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Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94odločba 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, 70/00, 100/00 - sklep US in 51/02) je Občinski svet
Mestne občine Koper na seji dne 10. julija 2003 sprejel naslednje
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
MESTNE OBČINE KOPER
1. člen
Besedilo drugega odstavka 14. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00
in 30/01) se spremeni, tako da se glasi:
»V ta namen z njimi ustanavlja zveze, lahko 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 združenja,
zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega
zagotavljanja svojih interesov.«
2. člen
V četrti alinei 27. člena se črta besedilo »in premoženjsko bilanco občine«.
3. člen
V 31. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja v primerih, določenih z
zakonom, tudi mandatna doba članov občinskega sveta, izvoljenih na predčasnih
volitvah ali na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona
opravljene po rednih volitvah v občinske svete.«

4. člen

V 32. členu se besedilo »ko prenehanje mandata ugotovi občinski svet« nadomesti z
besedilom »ko občinski svet ugotovi, da so nastali zakonski razlogi za prenehanje
mandata.«

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal
mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče.«
5. člen
V prvem odstavku 41. člena se beseda »državljani« nadomesti z besedo »volilci«.
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Za začetek in trajanje mandatne dobe župana se smiselno uporablja določba prvega
odstavka 31. člena tega statuta.
Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja v primerih, določenih z
zakonom, tudi mandatna doba župana, ki je izvoljen na nadomestnih volitvah, na
predčasnih volitvah ali na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi
zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete.«
6. člen
V prvem odstavku 46. člena se črta besedilo »ali najmanj četrtina članov občinskega
sveta«.
Tretji odstavek se črta.
7. člen
V 48. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko župan in podžupan, ki mu je prenehal
mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče.
Po samem zakonu preneha mandat županu v primerih, določenih z zakonom.«
8. člen
Besedilo 87. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Upravne naloge občine izvaja občinska uprava.
Občinsko upravo, katere naloge opravljajo organi občinske uprave, ustanovi občinski
svet na predlog župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge in notranjo
organizacijo.«
9. člen

Besedilo 88. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktor
občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Direktor občinske uprave je
uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev.«
10. člen
Besedilo 91. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi na predlog direktorja občinske uprave
določi župan.«
11. člen
Besedilo 97. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da z drugo občino ali občinami v
skladu z zakonom ustanovi enega ali več organov skupne občinske uprave ali skupne
službe občin.«
12. člen
V prvem odstavku 173. člena se črta besedilo »in zaključni račun proračuna«.
13. člen
V prvem odstavku 180. člena se črta besedilo »Uradne objave«.
14. člen
V celotnem besedilu XI. poglavja – Povezovanje občine v širše lokalne samoupravne
skupnosti in drugo sodelovanje – se črta beseda »skupnosti« v ustreznih sklonih.
15. člen
V 197. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Zaradi skupnega urejanja in izvajanja posameznih upravnih nalog ter zaradi izvajanja
skupnih razvojnih in investicijskih programov lahko občina z eno ali več občinami
ustanovi enonamenske ali večnamenske interesne zveze.
Zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega
zagotavljanja svojih interesov lahko občina z eno ali več občinami ustanovi
združenje.«
16. člen
Določba 13. člena teh sprememb in dopolnitev statuta se začne uporabljati z dnem
sprejetja sklepa Občinskega sveta o določitvi uradnega glasila, v katerem se
objavljajo splošni akti občine.
17. člen

Te spremembe in dopolnitve statuta pričnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnih
objavah.
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