in razrešuje predsednika, namestnika predsednika in člane stalnih in občasnih delovnih teles
občinskega sveta;
daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote;
imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu načelnika upravne enote;
imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin;
potrjuje začasne nujne ukrepe župana;
določa organizacijo in delovno področje občinske uprave;
določa organizacijo občinskega sveta in uprave ter način njihovega delovanja v vojni;
nadzoruje delo župana, podžupanov in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta;
odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut.

Občinski svet lahko županu s posebnim sklepom poveri opravljanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti.
Odločitev o tem sprejme z dvotretjinsko večino vseh članov.
28. člen
Občinski svet ima 32 članov, od katerih 3 člane izvolijo pripadniki italijanske narodne skupnosti.
29. člen
Člani občinskega sveta se volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih in neposrednih
volitvah s tajnim glasovanjem.
Volitve v občinski svet se izvedejo po določbah zakona.
30. člen
Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana in člana nadzornega odbora kot tudi ne z delom
v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.
Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote in vodje notranje
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organizacijske enote v upravni enoti, kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih delavci
izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela
organov občine.
31. člen
Mandatna doba članov občinskega sveta se začne s potekom mandatne dobe prejšnjih članov sveta, traja pa do
prve seje novo izvoljenega sveta.
32. člen
Članom občinskega sveta preneha mandat v primerih, določenih z zakonom, in sicer z dnem, ko prenehanje
mandata ugotovi občinski svet.
33. člen
Občinski svet se konstituira na svoji prvi seji, ki jo skliče dotedanji župan.
34. člen
Občinski svet dela na rednih in izrednih sejah.
Seje občinskega sveta sklicuje in vodi župan. Župan lahko za vodenje seje pooblasti podžupana ali drugega
člana občinskega sveta. Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, pooblaščeni podžupan oziroma član
občinskega sveta ne morejo voditi že sklicane seje, jo vodi eden izmed ostalih podžupanov, če pa tudi to ni
mogoče, jo vodi najstarejši član občinskega sveta.
Župan sklicuje seje občinskega sveta praviloma enkrat mesečno glede na potrebe odločanja na občinskem svetu,
mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.
Predlog dnevnega reda seje občinskega sveta pripravi župan.
Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta ali pa vsi
člani občinskega sveta - pripadniki italijanske narodne skupnosti, glede zadev, ki se nanašajo na uresničevanje
posebnih pravic italijanske narodne skupnosti in njenih pripadnikov. Seja mora biti v petnajstih dneh potem, ko
je bila podana pisna zahteva za sklic seje. Če župan seje občinskega sveta ne skliče v roku sedmih dni po
prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje mora
biti priložen dnevni red. Župan mora dati na dnevni red predlagane točke, predlagan dnevni red pa lahko dopolni
še z novimi točkami.
35. člen
Sklic redne seje občinskega sveta s predlogom dnevnega reda in gradivom se pošlje članom občinskega sveta
najmanj deset dni pred dnem, določenim za sejo.
36. člen
Izredno sejo občinskega sveta skliče župan tudi v krajšem roku, kot je določen v prejšnjem členu.
Izredno sejo skliče župan, kadar ni pogojev za sklic redne seje in ko bi neodločanje o posameznih zadevah
utegnilo povzročiti škodo.
Predlog dnevnega reda izredne seje in gradivo se lahko predloži članom občinskega sveta tudi na sami seji.
37. člen
Seje občinskega sveta so javne. Občinski svet lahko sklene, če to terja javni interes, da bosta določena seja ali
del seje občinskega sveta potekala brez navzočnosti javnosti.
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Direktor občinske uprave ima pravico prisostvovati tudi sejam občinskega sveta, ki potekajo brez navzočnosti
javnosti.
Na zahtevo občinskega sveta so se župan, podžupani, predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki
odborov in komisij občinskega sveta ter direktor občinske uprave dolžni udeležiti seje občinskega sveta in
odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vprašanja iz njihove pristojnosti
oziroma njihovega področja dela.
Občinski svet lahko sklene, da se o seji izda uradno obvestilo za javnost.
Uradno obvestilo se da zlasti o sejah in delih sej občinskega sveta, ki so potekale brez navzočnosti javnosti.
Besedilo uradnega obvestila določi občinski svet oziroma po njegovem pooblastilu župan.
38. člen
Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, če ni z zakonom ali tem
statutom drugače določeno.
39. člen
Občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom, ki ga sprejme z dvotretjinsko večino vseh članov.
40. člen
Občinski svet se razpusti skladno z zakonom.
3. ŽUPAN
41. člen
Občina ima župana, ki ga volijo državljani, ki imajo v občini stalno prebivališče, na neposrednih tajnih volitvah.
42. člen
Župan ima naslednje pristojnosti:
-

predstavlja in zastopa občino;
predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta brez pravice glasovanja;
razglaša statut in druge splošne akte občinskega sveta, ki se objavljajo v uradnem glasilu;
predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte
iz pristojnosti občinskega sveta;
skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta;
sprejema pravilnike in druge akte za izvrševanje odlokov in drugih splošnih aktov občinskega sveta;
daje občinskemu svetu mnenje o predlogih odlokov in drugih splošnih aktov, ki jih občinskemu svetu
pošljejo pooblaščeni predlagatelji;
daje občinskemu svetu predloge za ustanovitev javnih in drugih podjetij, zavodov in služb;
določa programe delovanja za posamezna področja v skladu z zakoni in odloki;
nadzoruje in usmerja delo občinske uprave;
nadzoruje delovanje občinskih javnih služb;
skrbi za upravljanje z nepremičninami v lasti občine;
predlaga občinskemu svetu v sprejem organizacijo in delovno področje občinske uprave;
določa sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi;
odloča na drugi stopnji o pritožbah zoper posamične akte organov občinske uprave;
skrbi za izvrševanje proračuna;
odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja do višine zneska določenega z odlokom o proračunu
občine;
predlaga pridobitev in odtujitev nepremičnega premoženja, če z odlokom za to ni pooblaščen drug organ;
sprejema načrte zaščite in reševanja ter varstva pred požarom;
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-

nadzoruje uresničevanje posebnih pravic italijanske narodne skupnosti in njenih pripadnikov;
skladno z zakonom in odlokom občine razpisuje javne natečaje za dajanje koncesij za opravljanje lokalnih
javnih služb;
predlaga imenovanje in razrešitev podžupanov in način njihovega opravljanja funkcije;
imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave;
imenuje in razrešuje predstojnike organov občinske uprave ter višje upravne delavce;
imenuje poveljnike in člane organov civilne zaščite, vodi zaščito, reševanje in pomoč ter sprejema
operativne ukrepe za organizacijo in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
imenuje delovne skupine za pripravo ali izvedbo konkretnih odločitev;
oblikuje in imenuje stalna in začasna delovna telesa za reševanje posameznih vprašanj s svojega delovnega
področja;
sklicuje zbore občanov;
razpisuje volitve v svete krajevnih skupnosti;
skladno z zakonom sprejema začasne nujne ukrepe;
daje občinskemu svetu pobude, opozorila in mnenja o posameznih zadevah iz pristojnosti občinskega
sveta;
poroča občinskemu svetu o svojem delu in delu občinske uprave;
opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in ta statut.
43. člen

Župan zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Če občinski
svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za
oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali
drugim splošnim aktom občine in predlaga občinskemu svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji,
pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan opozori
pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko
župan začne postopek pri upravnem sodišču.
Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki je z zakonom prenešena v opravljanje občini, župan
opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odločitve.
44. člen
Župan ima dolžnost udeleževati se sej občinskega sveta, sej nadzornega odbora pa le na njegovo zahtevo.
45. člen
Občina ima enega ali več podžupanov, vendar največ tri. Število podžupanov in način opravljanja njihove
funkcije določi na predlog župana občinski svet s sklepom.
Podžupana imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta s tajnim glasovanjem na predlog župana z
večino glasov vseh članov občinskega sveta. ob imenovanju občinski svet na predlog župana odloči o poklicnem
opravljanju funkcije podžupana. Če občinski svet odloči o poklicnem opravljanju funkcije podžupana, le-ta
opravlja tudi funkcijo člana občinskega sveta.
Občinski svet lahko odloči, da bo imenovanje podžupana opravil z javnim glasovanjem.
Podžupan mora biti pripadnik italijanske narodne skupnosti, imenovan izmed članov občinskega sveta
izvoljenih na posebnih listah pripadnikov italijanske narodne skupnosti, če ni pripadnik italijanske narodne
skupnosti župan.
S sklepom o imenovanju podžupana določi občinski svet na predlog župana podžupana, ki bo v primeru
predčasnega prenehanja mandata župana opravljal funkcijo župana v času od sprejema sklepa o predčasnem
prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve novega župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo
župana, nima pravice glasovati o odločitvah občinskega sveta.
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Podžupan pomaga županu pri njegovem delu in po pooblastilu opravlja posamezne naloge iz njegove
pristojnosti.
Župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti nadomešča tisti podžupan, ki ga določi župan, če ga ne
določi, pa najstarejši podžupan. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in
tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupani ne morejo opravljati svoje funkcije, nadomešča župana
član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši član občinskega sveta. V času
nadomeščanja opravlja član občinskega sveta tekoče naloge iz pristojnosti župana.

46. člen
Predlog za razrešitev podžupana lahko poda župan ali najmanj četrtina članov občinskega sveta.
Podžupan je razrešen, če je za razrešitev glasovala večina vseh članov občinskega sveta.
Obrazložen predlog za razrešitev podžupana je župan dolžan uvrstiti na dnevni red prve predvidene seje
občinskega sveta, najkasneje pa v roku dveh mesecev.
Postopek glasovanja o razrešitvi podžupana se opravi po postopku določenem za njegovo imenovanje.
47. člen
Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta in podžupana, članstvom v nadzornem odboru
in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.
Funkcija podžupana ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski
upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.
48. člen
Županu in podžupanu preneha mandat v primerih določenih z zakonom, in sicer z dnem, ko občinski svet
ugotovi, da so nastali zakonski razlogi za prenehanje mandata.
4. NADZORNI ODBOR
49. člen
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.
Nadzorni odbor sestavljajo predsednik, namestnik predsednika in 3 člani.
Predsednika, namestnika predsednika in člane nadzornega odbora imenuje občinski svet z javnim glasovanjem z
večino glasov vseh članov občinskega sveta na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
50. člen
Predsednik, namestnik predsednika in člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan,
podžupan, člani delovnih teles občinskega sveta, člani svetov ožjih delov občine, direktor občinske uprave,
delavci občinske uprave ter člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

51. člen
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Kandidate za predsednika, namestnika predsednika in člane nadzornega odbora predlagajo člani občinskega
sveta. Kandidaturi mora biti priloženo soglasje kandidata.
Na podlagi prejetih predlogov določi listo kandidatov komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Na listi kandidatov je lahko le toliko kandidatov, kolikor jih šteje nadzorni odbor.
V primeru, da lista kandidatov ni dobila potrebne večine, se na isti seji imenujejo člani odbora posamično. Če na
ta način niso imenovani vsi člani odbora, komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izmed
predhodno prejetih predlogov in novih predlogov kandidatur, predlaga nove kandidate, o katerih se opravi
posamično glasovanje. Če tudi na ta način ne pride do imenovanja vseh članov nadzornega odbora, se
glasovanje ponovi na naslednji seji občinskega sveta, vendar samo glede manjkajočih članov nadzornega
odbora.
52. člen
Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:
- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev;
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev;
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja pristojnih organov,
organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in
občinskim javnim premoženjem in ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih
sredstev.
Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča občinskemu svetu o svojih ugotovitvah.
53. člen
Nadzorni odbor predstavlja predsednik, ki sklicuje in vodi njegove seje.
54. člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki praviloma vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna,
zaključnih računov krajevnih skupnosti, javnih zavodov in javnih podjetij ter občinskih skladov, predloga
proračuna in finančnih načrtov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter
nadzor nad razpolaganjem z občinskim premoženjem. V program lahko nadzorni odbor vključi tudi druge
nadzore. S programom seznani nadzorni odbor občinski svet in župana.
Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom
predlaga občinski svet ali župan.

55. člen
Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nadzornega odbora pripravi član nadzornega odbora, ki ga je
na predlog predsednika, za posamezno zadevo v skladu z letnim programom nadzora, s sklepom o izvedbi
nadzora zadolžil nadzorni odbor. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati opredelitev vsebine nadzora, časa in
kraja nadzora in navedbo nadzorovane osebe (organ ali organizacija z odgovornimi osebami).
V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni članu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor,
predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati
pojasnila. Član nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahtevati vse podatke, ki so mu potrebni za
izvedbo naloge, ki mu je zaupana. Občinski organi so zahtevane podatke dolžni dati.
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Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega odbora predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana
oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve, ocene in mnenja ter morebitna priporočila in predlogi
ukrepov. Predlog poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajst
dni od prejema predloga poročila vložiti pri nadzornem odboru ugovor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti
v petnajstih dneh. Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po
potrebi pa tudi računskemu sodišču.
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene
v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti
pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet,
župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati dokončna poročila
nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.
56. člen
Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzornega odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane
okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti.
Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za
izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo
zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.
O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nadzorni odbor.
57. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor lahko o svojih ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo
poročilo dokončno. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice strank.
Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora dolžni varovati osebne podatke ter državne, uradne in
poslovne skrivnosti nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega
sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno
integriteto fizičnih in pravnih oseb.
58. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora
imenuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu, na podlagi izdelanega letnega
programa nadzora.
59. člen
Podrobnejšo organizacijo svojega dela uredi nadzorni odbor s poslovnikom.
60. člen
Občinski svet razreši nadzorni odbor po postopku določenem za njegovo imenovanje.
Občinski svet lahko razreši nadzorni odbor v celoti, njegovega predsednika, namestnik predsednika in
posameznega člana.
Predlog za razrešitev lahko poda najmanj četrtina članov občinskega sveta. Predlog za razrešitev namestnika
predsednika in posameznega člana nadzornega odbora lahko poda tudi predsednik nadzornega odbora.
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Obrazložen predlog za razrešitev se predloži komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki o tem
obvesti župana, ki je dolžan predlog uvrstiti na dnevni red prve predvidene seje občinskega sveta, najkasneje pa
v roku treh mesecev.
Nadzorni odbor oziroma predsednik, namestnik predsednika in posamezen član nadzornega odbora so razrešeni,
če je za razrešitev glasovala večina vseh članov občinskega sveta.
Za predčasno razrešitev predsednika, namestnika predsednika in člana nadzornega odbora se primerno
uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta, pri čemer opravi razrešitev
občinski svet na predlog nadzornega odbora.
5. VOLILNI KOMISIJI
61. člen
Volitve v občinski svet vodita in izvajata občinska volilna komisija in posebna občinska volilna komisija za
volitve članov občinskega sveta - predstavnikov italijanske narodne skupnosti, po posebni odločitvi občinskega
sveta pa lahko tudi volilne komisije volilnih enot.
Volitve župana vodi in izvaja občinska volilna komisija, ki tudi vodi volitve v svete krajevnih skupnosti ter vodi
in izvaja postopek za izvedbo referenduma.
Občinska volilna komisija opravlja tudi druge naloge, določene z zakonom in tem statutom.
62. člen
Sestavo in naloge volilnih komisij iz prejšnjega člena določa zakon.
Imenuje jih občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
6. DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA
63. člen
Občinski svet ustanovi komisije, odbore in pododbore kot svoja stalna in občasna delovna telesa za preučevanje
predlogov odlokov in drugih aktov, ki jih sprejema občinski svet, za oblikovanje mnenj in stališč do posameznih
vprašanj ter za pripravo predlogov odločitev, ki jih sprejme občinski svet.
64. člen
Stalne komisije občinskega sveta so:
-

komisija za statut občine in poslovnik občinskega sveta
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
statutarno-pravna komisija
komisija za vprašanja italijanske narodnosti
komisija za vloge in pritožbe
komisija za priznanja in nagrade.

Stalni odbori občinskega sveta so:
-

odbor za finance in gospodarstvo,
odbor za družbene dejavnosti,
odbor za gospodarske javne službe in promet,
odbor za okolje in prostor,
odbor za krajevno samoupravo.
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Občinski svet lahko z odlokom ustanovi pododbore in druga stalna delovna telesa za posamezna področja
dejavnosti.
65. člen
Sestavo in delovno področje stalnih delovnih teles določi občinski svet z odlokom.
Za proučitev posameznih zadev ali za izvršitev posameznih nalog lahko občinski svet s sklepom ustanovi
občasna delovna telesa.
Članstvo v delovnem telesu občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom
v občinski upravi.
66. člen
Predsednika, namestnika predsednika in člane komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje
občinski svet izmed članov občinskega sveta.
Kandidate lahko predlaga najmanj četrtina članov občinskega sveta.
Predlogi kandidatur se v primeru konstitutivne seje občinskega sveta pošljejo županu dva dni pred dnevom seje
občinskega sveta.
Predsednik, namestnik predsednika in člani komisije se imenujejo posamično s tajnim glasovanjem.
Če ne pride do imenovanja vseh članov komisije, se glasovanje ponovi na isti seji občinskega sveta samo glede
manjkajočih članov.
67. člen
Druga delovna telesa imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
izmed članov občinskega sveta, lahko pa tudi izmed drugih občanov, vendar največ polovico članov.
Predsedniki delovnih teles so člani občinskega sveta.
68. člen
Kandidate za predsednika, namestnika predsednika in člane delovnih teles predlagajo člani občinskega sveta.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri pripravi predloga kandidatnih list za delovna telesa
na podlagi prejetih kandidatur upošteva število članov občinskega sveta iz posameznih političnih strank oziroma
list ter temu ustrezno sorazmerno zastopanost v delovnih telesih.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri pripravi kandidatnih list za delovna telesa upošteva
želje članov občinskega sveta, predstavnikov italijanske narodne skupnosti.
Če predlog komisije za volitve in imenovanja ni izglasovan, se postopek imenovanja ponovi na podlagi nove
liste kandidatov.
69. člen
Občinski svet lahko razreši delovno telo v celoti oziroma predsednika, namestnika predsednika in posamezne
člane na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta.
Predlog za razrešitev namestnika predsednika in posameznega člana delovnega telesa lahko poda tudi
predsednik delovnega telesa.
Obrazložen predlog za razrešitev komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se predloži županu, za
razrešitev ostalih delovnih teles pa komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki o tem obvesti
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župana, ki je dolžan predlog uvrstiti na dnevni red prve predvidene seje občinskega sveta, najkasneje pa v roku
treh mesecev.
7. NEPOSREDNE OBLIKE ODLOČANJA OBČANOV
70. člen
Neposredne oblike sodelovanja občanov pri odločanju v občini so:
-

zbor občanov
referendum in
ljudska iniciativa.
71. člen

Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za eno ali več krajevnih skupnosti ali pa za posamezen del občine.
72. člen
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo, na pobudo občinskega sveta ali sveta krajevne skupnosti.
Župan mora sklicati zbor občanov, če je tako predpisano z zakonom ali tem statutom.
Zbor občanov za vso občino mora sklicati župan na zahtevo pet odstotkov volilcev v občini, zbor občanov v
krajevni skupnosti na zahtevo pet odstotkov volilcev v tej skupnosti ter na zahtevo pet odstotkov volilcev za
posamezen del občine.
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.
Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora ter predlog
dnevnega reda. sklic se objavi na krajevno običajen način.
73. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje
predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.
Zbor občanov veljavno sklepa, če sta na njem navzoča najmanj dva odstotka volilcev z območja, za katerega je
sklican zbor, če zakon za obravnavo posameznih zadev na zboru občanov ne določa drugače.
Zbor občanov je sklepčen po preteku pol ure od pričetka zbora ne glede na število prisotnih volilcev.
Zbor občanov sprejema odločitve z večino glasov prisotnih volilcev.
74. člen
Občani na zboru občanov:
-

obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja občine, njenega imena in sedeža ter dajejo pobude
v zvezi tem in oblikujejo mnenja;
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-

obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne
lokalne skupnosti;

-

dajejo in obravnavajo pobude 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;

-

dajejo predloge občinskim organom v zvezi s pripravo programov razvoja občine, gospodarjenja s
prostorom ter varovanja življenjskega okolja;

-

obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom,
tem statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako sklene občinski svet ali župan.
75. člen

Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora občanov so občinski organi, v katere pristojnost spada
posamezna zadeva, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog praviloma upoštevati. Če občinski organ
meni, da jih ni mogoče upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primernem roku svoje mnenje
predstaviti in utemeljiti. Občinski svet pa je v tem primeru dolžan odločitev sprejeti z večino glasov vseh članov
občinskega sveta.

76. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov občine, razen o proračunu in
zaključnem računu občine ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in
druge dajatve.
Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstavka razpiše referendum na predlog župana ali člana
občinskega sveta.
Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volilcev v občini in če tako
določa zakon ali statut občine.
77. člen
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali član občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po
sprejemu splošnega akta občine.
Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo
volivcev za vložitev zahteve za razpis referenduma.
Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis
referenduma, župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali pobudi oziroma do odločitve na
referendumu.
78. člen
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt
občine ali njegove posamezne določbe.
Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj
z objavo izida referenduma.
Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob
upoštevanju volje volivcev ne spremeni.
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Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splošni akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove
posamezne določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o katerem je bil izveden referendum, sprejel, do
konca njegovega mandata.
79. člen
Pobuda volivcev za vložitev zahteve za razpis referenduma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih
določbah mora vsebovati zahtevo za razpis referenduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki
naj bo predmet referenduma, in obrazložitev.
Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali
svet krajevne skupnosti. Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj stotih volivcev v občini na seznamu, ki
vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.
Pobudnik o pobudi volivcev za vložitev zahteve za razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo
predloži županu.
Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z
zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da
ugotovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori, se šteje, da pobuda ni bila vložena.
Župan o tem nemudoma obvesti pobudnika in občinski svet.
Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana
preizkusi upravno sodišče.
80. člen
Volilci dajejo podporo zahtevi za razpis
podpisovanjem.

referenduma s podpisovanjem na seznamu ali z osebnim

O načinu dajanja podpore odloči župan z aktom, s katerim določi obrazec seznama ali obrazec za podporo z
osebnim podpisovanjem in rok za zbiranje podpisov. Obrazca morata vsebovati jasno izraženo zahtevo za razpis
referenduma.
Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice. Državni
organ, pristojen za vodenje evidence volilne pravice, overi tudi podpise volilcev na seznamu.
Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena, če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom
zadostno število volilcev.
81. člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po sprejemu odločitve o predlogu župana ali člana
občinskega sveta za razpis referenduma oziroma od vložitve zahteve za razpis referenduma v skladu z zadnjim
odstavkom prejšnjega člena.
Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet vsebino vprašanja, o katerem se bo odločalo na
referendumu ter določi dan, ki se šteje za dan razpisa, referendumsko območje in dan glasovanja.
Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.
82. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki imajo pravico voliti člane občinskega sveta, če zakon ne
določa drugače.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali.
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83. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri
delu volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo
referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, v kolikor ni s tem statutom v skladu z zakonom o lokalni
samoupravi posamezno vprašanje drugače urejeno.
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občinska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na
način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov občine.
84. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja
referendum, ni drugače določeno.
Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina volilcev, ki so glasovali v občini
oziroma v delu občine, za katerega se bo samoprispevek uvedel.
85. člen
Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni
referendum, da ugotovi voljo občanov.
Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu
občine.
Odločitev volilcev na svetovalnem referendumu ne zavezuje občinskih organov.
86. člen
Najmanj pet odstotkov volilcev v občini lahko zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve
iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.
Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve občinskega sveta, mora župan
obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno
vložene zahteve.
Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih organov, mora pristojni organ o njej odločiti najkasneje v
enem mesecu od dne pravilno vložene zahteve.
Glede pobude volilcem za vložitev zahteve iz prvega odstavka tega člena in postopka s pobudo se primerno
uporabljajo določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen referendum o splošnem aktu občine.
IV. OBČINSKA UPRAVA
87. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske uprave pa neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga
imenuje in razrešuje župan.
88. člen
Naloge občinske uprave opravljajo organi občinske uprave, ki jih ustanovi občinski svet s posebnim odlokom na
predlog župana, s katerim se tudi uredi njihovo delovno področje in notranja organizacija.
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89. člen
Predstojnike organov občinske uprave imenuje in razrešuje župan. Direktor občinske uprave pooblasti
predstojnike za posamezne naloge v zvezi z vodenjem organov občinske uprave.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi odloča župan oziroma po
njegovem pooblastilu direktor občinske uprave.
90. člen
Direktor občinske uprave je za delo občinske uprave odgovoren županu, predstojniki organov občinske uprave
pa za delo organov občinske uprave županu in direktorju občinske uprave.
91. člen
Upravne naloge organov občinske uprave opravljajo predstojniki organov občinske uprave, višji upravni
delavci, upravni in strokovno tehnični delavci v skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, ki jo
sprejme župan.
92. člen
Organi občinske uprave izvršujejo zakone ter statut občine, odloke, odredbe, pravilnike, navodila in druge
splošne akte, ki jih sprejema občinski svet in izdaja župan.
Občinski upravni organi izvršujejo tudi zakone in druge predpise države, kadar v skladu z zakonom odločajo o
upravnih stvareh iz državne pristojnosti.
93. člen
Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja direktor občinske uprave, ki lahko pooblasti predstojnike
organov občinske uprave in delavce uprave za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje
celotnega postopka in odločanje.
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti in na podlagi
javnih pooblastil, če ni z zakonom drugače določeno.
94. člen
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz občinske in prenesene državne pristojnosti odločajo uradne osebe
po zakonu o splošnem upravnem postopku in po posebnih postopkih, določenih z zakonom.
95. člen
Direktor občinske uprave skrbi za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih
predpisov o upravnem postopku.
96. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana
je dopusten upravni spor.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi
stopnji izdaja občinska uprava, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje, oziroma njegov organ v
sestavi.
97. člen

19

Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da z drugo občino ali z drugimi občinami ustanovijo enega ali
več organov skupne občinske uprave.
Organizacija in delo organa skupne občinske uprave se določi s splošnim aktom o ustanovitvi, ki ga na skupen
predlog županov sprejmejo občinski sveti občin.
98. člen
V okviru občinske uprave se lahko ustanovi občinska inšpekcija za opravljanje nalog občinske uprave v zvezi z
nadzorstvom nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje
pristojnosti.
V. POLOŽAJ ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI IN NJENIH PRIPADNIKOV
99. člen
Pripadnikom italijanske narodne skupnosti je zagotovljena pravica, da svobodno izražajo svojo narodno
pripadnost, da gojijo in izražajo svojo kulturo in uporabljajo svoj jezik.
Italijanski narodni skupnosti in njenim pripadnikom je zagotovljena pravica, da v okviru veljavne zakonodaje
svobodno uporabljajo svoje narodne simbole in da za ohranjanje svoje narodne identitete ustanavljajo
organizacije, razvijajo gospodarske, kulturne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter dejavnosti na področju
javnega obveščanja in založništva.

100. člen
Pravice in dolžnosti, ki so posebnega pomena za italijansko narodno skupnost uresničujejo njeni pripadniki v
skladu z ustavo, zakonom in tem statutom s tem, da:
1. Ustanovijo samoupravno narodno skupnost, ki je oseba javnega prava, v okviru katere:
-

v skladu z ustavo in zakonom samostojno odločajo o vseh vprašanjih iz svoje pristojnosti;
v skladu z zakonom dajejo soglasje k zadevam, ki se nanašajo na varstvo posebnih pravic narodne
skupnosti, o katerih odločajo skupaj z organi občine in drugih samoupravnih lokalnih skupnosti;
obravnavajo in proučujejo vprašanja, ki zadevajo položaj narodne skupnosti, sprejemajo stališča in dajejo
predloge ter pobude pristojnim organom;
vzpodbujajo in organizirajo dejavnosti, ki prispevajo k ohranjanju narodne identitete pripadnikov
italijanske narodne skupnosti.

2. Skupaj z drugimi občani urejajo vprašanja, ki so temeljnega pomena za uveljavljanje njihovih ustavnih
in statutarnih pravic.
101. člen
Samoupravna narodna skupnost uresničuje svoje naloge s tem, da:
-

vzpodbuja in organizira kulturne, raziskovalne, informativne, založniške in gospodarske dejavnosti za
razvoj narodne skupnosti;
ustanavlja organizacije in javne zavode;
spremlja in vzpodbuja razvoj vzgoje in izobraževanja za pripadnike italijanske narodne skupnosti in v
skladu z zakonom sodeluje pri načrtovanju in organiziranju vzgojno izobraževalnega dela in pri pripravi
vzgojno izobraževalnih programov;
razvija stike z matičnim narodom, pripadniki italijanske narodne skupnosti v drugih državah in z
mednarodnimi organizacijami;
v skladu z zakonom opravlja naloge iz državne pristojnosti;
opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
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102. člen
Samoupravna narodna skupnost daje občinskemu svetu, županu in drugim organom občine ter organom
krajevnih skupnosti na narodnostno mešanem območju predloge, pobude in mnenja o zadevah, ki se nanašajo na
položaj narodne skupnosti in ohranjanje značilnosti narodnostno mešanih območij.
Organi iz prejšnjega odstavka morajo obravnavati predloge, pobude in mnenja samoupravne narodne skupnosti
in se do njih opredeliti.
103. člen
V okviru svojih pristojnosti organi občine s posebnimi akti urejajo vprašanja, ki zadevajo uresničevanje
posebnih pravic in financiranje italijanske narodne skupnosti in njenih pripadnikov ter odločajo o drugih
vprašanjih, ki se nanašajo na uresničevanje posebnih pravic te skupnosti in njenih pripadnikov.
K splošnim aktom in odločitvam iz prejšnjega odstavka daje soglasje oziroma predhodno mnenje svet
samoupravne narodne skupnosti.
104. člen
Svet samoupravne narodne skupnosti preko članov občinskega sveta - predstavnikov italijanske narodne
skupnosti daje soglasje k naslednjim aktom:
-

o imenovanju naselij, ulic in trgov na narodnostno mešanih območjih občine;
o ustanovitvi javnih zavodov za izvajanje posebnih pravic italijanske narodne skupnosti, če ta skupnost ni
soustanovitelj javnega zavoda;
o soglasju k statutom ter o soglasju k imenovanju direktorjev javnih zavodov za izvajanje posebnih pravic
italijanske narodne skupnosti, če ta skupnost ni soustanovitelj javnega zavoda;
o ureditvi vidne dvojezičnosti ter
drugim aktom občine, ki urejajo vprašanja glede uresničevanja posebnih pravic zgolj italijanske narodne
skupnosti in njenih pripadnikov.

Soglasje sveta samoupravne narodne skupnosti k aktom iz prejšnjega odstavka si morajo člani občinskega sveta
- predstavniki italijanske narodne skupnosti pridobiti pred odločitvijo o soglasju in ga vložiti pisno na seji
občinskega sveta oziroma drugega pristojnega organa občine.
105. člen
Svet samoupravne narodne skupnosti daje predhodno mnenje k naslednjim aktom občine:
-

statutu občine;
o simbolih občine;
dolgoročnemu in srednjeročnemu planu razvoja občine;
proračunu občine;
programu razvoja na področju kulture in izobraževanja ter
drugim odločitvam občinskega sveta, oziroma drugih pristojnih organov občine, ki se nanašajo na
uresničevanje posebnih pravic italijanske narodne skupnosti.
106. člen

Občina mora samoupravni narodni skupnosti zagotoviti nujno potrebne prostore in druge materialne možnosti za
osnovno dejavnost.
Sredstva za njeno delovanje se v skladu z zakonom zagotavljajo iz proračuna občine.
Občina skladno z zakonom zagotavlja tudi del sredstev za delovanje organizacij in javnih zavodov, ki delujejo
za potrebe narodne skupnosti in del sredstev za financiranje sodelovanja te skupnosti z matičnim narodom in
njeno državo, s pripadniki italijanske narodne skupnosti v drugih državah in z mednarodnimi organizacijami.
107. člen
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Občanom italijanske narodne skupnosti je zagotovljena svobodna uporaba italijanskega jezika v občinskem
svetu in drugih organih občine ter nasploh v javnem življenju, pri opravljanju samoupravnih, javnih in drugih
funkcij in pooblastil ter pri uveljavljanju zakonitih pravic in pravnih koristi.
108. člen
Državni organi, organi občinske uprave in drugi organi občine in drugih samoupravnih lokalnih skupnosti, javna
podjetja in javni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki opravljajo javno dejavnost na narodnostno
mešanem območju, so dolžni:
-

na vlogo, ki jo vloži občan v italijanskem jeziku, odgovoriti dvojezično in tako tudi poslovati;
pri poslovanju s strankami upoštevati in uporabljati izvirne priimke in imena pripadnikov italijanske
narodne skupnosti in
na narodnostno mešanem območju pri svojem delu uporabljati dvojezične obrazce.
109. člen

Pripadnikom italijanske narodne skupnosti je zagotovljena vzgoja in izobraževanja v svojem jeziku ter pravica
do oblikovanja in razvijanja te vzgoje in izobraževanja.
110. člen
Občina skladno z zakonom soustanavlja vrtce in osnovne šole za otroke italijanske narodne skupnosti in skrbi za
ustanavljanje še drugih vzgojno izobraževalnih organizacij za uresničevanje njihovih potreb ter podpira šolanje
občanov italijanske narodne skupnosti na srednjih, višjih, visokih šolah in fakultetah v občini in zunaj nje.
111. člen
V vseh šolah za pripadnike italijanske narodne skupnosti na območju občine Koper je slovenski jezik v vseh
razredih obvezni učni predmet.
V vseh slovenskih šolah na narodnostno mešanem območju občine je italijanski jezik v vseh razredih obvezni
učni predmet.
112. člen
Na narodnostno mešanem območju občine se vodijo kazenski in drugi postopki dvojezično v skladu z zakonom.
Postopki, v katerih nastopa več strank obeh narodov, se vodijo v slovenskem oziroma italijanskem jeziku ali
dvojezično.
Državni organi, organi občinske uprave in drugi organi občine, sodišča in drugi nosilci javnih pooblastil, ki
izdajajo pravne in druge akte v zakonito določenih postopkih, morajo te akte izdajati občanom italijanske
narodne skupnosti v obeh jezikih, drugim občanom pa, če to zahtevajo.
V primerih iz prejšnjega odstavka se oba akta štejeta za izvirna.
113. člen
V državnih organih, organih občinske uprave, organih občine in drugih samoupravnih lokalnih skupnostih, v
javnih podjetjih in zavodih, ki izvršujejo javna pooblastila, morajo biti sistemizirana in zasedena delovna mesta,
kjer je obvezno znanje slovenskega in italijanskega jezika.
114. člen
Zakonska zveza se sklepa v slovenskem oziroma italijanskem jeziku ali dvojezično, če tako zahtevata občana, ki
sklepata zakonsko zvezo.
115. člen
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Na proslavah, zborovanjih in drugih javnih manifestacijah na narodnostno mešanem območju, ki so namenjena
vsem občanom, se morata uporabljati oba jezika.
Napovedovanje in druga javna obvestila na narodnostno mešanem območju se morajo opraviti v obeh jezikih.
116. člen
Pečati državnih organov, organov občine in organov drugih lokalnih samoupravnih skupnosti, javnih podjetij in
zavodov, ki izvršujejo javna pooblastila, političnih strank in društev, ki imajo sedež na narodnostno mešanem
območju, so dvojezični.
117. člen
Javni napisi na narodnostno mešanem območju so dvojezični.
Dvojezični morajo biti tudi razglasi na oglasnih deskah državnih organov, organov občine in drugih lokalnih
samoupravnih skupnosti ter izvajalcev gospodarskih in drugih javnih služb.
118. člen
Organi občinske uprave in drugi organi občine ter drugih samoupravnih lokalnih skupnosti, javna podjetja in
zavodi, ki izvršujejo javna pooblastila, morajo pri svojem poslovanju uporabljati imena krajev in ulic na
narodnostno mešanem območju v slovenskem in italijanskem jeziku.
119. člen
Odloki in drugi splošni akti občinskega sveta in drugih organov občine se objavijo v obeh jezikih.
120. člen
S posebnim odlokom se uredi način izvajanja določil o vidni dvojezičnosti iz tega poglavja statuta.
VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE
121. člen
Občina zagotavlja opravljanje lokalnih javnih služb, obveznih po zakonu in izbirnih po lastni odločitvi.
122. člen
Izbirne gospodarske in druge javne službe določi občinski svet z odlokom.
123. člen
Odlok iz prejšnjega člena določi način, oblike in pogoje za opravljanje javnih služb, če zakon ne določa
drugače.
124. člen
Načini, s katerimi občina lahko skladno z zakonom zagotavlja izvajanje javnih služb so:
-

neposredno v okviru občinske uprave (v režiji),
z ustanavljanjem javnih podjetij, javnih gospodarskih in drugih javnih zavodov,
z dajanjem koncesij,
z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
125. člen
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Občina lahko skupaj z drugimi občinami zaradi gospodarnejšega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb
ustanovi javni zavod ali javno podjetje.
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu ali javnem podjetju iz prejšnjega odstavka ter za
usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb občinski sveti udeleženih občin ustanovijo
skupni organ, ki ga sestavljajo župani.
V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo njegove naloge, organizacija dela in način sprejemanja
odločitev ter financiranje in delitev stroškov med občinami.
Skupni organ opravlja svoje naloge v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile. Sedež organa je v občini, v
kateri je sedež javnega zavoda ali javnega podjetja. Strokovne naloge za skupni organ opravlja občinska uprava
občine, v kateri je njegov sedež.

126. člen
Občina lahko ustanovi organ občinskega pravobranilstva, ki pred sodišči in drugimi državnimi organi zastopa
občino, njene organe in krajevne skupnosti.
Po pooblastilu lahko občinsko pravobranilstvo zastopa tudi druge pravne osebe, ki jih je ustanovila občina.
Občina lahko skupaj z drugimi občinami ustanovi skupni organ občinskega pravobranilstva.
VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE NALOG OBČINE
127. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva, deleži na kapitalu
pravnih oseb in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.
Odsvojitev delov premoženja občine je dopustna le proti plačilu, ki postane del premoženja občine, razen če se
del premoženja podari za humanitarne, znanstvenoraziskovalne, izobraževalne in druge
tovrstne namene.
Odločitev o odsvojitvi delov nepremičnega premoženja občine sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino
glasov članov občinskega sveta na predlog župana, oziroma po njegovem predhodnem mnenju, če ni
predlagatelj.
Vrednost premoženja izkazuje občina v premoženjski bilanci v skladu z zakonom.
128. člen
Za upravljanje z nepremičnim premoženjem lahko občina v skladu z zakonom ustanovi sklade.
Z odlokom o ustanovitvi sklada se določijo naloge in organizacija sklada, oblikovanje in pristojnosti organov
sklada, njegov pravni status in druga vprašanja, pomembna za delo sklada.
129. člen
Lokalne zadeve javnega pomena financira občina iz lastnih virov, sredstev države in iz zadolžitve.
Lastni viri občine so:
-

davki in druge dajatve,

24

-

dohodki od njenega premoženja,
vsi ostali viri, določeni na podlagi zakona in statutom občine.
130. člen

Za financiranje lokalnih zadev javnega pomena pripadajo občini davki in drugi prihodki, določeni z zakonom ter
drugi davki oziroma dajatve, ki jih predpiše občina v skladu z zakonom.
131. člen
Dohodki od premoženja občine so zlasti:
-

dohodki od zakupnin in najemnin za premičnine in nepremičnine v lasti občine,
dohodki od vlaganj kapitala,
dohodki od vrednostnih papirjev in drugih pravic, ki jih je občina kupila,
dohodki od rent, dobička javnih podjetij in koncesij.
132. člen

Prejemki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe so zajeti v proračunu občine, ki ga sprejme
občinski svet z odlokom z večino glasov vseh članov.
Proračun občine je akt občine, s katerim so predvideni vsi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi
izdatki občine za eno leto.
V proračunu se prejemki in izdatki izkazujejo skladno s predpisi s področja javnih financ.
133. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom in odlokom občinskega sveta predpisani
pogoji za uporabo sredstev.
134. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje proračuna.
135. člen
Občina oblikuje svoje rezerve skladno z zakonom. Višina sredstev izločenih za proračunsko rezervo se določi s
proračunom.
136. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprejme občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo
leto.
V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni in doseženi prejemki ter predvideni in doseženi izdatki
občine za preteklo leto. Za sestavo in sprejem zaključnega računa se uporabljajo določbe zakona.
137. člen
Občina se sme zadolževati z izdajo vrednostnih papirjev ali z najetjem posojil, in sicer do višine in pod pogoji,
določenimi z zakonom in odlokom o proračunu občine.
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Občina izda vrednostne papirje v skladu z zakonom.
Občina se lahko zadolžuje v tujini v skladu z zakonom.
138. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolžuje za investicije, ki jih potrdi občinski svet.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministrstva,
pristojnega za finance. Soglasje je sestavni del pogodbe o zadolževanju.
139. člen
VIII. KRAJEVNE SKUPNOSTI
140. člen
Na območju občine so ustanovljene naslednje krajevne skupnosti:
-

Ankaran-Ancarano, ki obsega naselje: Ankaran-Ancarano (prostorski okoliši od 0260 do 0280)

-

Bertoki-Bertocchi, ki obsega naselja: Bertoki-Bertocchi (prostorski okoliši od 0155 do 0164) in Prade
(prostorski okoliši od 0151 do 0154)

-

Boršt, ki obsega naselja: Boršt(prostorski okoliš 0300), Glem (prostorski okoliš 0301) in Labor (prostorski
okoliš 0325);

-

Črni Kal, ki obsega naselja: Bezovica (prostorski okoliš 0193), Brežec pri Podgorju (prostorski okoliš
0196), Cepki (prostorski okoliš 0290), Črni Kal (prostorska okoliša 0189, 0190), Črnotiče (prostorski
okoliš 0229), Dol pri Hrastovljah (prostorski okoliš 0199), Gabrovica pri Črnem Kalu (prostorski okoliš
0230), Hrastovlje(prostorski okoliš 0294), Kastelec (prostorski okoliš 0344), Kortine (prostorski okoliš
0291), Krnica (prostorski okoliš 0188), Loka (prostorski okoliš 0192), Osp (prostorski okoliši 0231, 0232,
0233), Podpeč(prostorski okoliš 0194), Praproče(prostorski okoliš 0228), Predloka (prostorski okoliš 0191),
Rižana (prostorski okoliš 0185), Rožar(prostorski okoliš 0186), Socerb (prostorska okoliša 0345, 0346),
Stepani (prostorski okoliš 0187) in Zanigrad (prostorski okoliš 0195);

-

Dekani, ki obsega naselje: Dekani (prostorski okoliši od 0169 do 0175);

-

Gračišče, ki obsega naselja: Butari (prostorski okoliš
0209), Dvori (prostorski okoliš 0224), Gračišče
(prostorski okoliš 0293), Karli (prostorski okoliš 0222), Kubed (prostorski okoliš 0292), Lukini (prostorski
okoliš 0201), Marsiči (prostorski okoliš 0223), Movraž (prostorski okoliš 0225), Olika (prostorski okoliš
0205), Peraji (prostorski okoliš 0206), Pisari, (prostorski okoliš 0203), Poletiči (prostorski okoliš 0210),
Popetre (prostorski okoliš 0211), Smokvica (prostorski okoliš 0200), Sočerga (prostorski okoliš 0202),
Sokoliči (prostorski okoliš 0207), Šeki (prostorski okoliš 0204), Trebeše (prostorski okoliš 0295), Tuljaki
(prostorski okoliš 0208) in Zabavlje (prostorski okoliš 0212);

-

Gradin, ki obsega naselja: Abitanti (prostorski okoliš 0299), Belvedur(prostorski okoliš 0296), Brezovica
pri Gradinu (prostorski okoliš 0219), Gradin (prostorska okoliša 0299, 0218), Koromači-Boškini (prostorski
okoliš 0216), Močunigi (prostorski okoliš 0298), Pregara (prostorska okoliša 0220, 0221), Sirči (prostorski
okoliš 0217), Topolovec (prostorski okoliš 0297);

-

Hrvatini-Crevatini, ki obsega naselja: Barizoni-Barisoni (prostorski okoliš 0259), Cerej-Cerei (prostorski
okoliši 0281, 0282, 0283), Hrvatini-Crevatini (prostorski okoliši od 0248 do 0253), Kolomban-Colombano
(prostorski okoliši od 0254 do 0258) in Premančan-Premanzano;

-

Koper-center Capodistria-centro, ki obsega : del naselja Koper-Capodistria (prostorski okoliši od 0001 do
0032, 0133, 0134, 0135);
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-

Semedela-Semedella, ki obsega: del naselja Koper – Capodistria (prostorski okoliši od 0033 do 0053, od
0096 do 0105, 0130, 0131,0132);

-

Za gradom-Al castelletto, ki obsega: del naselja Koper – Capodistria (prostorski okoliši od 0054 do 0060,
od 0090 do 0094);

-

Marezige, ki obsega naselja: Babiči (prostorski okoliš 0302), Bočaji (prostorski okoliš 0213), Kozloviči
(prostorski okoliš 0214), Lopar (prostorski okoliš 0313), Marezige (prostorski okoliši 0306, 0307, 0308),
Montinjan (prostorski okoliš 0309), Trsek (prostorski okoliš 0215) in Truške (prostorski okoliš 0314);

-

Olmo-Prisoje, ki obsega: del naselja Koper – Capodistria (prostorski okoliši od 0106 do 0129 in od 0143
do 0147) in Šalara – Salara (prostorska okoliša 0335 in 0336);

-

Pobegi-Čežarji, ki obsega naselja: Čežarji (prostorska okoliša 0311, 0312) in Pobegi (prostorski okoliši od
0165 do 0168);

-

Podgorje. ki obsega naselje: Podgorje (prostorski okoliš 0227);

-

Rakitovec, ki obsega naselje: Rakitovec (prostorski okoliš 0226);

-

Sv. Anton, ki obsega naselje: Sv. Anton (prostorski okoliši od 0176 do 0184);

-

Škocjan-San Canziano, ki obsega naselja: Bošamarin - Bossamarino (prostorska okoliša 0338, 0339),
Kampel-Campel(prostorski okoliš 0340), del naselja Koper-Capodistria (prostorski okoliši od 0136 do
0142, 0144, 0148), Manžan (prostorski okoliš 0341), Škocjan-San Canziano (prostorska okoliša 0149,
0150) in Triban (prostorski okoliš 0342);

-

Škofije, ki obsega naselja: Jelarji (prostorski okoliš
0247), Plavje (prostorska okoliša 0234, 0235),
Spodnje Škofije (prostorski okoliši od 0236 do 0246), Tinjan (prostorska okoliša 0288, 0289) in Zgornje
Škofije (prostorski okoliši 0285, 0286, 0287);

-

Šmarje, ki obsega naselja: Brič (prostorski okoliš 0324), Dilici (prostorski okoliš 0315), Fijeroga
(prostorski okoliši 0316), Gažon (prostorska okoliša 0333, 0334), Grinjan (prostorski okoliš 0337),
Grintovec (prostorski okoliš 0343), Koštabona (prostorski okoliš 0318), Krkavče(prostorski okoliši 0321,
0322, 0323), Pomjan (prostorski okoliš 0326), Puče (prostorska okoliša 0319, 0320), Srgaši (prostorska
okoliša 0331, 0332), Šmarje (prostorski okoliši od 0327 do 0330) in Župančiči (prostorski okoliš 0317);

-

Vanganel, ki obsega naselja: Bonini (prostorski okoliš 0310), Čentur (prostorski okoliš 0303)in Vanganel
(prostorska okoliša 0304, 0305);

-

Zazid, ki obsega naselje Zazid (prostorska okoliša 0197, 0198);

-

Žusterna-Giusterna, ki obsega: del naselja Koper-Capodistria
0095).

(prostorski okoliši od 0061 do 0089 in

141. člen
Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava.
Krajevno skupnost zastopa svet krajevne skupnosti.
V pravnem prometu nastopa krajevna skupnost v svojem imenu in za svoj račun.
Za svoje obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga. Občina odgovarja
za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno.
142. člen
V krajevni skupnosti njeni prebivalci zadovoljujejo svoje skupne potrebe in interese na komunalnem, socialnem,
kulturnem, športno-rekreacijskem in drugih področjih.
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143. člen
Krajevna skupnost po svojih organih ureja in opravlja krajevne zadeve, zlasti pa:
-

upravlja s svojim premoženjem in gospodari s premoženjem, ki ga ima v upravljanju;
skrbi za razvoj na območju krajevne skupnosti;
sprejema program razvoja krajevne skupnosti;
sodeluje v postopku oblikovanja in sprejemanja prostorsko izvedbenih aktov, ki se nanašajo na območje
krajevne skupnosti;
skrbi za izgradnjo in vzdrževanje javnih poti, rekreacijskih in drugih javnih površin;
gradi in sodeluje pri gradnji komunalnih objektov in naprav;
daje predloge službam socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za
socialno ogrožene, invalide in ostarele;
sodeluje pri pospeševanju vzgojno izobraževalne, športno-rekreacijske, društvene, turistične, kulturne in
drugih dejavnosti na svojem območju;
daje predloge organom občine za ureditev zadev, ki se nanašajo na zadovoljevanje skupnih potreb
prebivalcev krajevne skupnosti;
ureja druge javne zadeve, pomembne za krajevno skupnost.

Krajevna skupnost opravlja tudi naloge, ki jih nanjo z njenim soglasjem prenese občina. Občina za njihovo
izvajanje zagotavlja ustrezna sredstva.
Z odlokom se lahko podrobneje določijo naloge, ki so s tem statutom prenešene ali pa se prenesejo v izvajanje
krajevne skupnosti.
144. člen
Za usklajevanje interesov krajevnih skupnosti ter za obravnavo določenih skupnih vprašanj in nalog oblikuje
župan svet predsednikov svetov krajevnih skupnosti kot svoj posvetovalni organ, ki ga sestavljajo predsedniki
svetov vseh krajevnih skupnosti.
Župan skliče svet predsednikov krajevnih skupnosti po potrebi, mora pa ga sklicati ob obravnavi predloga
proračuna občine.
145. člen
Kadar občinski svet odloča o zadevah, ki se nanašajo samo na interese prebivalcev posamezne krajevne
skupnosti, mora predhodno pridobiti mnenje pristojnega organa krajevne skupnosti, ki ga mora predložiti do
seje občinskega sveta, na kateri je na dnevnem redu predvidena obravnava takega vprašanja.
V primeru, da gre za poseg v prostor, ki je širšega pomena in organ krajevne skupnosti ni dal pozitivnega
mnenja za tak poseg, je za odločitev o tem potrebna večina vseh članov občinskega sveta.
146. člen
Svet krajevne skupnosti je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti krajevne
skupnosti.
147. člen
Člane sveta krajevne skupnosti, ki morajo imeti stalno bivališče v krajevni skupnosti, izvolijo volilci s stalnim
prebivališčem v krajevni skupnosti.
Svet krajevne skupnosti se izvoli za štiri leta. Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in konča
istočasno kot mandat članov občinskega sveta.
Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.
Volitve članov sveta krajevne skupnosti se izvedejo po določbah zakona.
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Sredstva za izvedbo volitev zagotovi občina.
148. člen
Število članov sveta krajevne skupnosti določi občinski svet s sklepom glede na število prebivalcev v krajevni
skupnosti, tako da svet krajevne skupnosti šteje naslednje število članov:
najmanj 5 članov v krajevni skupnosti z do 500 prebivalcev,
najmanj 7 članov v krajevni skupnosti z do 1000 prebivalcev,
najmanj 9 članov v krajevni skupnosti z do 3000 prebivalcev,
najmanj 11 članov v krajevni skupnosti s preko 3000 prebivalcev.
V narodnostno mešanih krajevnih skupnostih ima italijanska narodna skupnost v svetih krajevnih skupnosti
desetino skupnega števila članov sveta krajevne skupnosti oziroma najmanj enega.
Člani sveta krajevne skupnosti se volijo po večinskem načelu.
149. člen
Svet krajevne skupnosti izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika sveta.
150. člen
Glede načina dela sveta krajevne skupnosti se smiselno uporabljajo določbe tega statuta, ki urejajo način dela
občinskega sveta.
151. člen
Svet krajevne skupnosti odloča o vseh zadevah v okviru nalog, ki so v skladu s tem statutom naloge krajevne
skupnosti, zlasti pa:
-

sprejema statut krajevne skupnosti in druge splošne akte;
sprejema programe svojega dela;
sprejema finančni načrt in zaključni račun krajevne skupnosti;
voli predsednika in podpredsednika sveta;
imenuje volilno komisijo in po potrebi delovna telesa ter vaške oziroma četrtne odbore, če tako določa
statut krajevne skupnosti;
oblikuje mnenja in predloge za občinski svet o zadevah iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje
krajevne skupnosti;
sklicuje zbore krajanov;
odloča o uporabi sredstev, s katerimi razpolaga krajevna skupnost;
odloča o drugih zadevah v skladu z zakonom, statutom in drugimi splošnimi akti občine in statutom
krajevne skupnosti.
152. člen

Svet krajevne skupnosti lahko za oblikovanje stališč do posameznih vprašanj ter za pripravo predlogov
odločitev, ki jih sprejme svet krajevne skupnosti, ustanovi stalna in občasna delovna telesa.
Svet krajevne skupnosti lahko kot svoja posvetovalna telesa ustanovi tudi vaške in četrtne odbore. Člane teh
odborov imenuje in razrešuje svet krajevne skupnosti. S statutom krajevne skupnosti pa se lahko določi, da jih
imenujejo in razrešujejo na svojih zborih prebivalci delov krajevne skupnosti. S statutom krajevne skupnosti se
določijo naloge, organizacija in način dela vaškega oziroma četrtnega odbora. Če tako določa statut krajevne
skupnosti, mora svet krajevne skupnosti pred vsako odločitvijo, ki se nanaša na posamezen del krajevne
skupnosti, obvezno pridobiti mnenje vaškega oziroma četrtnega odbora.
153. člen
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Za opravljanje nadzora nad pravilnostjo poslovanja krajevne skupnosti, nadzora nad razpolaganjem s
premoženjem krajevne skupnosti ter namenskostjo in smotrnostjo porabe sredstev krajevne skupnosti, svet
krajevne skupnosti lahko imenuje nadzorni odbor.
154. člen
V organih krajevne skupnosti na narodnostno mešanem območju morajo biti zastopani pripadniki italijanske
narodne skupnosti.
155. člen
Neposredne oblike odločanja občanov v krajevni skupnosti so zbor krajanov, referendum in ljud ska iniciativa. S
statutom krajevne skupnosti se v skladu z zakonom in statutom občine uredi vsebina in način njihovega
uresničevanja.
156. člen
Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega odbora občine, četrtine članov sveta krajevne skupnosti ali
zbora krajanov razpusti svet krajevne skupnosti:
-

če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s sredstvi ter
če ne izvršuje svojih nalog oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom, drugimi predpisi in splošnimi akti
občine in kljub opozorilom pristojnih organov nezakonitosti ne odpravi.

Pred obravnavo predloga na občinskem svetu mora župan sklicati zbor občanov za območje krajevne skupnosti.
Odločitev o razpustitvi sveta krajevne skupnosti sprejme občinski svet z večino glasov vseh članov.
157. člen
Če je to utemeljeno s prostorskimi, zgodovinskimi, upravno-gospodarskimi in kulturnimi razlogi, o čemer
odloča občinski svet in če je to v interesu prebivalstva krajevne skupnosti, se:
-

krajevna skupnost lahko z eno ali več krajevnimi skupnostmi združi v eno krajevno skupnost;
krajevna skupnost lahko razdeli na dvoje ali več krajevnih skupnosti;
naselje ali več naselij krajevne skupnosti oziroma krajevnih skupnosti lahko izloči iz krajevne skupnosti in
ustanovi kot nova krajevna skupnost ter
del krajevne skupnosti izloči iz krajevne skupnosti in priključi k drugi krajevni skupnosti.
158. člen

Krajevna skupnost se lahko razdeli na dvoje ali več krajevnih skupnosti, če vsaka predlagana nova krajevna
skupnost izpolnjuje pogoje za krajevno skupnost skladno z določilom prvega odstavka prejšnjega člena tega
statuta.
Naselje ali več naselij krajevne skupnosti oziroma krajevnih skupnosti se lahko ustanovi kot nova krajevna
skupnost, če preostali del krajevne skupnosti oziroma krajevnih skupnosti tudi izpolnjuje oziroma izpolnjujejo
pogoje za novo krajevno skupnost oziroma nove krajevne skupnosti.
Del krajevne skupnosti se lahko izloči iz krajevne skupnosti in priključi k drugi krajevni skupnosti, če preostali
del krajevne skupnosti tudi izpolnjuje pogoje za novo krajevno skupnost.
159. člen
Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo območje občinski svet s spremembo statuta občine po
poprej ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Sprememba statuta, s katero se ustanovi,
ukine ali spremeni območje krajevne skupnosti, lahko začne veljati šele po izteku mandata sveta krajevne
skupnosti.
160. člen
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Pobudo za ustanovitev krajevne skupnosti ali za spremembo njenega območja lahko da zbor krajanov ali
najmanj 10 odstotkov volilcev s tega območja. Pobuda mora vsebovati jasno izražen predlog glede ustanovitve,
ukinitve ali spremembe območja krajevne skupnosti, obrazložitev ter podpise najmanj 10 odstotkov volilcev z
območja, ki naj bi se spremenilo, na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, datum
rojstva, naslov stalnega prebivališča.
Pobuda se predloži županu.
Občinski svet mora pobudo obvezno obravnavati v roku 60 dni od vložitve pobude.
161. člen
Pred ustanovitvijo krajevne skupnosti ali pred spremembo njenega območja mora občinski svet na referendumu
ugotoviti interes prebivalcev za ustanovitev oziroma preoblikovanje krajevne skupnosti.
Če občinski svet ob obravnavi pobude ugotovi, da so izpolnjeni določeni pogoji za ustanovitev krajevne
skupnosti oziroma za spremembo območja krajevne skupnosti, na predlog župana in po predhodnem mnenju
delovnega telesa, pristojnega za krajevno samoupravo, določi območje, na katerem se izvede referendum za
ugotovitev volje prebivalcev in razpiše referendum.
Kot referendumska območja se določijo:
-

območja krajevnih skupnosti, ki naj bi se združile v novo krajevno skupnost;
območja delov krajevnih skupnosti, na katerih naj bi se ustanovile nove krajevne skupnosti;
območja dela krajevne skupnosti oziroma krajevnih skupnosti, ki naj bi se izločili v novo krajevno
skupnost;
območje dela krajevne skupnosti, ki naj bi se izločil in priključil k drugi krajevni skupnosti in območje
krajevne skupnosti, h kateri naj bi se priključil del krajevne skupnosti.

Akt o razpisu referenduma določi referendumska območja, besedilo vprašanja, dan razpisa referenduma in dan
glasovanja.
Pravico glasovati na referendumu imajo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na referendumskem
območju.
162. člen
Glede drugih morebitnih vprašanj, ki se nanašajo na oblikovanje in preoblikovanje krajevnih skupnosti, pa s tem
statutom niso urejena, se smiselno uporabljajo določbe zakona za ustanovitev nove občine, oziroma
preoblikovanje občin.
163. člen
Izvajanje nalog krajevne skupnosti se financira:
-

s sredstvi proračuna občine;
s prihodki od premoženja krajevne skupnosti;
s sredstvi krajanov;
s sredstvi pravnih in fizičnih oseb, ki jih le-te namenijo krajevni skupnosti in
s samoprispevkom;
s plačili za storitve;
z drugimi sredstvi.
164. člen

Iz proračuna občine se zagotavlja sredstva za:
-

delovanje krajevne samouprave,

31

-

sofinanciranje gradnje in vzdrževanja komunalnih objektov splošne rabe, ki so v upravljanju krajevne
skupnosti in
izvajanje nalog, ki jih na krajevno skupnost s soglasjem krajevne skupnosti prenese občina.

Sredstva iz proračuna občine se razporedijo med krajevne skupnosti na podlagi meril, ki jih sprejme občinski
svet na predlog odbora za krajevno samoupravo.
165. člen
Krajevna skupnost razpolaga s svojimi sredstvi samostojno, skladno s svojimi programi.
Sredstva, ki jih krajevna skupnost zbere za posamezne namene, lahko razporeja samo za te namene.
Krajevna skupnost se ne sme zadolževati.
Prihodki in odhodki krajevne skupnosti morajo biti zajeti v njenem finančnem načrtu, ki je sestavni del
občinskega proračuna.
Odločitev sveta krajevne skupnosti o odtujitvi nepremičnega premoženja je veljavna, ko da nanjo soglasje
občinski svet.
Pravni posli, ki jih sklene svet krajevne skupnosti nad vrednostjo, določeno z odlokom o proračunu občine, so
veljavni le ob soglasju župana.
166. člen
Krajevna skupnost ima svoj statut, ki ga sprejme svet krajevne skupnosti z dvotretjinsko večino vseh članov.
Statut krajevne skupnosti določa temeljna načela za organizacijo in delovanje krajevne skupnosti, oblikovanje in
pristojnosti sveta in drugih organov, način sodelovanja občanov pri sprejemanju odločitev v krajevni skupnosti
in druga vprašanja skupnega pomena v krajevni skupnosti.
IX. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE
1. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI
l67. člen
Občinski svet in drugi organi občine lahko sprejemajo splošne in posamične akte v okviru svojih pristojnosti.
168. člen
Občinski svet sprejema statut, poslovnik za delo občinskega sveta, prostorske in druge plane razvoja občine,
odloke, odredbe, pravilnike, navodila, priporočila, odločbe, sklepe in obvezne razlage odlokov in drugih aktov,
ki jih sprejema.
169. člen
Župan izdaja odredbe, pravilnike, navodila, priporočila, odločbe, sklepe in obvezne razlage aktov, ki jih izdaja.
170. člen
Organi občinske uprave izdajajo upravna navodila, odločbe in sklepe.
l71. člen
Statut občine je temeljni akt občine, ki določa temeljna načela za organizacijo in delovanje občine, oblikovanje
in pristojnosti občinskih organov, razen glede organov občinske uprave, način sodelovanja občanov pri
sprejemanju odločitev v občini in druga vprašanja skupnega pomena v občini, ki jih določa zakon.
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Statut sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino vseh članov.
Če statut ni sprejet, se najprej v tridesetih dneh, najkasneje v šestdesetih dneh ponovno odloča o njegovem
sprejemu.
172. člen
S poslovnikom občinskega sveta se ureja organizacija in način dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in
dolžnosti članov občinskega sveta.
Poslovnik sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega sveta.
173. člen
Z odlokom občinski svet sprejema proračun in zaključni račun proračuna, prostorske izvedbene akte, ustanavlja
organe občinske uprave in določa njihove naloge, ustanavlja javna podjetja, javne gospodarske in druge javne
zavode, sprejema koncesijske akte, ustanavlja in določa delovno področje delovnih teles občinskega sveta ter na
splošen način ureja druge zadeve iz svoje pristojnosti.
Z odlokom ureja tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.
174. člen
Z odredbo se uredijo določene razmere, ki imajo splošen pomen, ali odreja način ravnanja v takih razmerah.
175. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali odloka v procesu njunega izvrševanja.
176. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali
posameznega odloka.
177. člen
S priporočilom se predlagajo ukrepi za delo organov občinske uprave, javnih podjetij, javnih zavodov in drugih
organizacij in posameznikov, ki opravljajo javne službe in izvršujejo javna pooblastila.
178. člen
Z odločbo in sklepom kot posamičnima aktoma občine se odloča o upravnih stvareh iz pristojnosti občine in iz
prenesene državne pristojnosti.
S sklepom občinski svet odloča o volitvah, imenovanjih in razrešitvah, daje soglasje k aktom javnih zavodov in
javnih podjetij ter ureja druge zadeve splošnega pomena iz svoje pristojnosti, za katere ni določen drugi akt
sprejemanja.
179. člen
Organi občine in nosilci javnih pooblastil odločajo v upravnih stvareh in o pravicah in dolžnostih posameznikov
in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v upravnih stvareh v upravnem postopku.
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občinske uprave, ki jih izdajo organi občinske uprave v
upravnem postopku, odloča na drugi stopnji župan.
O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih stvareh iz prenesene pristojnosti in na podlagi javnih
pooblastil, odloča pristojni državni organ, ki ga določa zakon.
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občine odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.
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180. člen
Statut, odloki in drugi splošni akti občine se objavijo v uradnem glasilu »Uradne objave« v slovenskem in
italijanskem jeziku, veljati pa začnejo petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
Splošne akte občinskega sveta razglaša župan.

181. člen
Materialni akti in akti poslovanja občine morajo temeljiti na zakonu in drugem zakonitem predpisu.
2. POSTOPEK ZA SPREJEM ODLOKA IN DRUGIH SPLOŠNIH AKTOV
182. člen
Odlok lahko predlaga vsak član občinskega sveta, župan, delovna telesa občinskega sveta ali najmanj pet
odstotkov volilcev v občini, razen proračuna in zaključnega računa ter drugih aktov, za katere je v zakonu ali
statutu občine določeno, da jih občinskemu svetu predlaga župan.
183. člen
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, besedilo členov in obrazložitev.
Obrazložitev obsega razloge za sprejem odloka, oceno stanja, cilje in načela odloka ter oceno finančnih in
drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka.
184. člen
Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavah predloga odloka na sejah občinskega
sveta.
Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odloka na sejah občinskega sveta, tudi kadar ni predlagatelj.
185. člen
K predlogu odloka poda mnenje župan, kadar ni predlagatelj odloka.
186. člen
Župan pošlje predlog odloka članom občinskega sveta s sklicem seje, za katero je na predlog dnevnega reda
uvrščen predlog odloka.
Predlog odloka se pošlje tudi statutarno-pravni komisiji in pristojnim delovnim telesom občinskega sveta, da
podajo svoje mnenje.
Kadar predlog odloka ureja tudi pravice italijanske narodne skupnosti, se predlog odloka pošlje tej skupnosti in
komisiji za vprašanja italijanske narodnosti, da podata svoje mnenje.
187. člen
Občinski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh obravnavah.
O združevanju obravnav na isti seji odloča občinski svet.

188. člen
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V prvi obravnavi predloga odloka se opravi predstavitev predloga odloka in razprava o razlogih za sprejem
odloka ter o ciljih in načelih predloga odloka in podajo stališča, pripombe in predlogi, ki naj jih predlagatelj
upošteva pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo.
189. člen
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo njegove spremembe in dopolnitve člani občinskega sveta,
predlagatelj in delovna telesa, če so ustanovljena za posamezno področje, z amandmaji.
Župan lahko predlaga amandmaje tudi kadar ni predlagatelj.
Amandma mora biti predložen v pisni obliki ter obrazložen in ga je treba praviloma poslati županu dva dni pred
dnem, določenim za sejo, na kateri bo občinski svet obravnaval predlog odloka.
Amandma lahko izjemoma poda skupina najmanj treh članov občinskega sveta tudi do konca obravnave odloka.
K amandmaju mora podati svoje mnenje predlagatelj odloka.
190. člen
Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine, naravne nesreče ali kadar gre za manj pomembne spremembe
odlokov, lahko občinski svet sprejme odlok po hitrem postopku.
Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava predloga odloka na isti seji.
Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.
O uporabi hitrega postopka odloči občinski svet na začetku seje pri določanju dnevnega reda.
Hitri postopek lahko predlaga vsak predlagatelj odloka.
191. člen
Statut, poslovnik za delo občinskega sveta ter prostorski in drugi plani razvoja in drugi akti občinskega sveta se
obravnavajo in sprejemajo po postopku za sprejem odloka.
Spremembe in dopolnitve odloka in splošnih aktov iz prejšnjega odstavka se sprejemajo na način in po
postopku, kot je določen za njihov sprejem.

X. VARSTVO LOKALNE SAMOUPRAVE IN PRAVIC POSAMEZNIKOV
TER ORGANIZACIJ
192. člen
Župan ali občinski svet lahko vložita zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov države pri
Ustavnem sodišču, s katerimi se posega v ustavni položaj in pravice občine.
193. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred Ustavnim sodiščem spor o pristojnosti, če Državni zbor ali Vlada s
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v pristojnosti občine. Enako velja v primerih, če
pokrajina ali druga občina posega v njeno pristojnost.
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194. člen
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi, če osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi
upravnimi akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.
195. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh
postopkih oziroma, če so z že izdanimi akti prizadete pravice in koristi občine, določene z ustavo in zakoni.
196. člen
Župan je dolžan za potrebe občinskega sveta oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se tičejo
koristi občine. Na tej podlagi oblikuje občinski svet svoje mnenje, ki ga pošlje Državnemu zboru.
XI. POVEZOVANJE OBČINE V ŠIRŠE LOKALNE SAMOUPRAVNE SKUPNOSTI
IN DRUGO SODELOVANJE
197. člen
Zaradi urejanja in opravljanja lokalnih zadev širšega pomena se občina samostojno odloča o povezovanju v širšo
lokalno samoupravno skupnost, tudi pokrajino.
198. člen
Odločitev o vključitvi občine v pokrajino se izvede po postopku, določenim z zakonom.
199. člen
Odločitev o vključitvi občine v skupnost, zvezo ali združenje občin sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino
vseh članov.
Občinski svet lahko z večino glasov navzočih članov sklene, da se o povezovanju občine v širšo skupnost ali
zvezo dveh ali več občin izvede razprava na zboru občanov in ugotovi njihova volja.
200. člen
Na pokrajino ter skupnost, zvezo ali združenje občin se lahko prenese opravljanje zlasti naslednjih zadev iz
pristojnosti občine:
-

varstvo vodnih virov in usklajevanje politike razvoja vodooskrbe;
varstvo okolja (skupna odlagališča odpadkov), predvsem varstvo morja in obale;
priprava strokovnih podlag za usmeritev regionalnega razvoja s posebnim poudarkom na koriščenju morja;
gradnja skupnih komunalnih objektov in naprav;
skrb za zagotavljanje pogojev za gospodarsko rast v občinah;
skrb za zagotavljanje pogojev za razvoj kulture in kulturne dediščine;
razvoj visokošolskega izobraževanja;
razvoj znanstveno-raziskovalnih dejavnosti;
urejanje položaja italijanske narodne skupnosti;
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter požarno varstvo;
druge zadeve, za katere se tako dogovorijo občine.
201. člen

Z aktom o ustanovitvi skupnosti, zveze ali združenja se določijo njihove naloge, organi in financiranje.
202. člen
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Občina lahko sodeluje z drugimi občinami tudi na ta način, da z njimi združuje sredstva in oblikuje skupne
organe, organizacije in službe za opravljanje skupnih zadev.
203. člen
Glede na svoj obmejni položaj občina navezuje trajne ali občasne stike z lokalnimi skupnostmi, kjer živijo
Slovenci v zamejstvu, oziroma kjer živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti.
Občina lahko sodeluje tudi z drugimi lokalnimi skupnostmi v tujini ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih
skupnosti.
Oblike tesnejšega sodelovanja določa občina na temelju programa in jih potrjuje z listinami o pobratenju,
prijateljstvu in sodelovanju.

XII. SPREMINJANJE STATUTA
204. člen
Pobudo za spremembo statuta lahko dajo občinski svet, župan, svet krajevne skupnosti, svet samoupravne
skupnosti italijanske narodnosti in zbor občanov.
205. člen
Če občinski svet z večino vseh članov sprejme pobudo za spremembo statuta, naloži komisiji za statut občine in
poslovnik občinskega sveta, da pripravi predlog sprememb statuta.
206. člen
Sprememba statuta je sprejeta, če jo sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino vseh članov.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
207. člen
Odloki in drugi splošni akti dosedanje Občine Koper in Skupnosti obalnih občin Koper, ki se nanašajo na
Mestno občino Koper, ostanejo v veljavi, v kolikor niso v nasprotju z zakonom o lokalni samoupravi, drugimi
zakoni in predpisi ter s tem statutom.
208. člen
Z dnem, ko prične veljati ta statut, preneha veljati statut Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 9/95, 21/95 –
obv. razlaga in 37/97).
209. člen
Ta statut začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah.

Št.: K0152-1/00
Koper, 13. julija 2000
28. septembra 2000

ŽUPAN
DINO PUCER, univ. dipl. oec.
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