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KRAJEVNE

PRILOGA 1

Številka:
Datum:

0070-23/2010 (1414)
07.07.2010

OB INSKI SVET
MESTNE OB INE NOVO MESTO, tu
ZADEVA:

SOGLASJE OB INSKEGA SVETA K STATUTU KRAJEVNE SKUPNOSTI
STOPI E

I. UVOD
Leta 2002 so krajevne skupnosti sprejele Statute, s katerimi so dolo ile organizacijo in naloge
krajevne skupnosti, premoženje, financiranje, sodelovanje ob anov pri sprejemanju odlo itev in
druga vprašanja, ki so pomembna za delo krajevne skupnosti. Zaradi sprememb zakonodaje in
ugotovitev iz prakse, so na podlagi 63. lena Statuta Mestne ob ine Novo mesto krajevne
skupnosti sprejele nove statute krajevnih skupnosti.
II. UGOTOVITVE
Krajevna skupnost Stopi e je sprejela nov statut krajevne skupnosti v katerem so spremenjeni 1.
len, 7. len, 11. len in 39. len.
Prvi len Statuta krajevne skupnosti Stopi e je bilo potrebno uskladiti z 58. lenom Statuta Mestne
ob ine Novo mesto v delu, ki dolo a naselja in ulice ter pripadajo e številke v krajevni skupnosti.
Ugotovi se izbris ulice Ob potoku s hišno številko 42.
Sedmi len Statuta se v sedmi alineji spremeni v skladu z zakonodajo na podro ju prostora.
Vsebina spremembe izhaja iz uskladitve terminov in predpisanih postopkov priprave prostorskih
aktov, ki obravnavajo obmo je KS. V novem lenu se med pristojnostmi navede, da KS daje
pobude za pripravo prostorskih aktov ter sodeluje in daje pripombe v asu javnih razgrnitev
prostorskih aktov, ki obravnavajo obmo je KS.
Mestna ob ina Novo mesto (v nadaljevanju: MO Novo mesto) je na sestanku med predstavniki
krajevnih skupnosti, tajnikom ob inske volilne komisije ter predstavnikom MO Novo mesto,
krajevnim skupnostim, ki imajo ve volilnih enot predlagala, da se zaradi logisti nih težav pri
volitvah ter hkrati problemom zagotavljanja kandidatov za volitve v svete krajevnih skupnosti
zmanjša število volilnih enot oziroma se na obmo ju krajevne skupnosti dolo i le ena volilna enota.
V MO Novo mesto je namre kar nekaj krajevnih skupnosti, ki imajo na obmo ju krajevne skupnosti
ve volilnih enot, nekatere kar trinajst (13). Ob zaostreni volilni zakonodaji, ki dolo a obvezne kvote
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po spolih na posamezni listi, omejitve kandidature predlagateljev, omejitve kandidatov ob zaposlitvi
v organih lokalnih skupnosti ter omejitve kandidature in zastopanja v volilnih telesih, je bilo že ob
zadnjih lokalnih volitvah zelo težko sestavili liste kandidatov po posameznih volilnih enotah. Volilna
zakonodaja tudi zahteva, da je za vsako volilno enoto potrebna svoja glasovnica in posebna volilna
skrinjica, kar povzro a na voliš ih dodatne logisti ne probleme ter tudi dodatne stroške volitev v
svete krajevnih skupnosti.
Enajsti len Statuta krajevne skupnosti Stopi e iz leta 2002 je dolo al ve volilnih enot. Novi statut
v 11. lenu dolo a eno volilno enoto za volitve sveta krajevne skupnosti in sicer tako, da je
zagotovljena enakomerna zastopanost posameznih naselij oziroma delov krajevne skupnosti.
Število lanov sveta krajevne skupnosti ostaja nespremenjeno.
V novem besedilu se spremeni 39. len tako, da se njegov drugi odstavek uskladi s 65. lenom
Statuta MO Novo mesto. Novi len v drugem odstavku dolo a ni nost poslov, ki jih sklene krajevna
skupnost brez predhodnega soglasja župana. Odlok o prora unu pa lahko dolo i, kateri posli in v
kolikšni vrednosti so veljavni tudi brez soglasja.
Statut krajevne skupnosti za ne veljati, ko da nanj soglasje Ob inski svet MO Novo mesto.
III. FINAN NI VPLIV
Zaradi zmanjšanja števila volilnih enot se posredno zmanjšajo tudi stroški za izvedbo volitev. Vpliv
na prora un bo zato pozitiven.
IV. PREDLOG SKLEPOV
Ob inski svet MO Novo mesto daje soglasje k statutu Krajevne skupnosti Stopi e.

Pripravila:
Maja MERVAR

Jasna Jazbec Galeša
Vodja pravne službe

Jože Florijan i

Mag. Jože Kobe

Vodja oddelka

Direktor ob inske uprave
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PRILOGA 2
Na podlagi tretjega odstavka 63. lena Statuta Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št.
96/08) je svet Krajevne skupnosti Stopi e, dne 27.06.2010, sprejel
STATUT
KRAJEVNE SKUPNOSTI STOPI E
I. SPLOŠNE DOLO BE
1. len
Krajevna skupnost Stopi e je ožji del ob ine, ustanovljena s Statutom Mestne ob ine Novo
mesto z namenom opravljanja dolo enih nalog, ki se nanašajo pretežno na prebivalce krajevne
skupnosti. Krajevna skupnost Stopi e obsega naselja: Brezovica pri Stopi ah, rmošnjice pri
Stopi ah, Dolnja Težka Voda, Gornja Težka Voda, Hrib pri Orehku, Hrušica, Mali Orehek, Pangr
Grm, Plemberk, Stopi e, Šentjošt, Veliki Orehek in Verdun.
V skladu z zakonom, Statutom Mestne ob ine Novo mesto in tem statutom zadovoljujejo
prebivalci krajevne skupnosti dolo ene skupne potrebe. Krajevna skupnost opravlja tudi naloge, ki ji
jih je prenesla v izvajanje Mestna ob ina Novo mesto (v nadaljevanju: ob ina).
2. len
S tem statutom se dolo a organizacija in naloge krajevne skupnosti, oblikovanje in pristojnosti
organov krajevne skupnosti, premoženje in financiranje krajevne skupnosti, sodelovanje ob anov
pri sprejemanju odlo itev in nekatera druga vprašanja, ki so pomembna za delo krajevne skupnosti.
3. len
Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava.
4. len
Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu s sredstvi, s katerimi razpolaga. Pri
razpolaganju s temi sredstvi nastopa krajevna skupnost v pravnem prometu v svojem imenu in za
svoj ra un.
5. len
Krajevna skupnost ima lahko svoj krajevni praznik. Krajevna skupnost podeljuje svojim
zaslužnim krajanom in drugim osebam priznanja in plakete.
Svet krajevne skupnosti s sklepom dolo i krajevni praznik ter priznanja in plakete krajevne
skupnosti po predhodno sprejetem pravilniku o priznanjih in plaketah.
Krajevna skupnost ima pe at, ki je okrogle oblike premera 35 mm. Pe at ima ob zunanjem robu
napis: Mestna ob ina Novo mesto, pod tem pa Krajevna skupnost Stopi e. V sredini je grb Mestne
ob ine Novo mesto.
6. len
Zaradi dolo enih skupnih interesov in z namenom realizacije skupnih nalog se lahko krajevna
skupnost pogodbeno povezuje z drugimi krajevnimi skupnostmi Mestne ob ine Novo mesto.
Naloge, ki jih bo krajevna skupnost izvajala skupno z drugimi krajevnimi skupnostmi, se dolo ijo v
pogodbi o sodelovanju.
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II. NALOGE KRAJEVNE SKUPNOSTI
7. len
Krajevna skupnost samostojno izvaja pristojnosti, ki jih dolo a Statut Mestne ob ine Novo
mesto in opravlja naloge, ki jih dolo a ta statut.
V krajevni skupnosti (v nadaljevanju: KS) se za zadovoljevanje potreb prebivalcev zagotavlja
izvajanje naslednjih pristojnosti:
• upravlja in razpolaga se s svojim premoženjem in sredstvi;
• sprejema se program razvoja KS;
• upravlja in vzdržuje se lastne komunalne objekte;
• upravlja in vzdržuje se pokopališ e, ki je preneseno v upravljanje KS
• sodeluje se pri upravljanju lokalne javne službe;
• vzdržuje se ceste in druge javne površine, ki so v upravljanju KS
• dajejo se pobude za pripravo prostorskih aktov ter se sodeluje in daje pripombe v asu
javnih razgrnitev prostorskih aktov, ki obravnavajo obmo je KS;
• skrbi se za požarno varnost in organizira se reševalna pomo ;
• skrbi se za kvaliteto življenja krajanov.
V okviru pristojnosti iz prejšnjega odstavka se v KS poleg drugih nalog, dolo enih v Statutu
Mestne ob ine Novo mesto, opravljajo še naslednje naloge:
• obravnavajo se vsa vprašanja, pomembna za delo in življenje KS ter oblikujejo stališ a,
pobude in vprašanja v zvezi s tem;
• obravnavajo se vprašanja iz ob inske pristojnosti ter dajejo k tem vprašanjem mnenja,
stališ a in pobude;
• dajejo se soglasja oziroma mnenja k posameznim odlo itvam ob inskega sveta, e tako
dolo a zakon ali statut ob ine;
• obravnava in sprejema se finan ni na rt KS, ki je sestavni del ob inskega prora una ter v
tem okviru zaklju ni ra un finan nega na rta KS;
• v skladu s sprejetim finan nim na rtom KS se odlo a o porabi sredstev KS;
• dajejo se pobude in predlogi za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov ob ine;
• sklicujejo se zbori krajanov za obravnavo posameznih vprašanj iz pristojnosti KS;
• opravljajo se druge naloge, ki jih na KS prenesejo organi ob ine.
III. ORGANI KRAJEVNE SKUPNOSTI
8. len
Organ odlo anja o vseh zadevah v okviru nalog krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti,
razen za zadeve, o katerih odlo a zbor krajanov. Svet krajevne skupnosti tudi zastopa KS.
Svet KS šteje 13 lanov.
Predsednik sveta KS predstavlja KS, sklicuje in vodi seje sveta ter predstavlja svet KS.
A. Volitve sveta krajevne skupnosti
9. len
Za volitve sveta KS se smiselno uporablja zakon, ki ureja lokalne volitve, in sicer dolo be, ki
urejajo ve inske volitve v ob inski svet.
Svet KS izvolijo prebivalci krajevne skupnosti - volivci s stalnim prebivališ em v krajevni
skupnosti, in sicer na podlagi enake volilne pravice s tajnim glasovanjem.
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10. len
V skladu z zakonom, Statutom Mestne ob ine Novo mesto in tem statutom so volitve sveta KS
redne (opravijo se vsako etrto leto), pred asne (opravijo se, e se svet KS razpusti pred potekom
štiriletne mandatne dobe ali v primerih, ki jih dolo a statut ob ine) in nadomestne.
Redne volitve v svet KS se opravijo isto asno kot redne volitve v ob inski svet.
11. len
Za volitve sveta KS se v krajevni skupnosti dolo i ena volilna enota in sicer tako, da je
zagotovljena enakomerna zastopanost posameznih naselij oziroma delov krajevne skupnosti.
12. len
Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše (v predpisanih rokih in na predpisan na in) župan
ob ine, izvajata pa jih ob inska volilna komisija in volilna komisija krajevne skupnosti.
Volilno komisijo krajevne skupnosti imenuje svet KS. Volilno komisijo KS sestavlja predsednik in
dva lana ter njihovi namestniki, ki se imenujejo izmed volilnih upravi encev s stalnim
prebivališ em v krajevni skupnosti Stopi e.
B. Pristojnosti sveta krajevne skupnosti
13. len
Svet krajevne skupnosti poleg izvajanja pristojnosti in opravljanja nalog iz 7. lena tega statuta,
opravlja še naslednje naloge:
• sprejema statut krajevne skupnosti;
• sprejema poslovnik o delu sveta KS in druge akte oziroma odlo itve KS;
• obravnava vprašanja iz ob inske pristojnosti, ki se nanašajo na obmo je KS in njeno
prebivalstvo ter oblikuje svoja stališ a in mnenja;
• v primerih, ko je tako dolo eno s statutom ob ine, daje mnenje ob inskemu svetu, e ta
odlo a o zadevah, ki zadevajo interese prebivalcev krajevne skupnosti,
• imenuje komisije kot delovna telesa sveta KS,
• voli predsednika in podpredsednika sveta KS,
• imenuje volilno komisijo KS,
• sprejema posami ne odlo itve v zvezi z uporabo sredstev KS v skladu z veljavnim
finan nim na rtom in odlo itve o razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem KS,
• odlo a o sklepanju pogodb in drugih pravnih poslov KS,
• odlo a o vseh drugih vprašanjih iz pristojnosti KS, razen e zakon, statut ob ine ali ta statut
dolo a pristojnost druga e.
C. Konstituiranje sveta in mandat lanov sveta KS
14. len
Svet KS ima predsednika, podpredsednika in tajnika sveta KS. Predsednika in podpredsednika
izvoli svet izmed svojih lanov, lahko pa izmed svojih lanov izvoli tudi tajnika sveta KS. Postopek
kandidiranja in volitev uredi v skladu s tem statutom poslovnik sveta Krajevne skupnosti.
15. len
Prvo sejo sveta KS skli e župan najkasneje 20 dni po izvolitvi lanov sveta KS. Svet KS na prvi
seji obravnava poro ilo volilne komisije in verificira mandate lanov sveta KS.
16. len
Do izvolitve predsednika sveta KS vodi prvo sejo sveta župan ali od njega pooblaš ena oseba.
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17. len
Na prvi seji izvoli svet KS izmed lanov sveta - na predlog najmanj etrtine lanov sveta predsednika sveta KS. e pri prvem glasovanju noben kandidat ne dobi zahtevane ve ine, se
glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se glasuje o dveh kandidatih, ki sta dobila najve
glasov.
Podpredsednika sveta KS lahko izvoli svet KS na predlog predsednika.
18. len
Predsednik sveta KS in podpredsednik sveta KS se volita za mandatno dobo sveta KS z ve ino
glasov vseh lanov sveta KS.
Razrešitev predsednika sveta KS, lahko predlaga najmanj etrtina lanov sveta KS. Predsednik
je razrešen, e za predlog razrešitve glasuje ve kot polovica vseh lanov sveta KS. Naloge
predsednika po razrešitvi opravlja novo izvoljeni predsednik, e tega ni pa podpredsednik v kolikor
ga je svet KS izvolil, e pa tudi tega ni, opravlja te naloge do izvolitve novega predsednika sveta KS
najstarejši lan sveta (ki ni razrešeni predsednik ali razrešeni podpredsednik).
19. len
Vsak lan sveta KS lahko pred potekom mandata odstopi. Odstopna izjava mora biti podana v
pisni obliki in posredovana predsedniku sveta KS.
Predsednik sveta KS je dolžan v roku 15 dni sklicati sejo sveta KS in o tem sprejeti ugotovitveni
sklep ter ga posredovati predsedniku volilne komisije.
20. len
Predsednik sveta KS lahko pred potekom mandatne dobe odstopi. Odstopna izjava mora biti
podana v pisni obliki. Svet KS ob obravnavi odstopne izjave in sprejetju ugotovitvenega sklepa
opravi tudi volitve novega predsednika sveta KS.
Za odstop podpredsednika sveta KS se smiselno uporabljajo dolo ila, ki veljajo za odstop
predsednika sveta KS. e predsednik ali podpredsednik odstopita tudi kot lana sveta, se najprej
izvede postopek po 19. lenu tega statuta, nato pa se izvolita novi predsednik in podpredsednik
sveta KS.
. Pravice in dolžnosti lanov sveta KS
21. len
lani sveta KS imajo pravice in dolžnosti dolo ene z zakonom, statutom ob ine, tem statutom
in drugimi akti KS.
22. len
lani sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej sveta in uresni evati sprejete odlo itve
sveta KS.
23. len
lani sveta KS imajo pravico dajati pobude predsedniku sveta KS, delovnim telesom sveta KS
in zahtevati odgovore na svoja vprašanja in pobude.
24. len
lan sveta lahko zahteva, da se posamezno vprašanje oz. pobuda uvrsti na dnevni red seje in
se o njem izvede razprava.
25. len
Kadar svet KS obravnava vprašanja iz ob inske pristojnosti lahko lani sveta dajejo pobude in
vprašanja, ki se nanašajo na delo ob inskega sveta, ob inske uprave in župana.
Ta vprašanja in pobude mora predsednik sveta KS takoj po seji sveta KS posredovati pristojnim
organom ob ine in zahtevati odgovor nanje.
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26. len
Posamezni lan sveta KS lahko poda pobudo za sklic zbora krajanov za obravnavo kakšnega
vprašanja iz pristojnosti KS; pobudo obvezno obravnava svet KS. O takšni pobudi odlo i svet KS z
ve ino glasov vseh lanov sveta KS.
D. Predsednik in podpredsednik sveta KS
27. len
Predsednik sveta krajevne skupnosti poleg drugih nalog, opredeljenih v tem statutu:
• sklicuje in vodi seje sveta KS,
• skrbi, da so pravo asno pripravljeni materiali za obravnavo in odlo anje na seji sveta KS ter
za nemoteno delo sveta KS,
• podpisuje akte in sklepe, ki jih sprejema svet KS,
• skrbi za sodelovanje in usklajevanje dela z ob inskim svetom, ob insko upravo in županom,
• izvršuje druge naloge, ki mu jih dolo i svet KS,
• daje pobudo za obravnavo posameznih vprašanj na sejah sveta in skrbi za usklajevanje
dela sveta,
• skrbi za izvajanje poslovnika sveta.
28. len
V primeru, da svet KS izvoli tudi podpredsednika sveta KS, ta pomaga predsedniku pri
njegovem delu, ga nadomeš a v asu odsotnosti in v primeru zadržanosti in po njegovem
pooblastilu opravlja posamezne zadeve z njegovega delovnega podro ja.
E. Seje sveta KS

29. len
Svet KS veljavno sklepa, e je na seji navzo a ve ina lanov sveta KS. Svet KS sprejema
odlo itve z ve ino navzo ih lanov, e s tem statutom za posamezne odlo itve ni druga e
dolo eno.
30. len
Glasovanje na seji sveta je javno.
Tajno se na seji sveta glasuje le takrat, kadar tako odlo i s sklepom ve ina navzo ih lanov
sveta KS. Tajno glasovanje lahko predlaga vsak lan sveta.
31. len
Svet KS se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik sveta KS na lastno pobudo, predsednik
pa mora sklicati sejo, e to zahtevajo najmanj trije lani sveta, nadzorni odbor ob ine, ob inski svet
ali župan. e predsednik sveta KS ne skli e seje v 15 dneh potem, ko je prejel pisno zahtevo
upravi enega predlagatelja, jo lahko skli e tisti, ki je sklic zahteval. Dnevni red seje sveta KS
predlaga predsednik, lahko pa ga predlaga tudi tisti, ki je upravi en predlagatelj sklica seje sveta
KS.
Vabilo za sejo sveta KS se lahko pošlje tudi županu ob ine in drugim osebam. V dogovoru z
županom ob ine se skli e seja sveta KS, kadar je potrebno, da so na seji prisotni župan ali drugi
predstavniki ob ine.
32. len
Seje sveta KS so javne.
V primeru, da je na dnevnem redu seje predlagana obravnava zadeve, ki jo poseben predpis
dolo a kot tajno, se pri obravnavi te zadeve javnost izklju i. Javnost se lahko izklju i na predlog
predlagatelja zadeve ali lana sveta tudi v primerih, ko je predlagana obravnava zadeve, ki
predstavlja seznanjanje z osebnimi podatki.
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F. Delovna telesa sveta KS

33. len
Za obravnavo posameznih vprašanj, za pripravo predlogov gradiv za razjasnitev dolo enih
spornih vprašanj in za opravljanje drugih nalog in prou evanje posameznih vprašanj lahko imenuje
svet KS komisije kot svoja delovna telesa.
V sklepu o imenovanju komisije se dolo i njena sestava in naloge. V vsako komisijo se imenuje
najmanj en lan sveta KS, ki tudi vodi delo komisije.
G. Strokovna opravila za potrebe KS
34. len
Strokovno-tehni ne in administrativne naloge za potrebe sveta KS in njegovih delovnih teles ter
za izvajanje drugih nalog KS opravlja tajnik sveta KS po pooblastilu predsednika sveta KS ter v
sodelovanju z ob insko upravo.
H. Zapisnik seje sveta KS

35. len
O delu na seji sveta se piše skrajšani zapisnik. Skrajšani zapisnik obsega podatke o udeležbi
na seji, glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o predlogih, o katerih seje razpravljalo z
imeni razpravljavcev, navedbo na seji sprejetih sklepov in izidov glasovanja o posameznih
zadevah. Za pripravo zapisnika skrbi tajnik KS.
Skrajšani zapisnik potrdi svet KS na prvi prihodnji seji, podpišeta pa ga predsednik KS in tajnik
KS. e so tehni ne možnosti, se zapisnik lahko potrdi že ob koncu teko e seje.
IV. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI
36. len
Za delovanje in opravljanje nalog KS se sredstva zagotavljajo v prora unu ob ine.
Za uresni evanje posebnih skupnih potreb in interesov prebivalcev krajevnih skupnosti lahko
ob ina pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov njihovih prebivalcev, podjetij, zavodov in
drugih organizacij ter samoprispevkov. Tako pridobljena sredstva je dolžna ob ina v skladu s
statutom ob ine posebej evidentirati in porabiti v skladu z njihovim namenom.
Delovanje KS se financira s sredstvi, ki so njena last, s sredstvi, ki so pridobljena s
prostovoljnimi prispevki fizi nih in pravnih oseb, s sredstvi ob inskega prora una za izvajanje
dogovorjenih nalog, s sredstvi, ki predstavljajo pla ila za storitve, s sredstvi samoprispevka in s
sredstvi od premoženja KS.
Premoženje krajevne skupnosti sestavljajo premi ne in nepremi ne stvari v lasti KS, denarna
sredstva in pravice.
O pridobitvi in odtujitvi premi nega in nepremi nega premoženja odlo a svet KS z 2/3 ve ino
glasov vseh lanov sveta KS.
37. len
Krajevna skupnost pridobiva prihodke iz lastnih virov in ob inskega prora una za dolo ene
namene.
38. len
Prihodki in odhodki KS za posamezne namene se dolo ijo s finan nim na rtom KS, ki je
sestavni del ob inskega prora una.
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39. len
Sredstva KS se smejo uporabiti le za namene dolo ene s finan nim na rtom. Za zakonito
izvrševanje finan nega na rta je odgovoren predsednik sveta KS.
Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost brez predhodnega soglasja župana so ni ni. Odlok
o prora unu pa lahko dolo i, kateri posli in v kolikšni vrednosti so veljavni tudi brez soglasja.
Krajevna skupnost se ne sme zadolževati.

40. len

41. len
Krajevna skupnost ne more sklepati delovnega razmerja brez soglasja ob inskega sveta.
42. len
Finan no poslovanje KS in knjigovodska evidenca za KS se vodi v skladu z zakonskimi
predpisi.
43. len
Nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo poslovanja KS izvaja Nadzorni odbor Mestne ob ine
Novo mesto.
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah poro a Ob inskemu svetu.
V. AKTI KRAJEVNE SKUPNOSTI
44. len
Svet krajevne skupnosti sprejema naslednje akte:
• statut KS,
• poslovnik o delu sveta KS,
• finan ni na rt,
• zaklju ni ra un finan nega na rta,
• pravilnike,
• sklepe.
45. len
Statut KS sprejme svet KS z dvotretjinsko ve ino glasov vseh lanov sveta KS.
46. len
Za uresni evanje pravic in dolžnosti lanov sveta KS oziroma za delo sveta KS se sprejme
poslovnik o delu sveta KS. Za vprašanja, ki jih ta poslovnik ne ureja, se smiselno uporablja
poslovnik ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto.
47. len
S finan nim na rtom se razporedijo vsi prihodki in izdatki za posamezne namene porabe v KS.
Z zaklju nim ra unom finan nega na rta se izkazujejo predvideni in doseženi prihodki ter
predvideni in doseženi odhodki sredstev KS.
48. len
S pravilnikom KS ureja notranjo organizacijo in na in finan no-materialnega in knjigovodskega
poslovanja, kolikor to ni urejeno z zakonom in ra unovodskimi standardi.
S pravilnikom se urejajo tudi priznanja in plakete KS.
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49. len
S sklepi svet KS ustanavlja delovna telesa, dolo a njihovo delovno podro je ter voli in imenuje
lane delovnih teles.
S sklepom svet odlo a tudi o postopkovnih vprašanjih in odlo a o drugih vprašanjih iz svoje
pristojnosti.
50. len
Krajevna skupnost objavlja akte, s katerimi se posega v pravice in obveznosti prebivalcev v KS
na podlagi zakona ali izrecnega pooblastila Mestne ob ine Novo mesto v skladu z zakonom v
Uradnem listu Republike Slovenije, druge akte pa na krajevno obi ajen na in.
VI. NEPOSREDNE OBLIKE ODLO ANJA OB ANOV
51. len
Neposredna oblika odlo anja krajanov v KS je zbor krajanov.
52. len
Zbor krajanov sestavljajo polnoletni ob ani – volilni upravi enci, ki imajo stalno prebivališ e na
obmo ju KS.
Zbor krajanov se lahko skli e za celotno obmo je KS, za enega ali ve naselij oziroma
zaselkov.
Zbor krajanov skli e predsednik sveta KS na zahtevo sveta KS ali na zahtevo najmanj 5 %
volivcev v KS.
53. len
Krajani na zboru krajanov:
• razpravljajo o problematiki v KS,
• razpravljajo o delu sveta KS,
• dajejo mnenja in predloge glede usmeritve pri reševanju posameznih vprašanj v KS,
• odlo ajo o posameznih vprašanjih iz pristojnosti KS kadar svet KS predlaga zboru sprejem
obvezujo e odlo itve,
• razpravljajo o delu organov ob ine in oblikujejo svoja stališ a do teh vprašanj,
• obravnavajo druga vprašanja pomembna za življenje in delo v KS.
54. len
Zbor krajanov vodi predsednik sveta KS ali od njega pooblaš ena oseba. Predsednik sveta KS
lahko predlaga zboru krajanov imenovanje tri lanskega predsedstva zbora (predsednik in dva
lana), ki se izvoli na za etku zbora.
Zbor krajanov veljavno sprejema svoje odlo itve, predloge, pobude, stališ a in mnenja, e na
zboru sodeluje najmanj deset odstotkov volivcev z obmo ja krajevne skupnosti, za katero je zbor
sklican. Odlo itev zbora krajanov je sprejeta, e zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki
sodelujejo na zboru.
O delu zbora krajanov se piše skrajšani zapisnik, ki ga potrdita dva overitelja zapisnika,
zapisnikar in predsedujo i.

VII. PREHODNE IN KON NE DOLO BE
55. len
Pred uveljavitvijo in objavo tega statuta mora dati soglasje k njemu Ob inski svet Mestne
ob ine Novo mesto.
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56. len
Krajevna skupnost mora uskladiti svojo organiziranost in delovanje s tem statutom do _______
2010.
57. len
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut Krajevne skupnosti Stopi e z dne
15.03.2002.
Akti, ki jih je sprejel svet KS do uveljavitve tega statuta na podlagi Statuta Krajevne skupnosti
Stopi e z dne 15.03.2002, se uporabljajo do sprejema novih v skladu s tem statutom.
58. len
Ta statut za ne veljati, ko da nanj soglasje Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto.

Datum: __________

Predsednik sveta KS
Alojz Golob
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