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SPREMEMBE BESEDILA PREDLOGA 

 
S P R E M E M B  IN  D O P O L N I T E V 

STATUTA MESTNE OBČINE KOPER 
 

 

 
I. Besedilo 51. člena predloga sprememb in dopolnitev statuta Mestne občine Koper se  
      spremeni, tako da se glasi: 

 
51. člen 

 
Besedilo napovednega stavka 143. člena  se spremeni, tako da se glasi: 
 
»Krajevna skupnost ureja in opravlja krajevne zadeve, zlasti pa: « 
 
 

II. Besedilo 52. člena predloga sprememb in dopolnitev statuta Mestne občine Koper se  
      spremeni, tako da se glasi:.  

 
52. člen 

 
V 145. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
 
»Krajevna skupnost ima pravico podajati mnenja, pobude in predloge organom občine 
o upravljanju javnih zadev v občini, ki se nanašajo na krajevno skupnost.«. 
 
 
 

III. V besedilu 55. člena predloga sprememb in dopolnitev statuta Mestne občine Koper  
       se popravi število članov sveta krajevne skupnosti, in sicer: 

 
- pod zaporedno številko 6 svet KS Gradin s 7 članov na 9 članov ter 
- pod zaporedno številko 15 svet KS Rakitovec s 7 članov na 5 članov. 
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O B R A Z L O Ž I T E V 

 

V skladu s pridobljenimi mnenji in stališči krajevnih skupnosti ter izpostavljenimi stališči in 
pripombami na sejah delovnih teles občinskega sveta do predlaganih sprememb in 
dopolnitev statuta Mestne občine Koper, se določba 143. člena veljavnega statuta ne 
spreminja oziroma besedilo ostaja enako, spremeni se le uvodni napovedni stavek.  

Prav tako se ne spreminja določba 145. člena veljavnega statuta. Dodaja pa se nov tretji 
odstavek, s katerim se določa, da imajo krajevne skupnosti poleg pravic določenih v prvem 
in drugem odstavku tega člena tudi pravico podajati mnenja, pobude in predloge organom 
občine, ki se nanašajo na posamezno krajevno skupnost. 

Popravka v 55. členu predloga sprememb in dopolnitev statuta Mestne občine Koper (148. 
člen - število članov sveta) sta usklajena s predlogom sveta KS Gradin in predlogom sveta 
KS Rakitovec. 

Zaradi preglednosti in lažjega spremljanja predlaganih sprememb besedila sprememb in 
dopolnitev statuta je predlogu priložen izpis 143., 145. in 148. člena neuradno prečiščenega 
besedila Statuta Mestne občine Koper s predlogom  sprememb in dopolnitev 

 

 

Pripravila:      

Alenka Plahuta       

Breda Bajec, vodja službe za občinski svet 

 

Podsekretar – vodja urada za splošne zadeve  
Alenka Plahuta, univ.dipl.prav. 



 
143. člen 

  
Krajevna skupnost po svojih organih ureja in opravlja krajevne zadeve, zlasti pa: 
Krajevna skupnost 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; 
- v skladu s predpisi 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 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. 
 
 

145. člen 
  
Kadar občinski svet odloča o zadevah, ki se nanašajo samo na interese prebivalcev 
posamezne krajevne skupnosti, mora predhodno pridobiti mnenje sveta 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 svet krajevne skupnosti ni dal 
pozitivnega mnenja za tak poseg, je za odločitev o tem potrebna večina vseh članov 
občinskega sveta.  
 
Krajevna skupnost ima pravico podajati mnenja, pobude in predloge organom občine 
o upravljanju javnih zadev v občini, ki se nanašajo na krajevno skupnost.   

 
 

   
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 člana. 
 
Člani sveta krajevne skupnosti se volijo po večinskem načelu 
 
»Sveti krajevnih skupnosti štejejo naslednje število članov, in sicer: 
                                                                                                      
                                                                                                                                        
                                                                                                                                              
                                                                                                                                

1. svet Krajevne skupnosti Bertoki - Bertocchi 11 članov    

2. svet Krajevne skupnosti Boršt 7 članov   

3. svet Krajevne skupnosti Črni Kal 13 članov   

4. svet Krajevne skupnosti Dekani 9 članov    

5. svet Krajevne skupnosti Gračišče 13 članov    

6. svet Krajevne skupnosti Gradin  9 članov   

7. svet Krajevne skupnosti Hrvatini - Crevatini 11 članov   

8. svet Krajevne skupnosti Koper-center - Capodistria-centro  13 članov   

9. svet Krajevne skupnosti Semedela - Semedella 13 članov   

10. svet Krajevne skupnosti Za gradom - Al castelletto                 9 članov   

11. svet Krajevne skupnosti Marezige 9 članov   

12. svet Krajevne skupnosti Olmo-Prisoje 11 članov   

13. svet Krajevne skupnosti Pobegi-Čežarji 11 članov   

14. svet Krajevne skupnosti Podgorje   7 članov   

15. svet Krajevne skupnosti Rakitovec   5 članov   

16. svet Krajevne skupnosti Sv. Anton 11 članov   

17. svet Krajevne skupnosti Škocjan - San Canziano 11 članov   

18. svet Krajevne skupnosti Škofije 11 članov   

19. svet Krajevne skupnosti Šmarje 13 članov   

20. svet Krajevne skupnosti Vanganel   7 članov   

21. svet Krajevne skupnosti Zazid 7 članov   

22. svet Krajevne skupnosti Žusterna - Giusterna 11 članov   

     

V narodnostno mešanih krajevnih skupnostih ima italijanska narodna skupnost v 
svetih krajevnih skupnosti po enega člana od skupnega števila članov, določenega v 
prejšnjem odstavku. Člana italijanske narodne skupnosti se voli v eni volilni enoti, ki 
obsega območje celotne krajevne skupnosti. 
  
Člani sveta krajevne skupnosti se volijo po večinskem načelu. Občinski svet s 
posebnim aktom določi število volilnih enot.« 
 
 

 


