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STATUT 
 

KRAJEVNE SKUPNOSTI HRVATINI 

 

 

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Krajevna skupnost Hrvatini (v nadaljevanju KS) je kot ožji del Mestne občine Koper 

samoupravna skupnost občanov organiziranih v tej KS na območju, določenim z 

Odlokom o določitvi območij krajevnih skupnosti v Mestni občini Koper (Uradne 

objave št 12/96) in tem statutom. 

Ustanovljena je na podlagi interesa prebivalcev in drugih prostorskih, zgodovinskih in 

upravno-gospodarskih razlogov z namenom, da krajani v skladu z zakonom, statutom 

Mestne občine Koper in tem statutom zadovoljujejo določene skupne potrebe ter 

izvajajo naloge, ki jih je krajevni skupnosti poverila občina. 

Za ugotavljanje položaja italijanske narodne skupnosti in njene pripadnosti v KS 

Hrvatini se smiselno uporabljajo določila 5. poglavja Statuta mestne občine Koper. 

2. člen 

Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava. V pravnem prometu nastopa v 

svojem imenu in za svoj račun. Sedež krajevne skupnosti je na naslovu: Hrvatini 74, 

6280 Ankaran. 



3. člen 

Krajevno skupnost predstavlja in zastopa predsednik sveta krajevne skupnosti oziroma 

pooblaščeni član sveta. 

4. člen 

Krajevna skupnost ima žig okrogle oblike. Žig ima na zunanjem robu napis Mestna 

občina Koper, na notranjem delu pa napis Krajevna skupnost Hrvatini.  

Napis v žigu je napisan tudi v italijanskem jeziku, ki se glasi Comune città di 

Capodistria in Comunità locale di Crevatini. Odločitev za svoj grb in njegovo obliko 

sprejme svet KS Hrvatini s posebnim sklepom. Pri oblikovanju grba sodeluje tudi 

italijanska skupnost Hrvatini. 

5. člen 

Krajevna skupnost obsega naslednja naselja oziroma območja: 

Naselje BARIZONI, (prostorski okoliš 0259); 

Naselje CEREJ, (prostorski okoliši 0281, 0282, 0283); 

Naselje HRVATINI, (prostorski okoliš od 0248 do 0253); 

Naselje KOLOMBAN, (prostorski okoliš od 0254 do 0258); 

Naselje PREMANCAN, (prostorski okoliš 0284). 

 

Potek mej krajevnih skupnosti je prikazan v osnovnem kartografskem prikazu ROTE 

v merilu 1 : 5000. 

6. člen 

Območje krajevne skupnosti se lahko oblikuje ali preoblikuje v skladu s statutom 

Mestne občine Koper (133. člen). 

7. člen 

Krajevna skupnost sodeluje z drugimi krajevnimi skupnostmi na načelih 

prostovoljnosti in solidarnosti, pri reševanju dogovorjenih nalog skupnega pomena in 

v  ta namen tudi z njimi združuje svoja sredstva. 

 



8. člen 

Krajani se lahko  s peticijo ali drugo pobudo obračajo na katerikoli organ krajevne 

skupnosti. 

9. člen 

Krajevna skupnost lahko določi svoj krajevni praznik, grb in zastavo ter podeljuje 

priznanja in plakete, o čemer odloči svet krajevne skupnosti s posebnim sklepom. 

 

II. PODROČJE DELA IN NALOGE KRAJEVNE SKUPNOSTI 

10. člen 

Krajevna skupnost samostojno opravlja naloge, ki jih določa statut Mestne občine 

Koper in ta statut. 

11. člen 

Krajani v krajevni skupnosti uresničujejo svoje skupne interese in potrebe tako, da 

preko organov krajevne skupnosti: 

 

- upravljajo in razpolagajo s svojim premoženjem in sredstvi krajevne skupnosti ter 

gospodarijo s premoženjem, ki ga imajo v upravljanju; 

- sprejemajo plane in programe razvoja krajevne skupnosti; 

- skrbijo za razvoj vseh dejavnosti na območju krajevne skupnosti; 

- gradijo in sodelujejo pri gradnji komunalnih objektov in naprav; 

- upravljajo in vzdržujejo komunalne objekte in naprave ter druge javne površine, ki 

so v lasti ali upravljanju krajevne skupnosti; 

- sodelujejo v postopkih priprave in izdelave prostorskih planov in prostorsko 

izvedbenih aktov; 

- organizirajo prostovoljno delo in zbirajo finančna sredstva v obliki krajevnega 

samoprispevka ter v drugih oblikah za urejanje lokalnih potreb na svojem območju; 

- organizirajo in izvajajo aktivnosti na področju otroškega in socialnega varstva, 

zdravstvenega varstva, vzgoje in izobraževanja, šolstva in kulture, telesne kulture, 

športa in rekreacije, varstva kulturnih ter zgodovinskih spomenikov, varstva 

naravnega okolja, varstva interesov potrošnikov v delu in obsegu iz svojih 

pristojnosti; 



- sodelujejo pri vzdrževanju objektov in naprav, namenjenih telesnovzgojnim in 

kulturnim dejavnostim; 

- spremljajo socialno problematiko na svojem območju in predlagajo ukrepe za 

njihovo reševanje, organizirajo in izvajajo razne oblike socialnega varstva, 

sosedske pomoči za starejše ljudi, sodelujejo pri izvajanju pomoči in nege na domu 

za starejše ljudi; 

- v vojni in miru izvajajo posamezne naloge na področju zaščite in reševanja 

krajanov; 

- sodelujejo z občinskim svetom in njegovimi organi pri izvrševanju občinske 

politike in nalog na območju krajevne skupnosti; 

- izvajajo naloge skupnega pomena za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

v sodelovanju s pristojnimi občinskimi organi. 

 

Poleg teh nalog pa opravljajo tudi druge javne zadeve, pomembne za krajevno 

skupnost. 

 

III. OBLIKOVANJE IN PRISTOJNOSTI ORGANOV KRAJEVNE 

SKUPNOSTI 

A. Skupne določbe 

12. člen 

Organi krajevne skupnosti so svet krajevne skupnosti, nadzorni odbor in volilna 

komisija krajevne skupnosti. Člani organov krajevne skupnosti opravljajo svojo 

funkcijo praviloma nepoklicno. Organi krajevne skupnosti se volijo oziroma imenujejo 

za dobo štirih let. 

13. člen 

Delo organov krajevne skupnosti je javno. Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem 

javnosti o delu organov KS, z navzočnostjo krajanov in predstavnikov javnih občil na 

sejah sveta in organov krajevne skupnosti ter na druge načine, ki jih določa ta statut. 

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva organov krajevne skupnosti, ki so zaupne 

narave. 

14. člen 

Svet krajevne skupnosti in njegova delovna telesa ter drugi organi krajevne skupnosti 

so sklepčni, če je na njihovih sejah prisotna večina njihovih članov, odločitve pa so 



sprejete z večino glasov prisotnih članov, če zakon, ta statut ali drugi predpis ne 

določajo drugače. 

B. Svet krajevne skupnosti 

15. člen 

 

Svet krajevne skupnosti je najvišji organ krajevne skupnosti. Svet krajevne skupnosti  

šteje 10 (deset) članov, od katerega enega člana izvolijo pripadniki italijanske narodne 

skupnosti. 

16. člen 

Člani sveta na konstitutivni seji med seboj tajno izvolijo predsednika in  

podpredsednika sveta krajevne skupnosti. 

17. člen 

Redne volitve v svet krajevne skupnosti se opravijo istočasno kot redne volitve v 

občinski Svet Mestne občine Koper. 

Člane sveta krajevne skupnosti, ki morajo imeti stalno bivališče na območju krajevne 

skupnosti, izvolijo volilci s stalnim prebivališčem v krajevni skupnosti. 

18. člen 

Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se v krajevni skupnosti določi eno ali več 

volilnih enot tako, da je zagotovljena zastopanost posameznih naselij oziroma delov 

mesta, ki spadajo v območje  krajevne skupnosti. 

Svet krajevne skupnosti s posebnim sklepom oblikuje volilne enote in določi  število 

članov sveta iz posamezne volilne enote. 

19. člen 

Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan. Kandidate za člane sveta krajevne 

skupnosti določajo politične stranke, volivci na zborih volivcev in skupine občanov z 

zbiranjem prijav o podpori kandidatom. V primeru zmanjšanja števila članov sveta KS 

iz posamezne volilne enote za več kot 50% se izvedejo v tej volilni enoti nadomestne 

volitve. 



Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se smiselno uporabljajo določila Zakona o 

lokalnih volitvah in občinskega statuta Mestne občine Koper. 

20. člen 

Svet krajevne skupnosti ima naslednje pristojnosti: 

- sprejema statut krajevne skupnosti; 

- odloča o pridobivanju in odtujevanju premičnega in nepremičnega premoženja, 

last krajevne skupnosti; 

- sprejema letni finančni načrt in zaključni račun krajevne skupnosti; 

- sprejema letni program dela krajevne skupnosti; 

- gospodari s premoženjem, ki ga ima v upravljanju; 

- sprejema ostale akte iz pristojnosti krajevne skupnosti; 

- voli predsednika in podpredsednika sveta krajevne skupnosti; 

- imenuje predsednike in člane delovnih teles krajevne skupnosti; 

- odloča o predlogih delovnih teles; 

- imenuje volilno komisijo in nadzorni odbor; 

- odloča o sklepanju pogodb in drugih pravnih poslov krajevne skupnosti; 

- sklepa delovna razmerja z delavci in pogodbe o delu; 

- daje predloge za razvoj podjetništva in obrti ter za reševanje komunalne 

problematike v krajevni skupnosti; 

- razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka in odloča o uvedbi 

samoprispevka; 

- skrbi za uresničevanje drugih skupnih interesov in potreb, ki so v njegovi 

pristojnosti (ekonomski razvoj, ekološki razvoj,...); 

- na svojem področju spremlja problematiko s področja socialnega varstva ter 

predlaga ukrepe za njihovo reševanje; 

- daje predhodno mnenje občinskemu svetu, kadar le ta odloča o zadevah, ki se 

nanašajo na bistvene interese krajevne skupnosti, v drugih primerih pa daje 

predhodno mnenje na zaprosilo občine; 

- ugotavlja potrebe in ukrepe za izvajanje določenih aktivnosti krajevnega 

pomena (zagotavljanje splošne varnosti prebivalstva,...); 

- določa predloge za sofinanciranje nalog krajevne skupnosti iz občinskega 

proračuna; 

- skrbi za izvajanje nalog v okviru razpoložljivih sredstev in zmogljivosti; 

- odloča o zadevah, za katere ga pooblasti občinski svet; 

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom, občinskimi akti in tem statutom; 

- redno obvešča krajane o svojem delu na krajevno običajen način (oglasno 

desko, krajevno glasilo, sredstva javnega obveščanja,...); 

21. člen 

Svet krajevne skupnosti se konstituira na svoji prvi seji. Prvo sejo skliče dosedanji 

predsednik najkasneje 10 dni po izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti. Če seja ni 

sklicana v tem roku, jo mora sklicati predsednik volilne komisije. 



Do izvolitve novega predsednika sveta krajevne skupnosti vodi sejo najstarejši član 

sveta ali drugi izvoljeni član sveta krajevne skupnosti. 

22. člen 

Predsednik sveta krajevne skupnosti predstavlja svet, ga sklicuje in vodi njegove seje. 

Podpredsednik pomaga predsedniku sveta pri njegovem delu, ga nadomeščata v njegovi 

odsotnosti ali v primeru nujne zadržanosti in po njegovem pooblastilu opravlja 

posamezne zadeve iz njegovega delovnega področja. Predsednik lahko pisno pooblasti 

posameznega člana sveta, da opravlja posamezne zadeve iz njegovega delovnega 

področja. 

23. člen 

Predsednik sveta krajevne skupnosti opravlja naslednje naloge: 

1. predstavlja in zastopa krajevno skupnost; 

2. sklicuje zbore krajanov in zbore volivcev; 

3. podpisuje pogodbe, akte in sklepe, ki jih sprejme svet krajevne skupnost; 

4. predlaga v sprejem letni finančni načrt in zaključni račun krajevne skupnosti ter 

predlaga letni program dela krajevne skupnosti; 

5. skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev sveta krajevne skupnosti; 

6. opravlja druge naloge, ki mu jih nalaga statut krajevne skupnosti ali poverijo občinski 

upravni organi. 

24. člen 

Kandidata za predsednika in podpredsednika predlaga najmanj četrtina članov sveta. 

Izvoljena sta z večino glasov vseh članov sveta. Če pri prvem glasovanju nihče od 

predlaganih kandidatov ne prejme zahtevane večine glasov, se glasovanje ponovi. 

Pri ponovnem glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem 

glasovanju dobila največ glasov. 

25. člen 

Svet krajevne skupnosti razreši predsednika in podpredsednika po enakem postopku, 

kot je določen za njuno izvolitev. 

 

 



26. člen 

Svet krajevne skupnosti deluje na sejah, ki jih sklicuje predsednik sveta na lastno 

pobudo, mora pa jih sklicati po sklepu sveta, na predlog tretjine članov sveta, 

nadzornega odbora ali 20 (dvajset) volilcev. 

Predsednik mora sklicati sejo sveta najmanj dvakrat letno, obvezno pa za sprejem 

letnega finančnega načrta in zaključnega računa krajevne skupnosti ter letnega 

programa dela krajevne skupnosti. 

27. člen 

Seje sveta krajevne skupnosti so javne. Če to terja javni interes, lahko svet sklene, da 

se javnost izključi, o tem odloča 2/3 prisotnih članov sveta. O delu na seji sveta se piše  

zapisnik. Svet krajevne skupnosti ima lahko svoj poslovnik, s katerim podrobneje uredi 

način dela in postopek odločanja. Poslovnik sprejme svet z dvotretjinsko večino 

navzočih članov. 

C. Delovna telesa sveta krajevne skupnosti 

28. člen 

Svet krajevne skupnosti lahko ustanovi komisije in druga stalna in občasna delovna 

telesa za proučevanje vprašanj z njegovega delovnega področja in spremljanje in 

izvajanje raznih aktov in odločitev sveta krajevne skupnosti. 

29. člen 

Svet krajevne skupnosti ima naslednja delovna telesa: 

Stalne komisije 

- komisija za okolje in prostor s 5 člani; 

- komisija za finance in gospodarstvo s 3 člani; 

- komisija za socialno varnost, invalide in ostarele s 3 člani; 

- komisija za šolstvo, šport in kulturo s 3 člani; 

- komisija za varnost, zaščito in reševanje s 3 člani; 

- komisija za koordinacijo organizacij, društev in skupnosti s 5 člani. 

 

Začasne komisije 

- komisija za javne prireditve; 

- gradbene komisije; 

- druge komisije. 

 



30. člen 

Delovno telo ima najmanj 3 (tri) in največ pet (5) članov. 

Delovna telesa sveta krajevne skupnosti sestavljajo člani sveta krajevne skupnosti in 

krajani. 

Predsednik delovnega telesa je praviloma član sveta krajevne skupnosti. Sestavo, 

delovno področje in način dela delovnega telesa določi svet krajevne skupnosti s 

posebnim sklepom. 

31. člen 

Člane delovnih teles imenuje svet krajevne skupnosti na podlagi liste kandidatov. Člani 

delovnih teles so imenovani, če je za kandidatno listo glasovala večina članov sveta 

krajevne skupnosti.  

 
 

Č. Nadzorni odbor 

32. člen 

Nadzorni odbor ima 3 (tri) člane. 

Nadzorni odbor: 

 opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem krajevne skupnosti; 

 nadzoruje zakonitost, namenskost in smotrnost porabe sredstev krajevne 

skupnosti; 

 nadzoruje finančno poslovanje krajevne skupnosti; 

 obravnava zaključni račun krajevne skupnost 

Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča svetu krajevne skupnosti o svojih 

ugotovitvah. 

33. člen 

Člane nadzornega odbora imenuje svet krajevne skupnosti izmed krajanov krajevne  

skupnosti. 

Člani nadzornega odbora so imenovani na podlagi liste kandidatov z večino glasov 

navzočih članov sveta. Listo kandidatov določi predsednik sveta krajevne skupnosti na 

podlagi predlogov najmanj četrtine članov sveta krajevne skupnosti. 

 



D. Volilna komisija 

34. člen 

Volilna komisija ima predsednika in dva člana ter enako število namestnikov (skupaj 

najmanj šest članov), ki jih na predlog predsednika sveta krajevne skupnosti imenuje 

svet krajevne skupnosti za mandatno dobo štirih let. 

35. člen 

Volilna komisija je svetu krajevne skupnosti odgovorna za izvedbo volitev v svet 

krajevne skupnosti in za izvedbo referendumov v krajevni skupnosti. Volilna komisija 

je v okviru svojih pristojnosti samostojna. 

36. člen 

Predsednik in člani volilne komisije ne morejo biti hkrati kandidati na volitvah v svet 

krajevne skupnosti. 

 

IV. VAŠKE IN ČETRTNE SKUPNOSTI 

37. člen 

Zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb lahko krajani posameznega območja 

krajevne skupnosti ustanovijo vaške skupnosti. 

38. člen 

Vaške skupnosti se lahko ustanovijo na območjih, ki so prostorsko, zgodovinsko, 

kulturno, upravno ali krajevno zaokrožena celota, kjer se krajani srečujejo s 

specifičnimi potrebami svojega življenja, delovanja in bodočega razvoja. 

Namen ustanovitve vaške skupnosti je hitrejše in bolj učinkovito reševanje svojih 

potreb, predvsem z lastnimi sredstvi v skladu s sprejetimi programi dela in razvoja 

krajevne skupnosti in s svojim programom. 

Vaške skupnosti niso pravne osebe. V pravnem pomenu nastopajo v imenu in za račun 

krajevne skupnosti. 

 



39. člen 

Območje krajevne skupnosti je razdeljeno na vaške skupnosti: 

 

- Barižoni  Hrvatini, Norbedi 

- Kolomban  Božiči, Fajti, Sodniki 

- Cerej   Premančan 

Pobudo o oblikovanju vaške skupnosti poda zbor krajanov posameznega območja ali 

svet krajevne skupnosti. Odločitve o oblikovanju vaške skupnosti se sprejme z večino 

prisotnih volivcev na zboru krajanov. 

40. člen 

Organ vaške skupnosti je odbor vaške skupnosti, ki šteje 3 (tri) člane in se jih izvoli na 

zboru vaške skupnosti  z večino glasov prisotnih volivcev. 

 

V. NEPOSREDNE OBLIKE ODLOČANJA KRAJANOV 

41. člen 

Neposredne oblike odločanja krajanov o krajevnih zadevah so zbor krajanov, zbor 

vaške skupnosti, referendum in ljudska iniciativa. 

A. Zbor krajanov in zbor vaške skupnosti. 

42. člen 

Krajani na zboru krajanov ali na zboru vaške skupnosti lahko: 

 razpravljajo o problematiki v vaški skupnosti; 

 razpravljajo o delu sveta krajevne skupnosti, vaških skupnosti ter občinskih 

organov; 

 razpravljajo o povezovanju z drugimi krajevnimi skupnostmi; 

 razpravljajo o spremembah območja krajevne skupnosti; 

 dajejo mnenja oziroma pobude v zadevah iz prejšnjih alinej; 

 obravnavajo druga vprašanja, pomembna za življenje in delo v vaški skupnosti; 

 razpravljajo o drugih zadevah določenih s tem statutom in drugimi predpisi. 



43. člen 

Zbor krajanov skliče predsednik sveta krajevne skupnosti na lastno pobudo, na pobudo 

občinskih organov, po sklepu sveta krajevne skupnosti, nadzornega odbora ali na 

zahtevo najmanj 5 % volilnih upravičencev. 

Zbor vaške skupnosti skliče predsednik sveta krajevne skupnosti ali predsednik 

vaškega odbora pod pogoji iz prvega odstavka tega člena. 

44. člen 

Zbor krajanov oziroma zbor vaške skupnosti je sklepčen, če je na njem prisotnih 

najmanj 5 % volivcev iz območja, za katerega je zbor sklican oziroma 5 % volilcev iz 

vsake volilne enote, če je sklican zbor celotne krajevne skupnosti. 

Če zbor krajanov oziroma zbor vaške skupnosti pol ure po poteku v vabilu navedenega 

začetka zasedanja še ni sklepčen, lahko pravnoveljavno zaseda po poteku tega časa, 

sklepe pa sprejema pravnomočno, če zanje glasuje večina prisotnih krajanov ali pa se 

odloči za ponovni sklic. 

B. Referendum 

45. člen 

Svet krajevne skupnosti lahko na svojem območju izvede referendum: 

 o kakšni svoji odločitvi; 

 za uvedbo krajevnega samoprispevka; 

 za zadeve določene z občinskim in s tem statutom; 

 za zadeve določene z zakonom. 

Svet krajevne skupnosti razpiše referendum na lastno pobudo, mora pa ga razpisati, če 

to zahteva najmanj 10 % volivcev iz vsake volilne enote v krajevni skupnosti. 

Pravico glasovanja na referendumu imajo tisti krajani, ki imajo volilno pravico s 

stalnim bivališčem na območju krajevne skupnosti. 

Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali. 

46. člen 

Postopek za izvedbo referenduma vodi volilna komisija krajevne skupnosti. 

Glede glasovanja in drugih vprašanj se smiselno uporablja zakon o referendumu in 

ljudski iniciativi, statut in drugi akti Mestne občine Koper. 



C. Ljudska iniciativa 

47. člen 

Najmanj 5 % volivcev iz vsake volilne enote v krajevni skupnosti lahko zahteva izdajo 

ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti sveta krajevne 

skupnosti ali drugih organov krajevne skupnosti. 

48. člen 

Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta sveta krajevne skupnosti, mora ta 

obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej pa odločati najkasneje v treh 

mesecih. 

Če se zahteva nanaša na druge organe krajevne skupnosti, mora pristojni organ o njej 

odločati najkasneje v enem mesecu. 

Glede postopka vložitve zahteve iz 47. člena tega statuta, se smiselno uporabljajo 

določila zakona o referendumu in ljudski iniciativi. 

 

VI. NAČIN FINANCIRANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI 

49. člen 

Premoženje krajevne skupnosti sestavljajo nepremičnine in premičnine v lasti krajevne 

skupnosti, denarna sredstva in pravice. Krajevna skupnost mora s premoženjem 

upravljati po načelu dobrega gospodarja. Svet krajevne skupnosti odloča o pridobitvah 

in odtujitvah premičnin in nepremičnin. Odtujitev nepremičnin je možna, kadar se 

zanjo opredeli dve tretjini sveta krajevne skupnosti.  

50. člen 

Stanje premoženja in obveznosti se ugotavlja in prikazuje v skladu z računovodskimi 

načeli in predpisi enkrat letno z zaključnim računom. 

Poslovanje krajevne skupnosti redno spremlja svet krajevne skupnosti, ugotavlja pa 

najmanj dvakrat letno. 

Kontrolo nad poslovanjem izvaja nadzorni odbor, ki redno, najmanj pa enkrat letno 

poroča svetu krajevne skupnosti o svojih ugotovitvah. 

 



51. člen 

Za zadovoljevanje in uresničevanje potreb in interesov krajanov krajevna skupnost 

pridobiva sredstva: 

 iz proračuna občine za opravljanje dogovorjenih nalog krajevne skupnosti; 

 za financiranje nalog, ki jih občina prenese v upravljanje krajevni skupnosti; 

 s samoprispevki krajanov; 

 od prihodkov iz lastnega premoženja in dejavnosti; 

 z delovnimi prispevki in drugimi oblikami zbiranja sredstev; 

 s prostovoljnimi prispevki krajanov, podjetij in organizacij; 

 na druge načine v skladu z zakonom. 

 

Sredstva, ki jih krajevna skupnost zbere namensko za posamezne naloge, razporeja 

samo za te namene. 

52. člen 

Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe so zajeti v 

finančnem načrtu krajevne skupnosti. Finančni načrt krajevne skupnosti sestavljata 

bilanca prihodkov in odhodkov. Finančni načrt je sprejet, če zanj glasuje večina vseh 

članov sveta krajevne skupnosti. 

53. člen 

Po preteku leta, za katero je bil sprejet finančni načrt krajevne skupnosti, sprejme svet 

krajevne skupnosti zaključni račun za preteklo leto. V zaključnem računu se izkažejo 

predvideni in doseženi dohodki in odhodki.  

 

VII. AKTI KRAJEVNE SKUPNOSTI 

54. člen 

Svet krajevne skupnosti sprejema naslednje akte: 

 statut krajevne skupnosti, 

 poslovnik o delu sveta krajevne skupnosti, 

 finančni načrt, 

 zaključni račun, 

 pravilnike, 

 sklepe. 



55. člen 

Statut krajevne skupnosti je temeljni akt krajevne skupnosti, ki določa organizacijo in 

delovanje krajevne skupnosti, oblikovanje in pristojnosti organov krajevne skupnosti, 

sodelovanje občanov pri sprejemanju odločitev in druga vprašanja pomembna za delo 

krajevne skupnosti. 

Statut krajevne skupnosti sprejme svet krajevne skupnosti z dvotretjinsko večino glasov 

vseh članov sveta krajevne skupnosti. 

Obrazloženo pobudo za spremembo statuta lahko poda ena četrtina članov sveta 

krajevne skupnosti ali krajani na zboru krajanov ali zbor vaške skupnosti. 

 

VIII. STROKOVNA OPRAVILA ZA POTREBE KRAJEVNE SKUPNOSTI 

56. člen 

Svet krajevne skupnosti zagotavlja opravljanje strokovno-administrativnih in drugih 

del za potrebe delovanja krajevne skupnosti in njenih organov. 

Če se ta dela opravljajo poklicno na podlagi delovnega razmerja, sklene delavec 

delovno razmerje s krajevno skupnostjo, ki zagotavlja tudi sredstva za plačilo 

njegovega dela. 

 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

57. člen 

Mandatna doba članov prvoizvoljenega sveta krajevne skupnosti in nadzornega odbora 

ter vaškega odbora traja 4 (štiri) leta. 

58. člen 

Svet krajevne skupnosti mora v roku 3 mesecev po sprejemu statuta imenovati nadzorni 

odbor. 

 

 



59. člen 

Vsa vprašanja, ki niso opredeljena v tem statutu, se rešujejo v skladu z določili VIII. 

Poglavja "Krajevne – vaške skupnosti" statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 

9/95). Pri delu sveta krajevne skupnosti in njegovih organov ter pri uresničevanju 

pravic in obveznosti članov sveta krajevne skupnosti, se lahko smiselno uporabljajo 

določbe Poslovnika občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 16/95). 

60. člen 

Statut začne veljati 15. dan po objavi na krajevno običajen način. 

61. člen 

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut Krajevne skupnosti 

____________ z dne _____________. 

. 

 

 

 

Št.: S01/1996 

Dne: 29.07.1996 
 

Predsednik sveta  

krajevne skupnosti  


