MESTNA SKUPNOST ŠENTJUR__
Mestni trg 5, 3230 ŠENTJUR

Spletna stran:www.ks-sentjurmesto.si
e pošta: kssentjurmesto@siol.net
gorazd.bebar.ks@gmail.com
,fax : (03) 749 27 73

STATUT
MESTNE SKUPNOSTI ŠENTJUR
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Mestna skupnost Šentjur obsega območja naslednjih ulic: Cesta Kozjanskega odreda – del (hišne
številke od 1 do 25), Ulica I. celjske čete, Na razgled, Ulica Matije Gubca, Prešernova ulica, Ulica
Tončke Čečeve, Cesta na kmetijsko šolo, Ulica Toneta Seliškarja, Ulica Blaža Kocena, Na Tičnico,
Cesta Valentina Orožna - del (hišne številke od 1 do 14), Kolodvorska ulica, Mestni trg, Drofenikova
ulica, Cesta Leona Dobrotinška – del (hišne številke od 1 do 24), Ulica Dušana Kvedra, Ulica A. M.
Slomška, Trubarjeva ulica, Ljubljanska cesta, Pešnica, Na Livadi, Na Lipico, Pod rebrami, Ulica
talcev, Cesta Miloša Zidanška, Benjaminova ulica, Ulica skladateljev Ipavcev, Pod vrbco, Svetinova
ulica, Ulica Franja Malgaja, Liškova ulica, Ulica Franja Vrunča, Ulica drugega bataljona, Gajstova
pot, Jerinova ulica, Vrtna ulica, Cankarjeva ulica, Maistrova ulica, Romihova ulica, Cesta na brdo,
Ulica Franja Žagarja, Industrijska ulica, Obrtna ulica, Lesna ulica, Zvezdna ulica, Ripšlova ulica,
Hruševec, Botričnica, Kameno, Lokarje – del (hišne številke od 17a do 20a) in Podgrad – del (hišne
številke od 9 do 10a).
2. člen
Mestna skupnost Šentjur je pravna oseba javnega prava, ki v pravnem prometu nastopa samostojno, v
okviru določb zakona in Statuta Občine Šentjur.
Mestna skupnost Šentjur ima svoj transakcijski račun//podračun, ki ga s sklepom določi župan.
Mestna skupnost Šentjur ima svoj krajevni praznik, in sicer 20. april.
Mestna skupnost Šentjur, podeljuje svojim zaslužnim občanom priznanja na osnovi pravilnika, ki ga
sprejme svet Mestne skupnosti Šentjur.
Mestna skupnost Šentjur ima svoj žig, ki je okrogle oblike premera 3,5 cm. V sredini je grb Občina
Šentjur, na zgornjem obodu žiga napis Občina Šentjur, na spodnjem pa Mestna skupnost Šentjur.
Sedež Mestne skupnosti Šentjur je v Šentjurju, Mestni trg 5.
3. člen
Mestna skupnost Šentjur ima oziroma uporablja naslednje simbole:

1. GRB -

je v obliki ščita, katerega podlaga je cinober rdeča barva, na katerem je stiliziran lik
konjenika, ki s sulico prebada zmaja.
Konjenik je kadmijevo rumeno – zlate barve, konj belo srebrne, zmaj pa kromoksid
zelene barve.

2. ZASTAVA -

je pravokotne oblike, razdeljena na štiri enako velike dele, od katerih je zgornji levi
del cinober rdeče barve, spodnji desni del kromoksid zelene barve, ostala dva dela
pa sta bela. V sredini je grb v barvah in oblikah kot je navedeno v prejšnji točki.

3. HIMNA -

je skladba B. Ipavca “Slovenec sem”.

Predsednik sveta Mestne skupnosti Šentjur uporablja insignijo, ki je zunanji znak njegove funkcije,
predstavlja pa jo verižica s stiliziranim odtisom pečata »Trga Šentjurja«.
4. člen
Mestna skupnost Šentjur, kot ožji del Občine Šentjur, zadovoljuje lokalne interese in potrebe občanov
na svojem območju tako, da odloča o lokalnih javnih zadevah, da upravlja z objekti namenjeni kulturi
in rekreaciji, skrbi za lokalne ceste, za podobo kraja, pospeševanje kulturne dejavnosti, spodbujanje
delovanja društev, gasilstva in drugih dejavnosti in ureja druge lokalne javne zadeve, katerih urejanje
nanjo prenese občina s statutom oziroma drugim splošnim aktom.
V Mestni skupnosti Šentjur deluje 6 četrti.
Posamezna mestna četrt obsega:
I. četrt :
II. četrt :
III. četrt :
IV. četrt :
V. četrt:

VI. četrt :

Cesta Leona Dobrotinška h. št. 1 do 8, Cesta Valentina Orožna – del ( od h. št. 1 do 14),
Drofenikova ulica, Kolodvorska ulica, Ljubljanska cesta in Ulica Dušana Kvedra h. št. 5
do 14, 19 do 20, 23 do 27, 30, 33 do 36, 38 do 40 in 44.
Cesta Kozjanskega odreda h. št. 1 do 25, Cesta na kmetijsko šolo, Prešernova ulica 11
do 34, Trubarjeva ulica, Ulica Blaža Kocena, Ulica I. celjske čete, Ulica Matije Gubca,
Ulica Toneta Seliškarja in Ulica Tončke Čečeve.
Cesta Miloša Zidanška, Na lipico, Na Livadi, Pešnica, Ulica talcev, Lokarje h. št. 17a do
20a in Podgrad h. št. 9 do 10a.
Benjaminova ulica, Pod rebrami, Ulica skladateljev Ipavcev, Na tičnico, Pod vrbco,
Svetinova ulica, Ulica A. M. Slomška, Ulica Dušana Kvedra h. št. 15, 17, 18, 21, 22, 28,
31, 32, 37 in 41, Prešernova ulica h. št. 1 do 10, Ulica Franja Vrunča in Liškova ulica.
Ripšlova ulica, Zvezdna ulica, Hruševec h. št. 37 do 43a, Cankarjeva ulica, Cesta Leona
Dobrotinška h. št. 10 do 20, Cesta na brdo, Gajstova pot, Jerinova ulica, Maistrova
ulica, Romihova ulica, Ulica Franja Malgaja, Ulica Franja Žagarja, Ulica drugega
bataljona, Vrtna ulica, Industrijska ulica, Obrtna ulica in Lesna ulica.
naselji Kameno in Botričnica.
II. OPRAVLJANJE NALOG MESTNE SKUPNOSTI ŠENTJUR
5. člen

Pristojnosti in naloge Mestne skupnosti Šentjur, določene v skladu z zakonom, statutom občine in
drugimi akti Občinskega sveta Občine Šentjur, so predvsem:
-

opravljanje nalog v zvezi z vzdrževanjem nekategoriziranih cest in drugih javnih površin,
katere so ji s posebnim aktom Občinskega sveta prenesene v upravljanje,

-

-

upravlja in razpolaga s svojimi sredstvi in s premoženjem, namenjenim za potrebe
krajevnega prebivalstva, katero je s posebnim aktom Občinskega sveta preneseno v njeno
upravljanje;
sodeluje s pristojnimi občinskimi organi pri izvajanju nalog skupnega pomena za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami in opravlja druge naloge v skladu z občinskim statutom in odloki
občinskega sveta;
sodeluje in daje mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki
obravnavajo območje Mestne skupnosti Šentjur;
oblikuje pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo
pristojnemu organu občine;
seznanja pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev Mestne skupnosti na področju
urejanja prostora in varstva okolja;
pospešuje kulturne, športne, rekreativne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter
organizira kulturne, športne in druge prireditve;
skrbi za ohranitev naravnih in kulturno zgodovinskih spomenikov, tako da o njih in njihovem
stanju obvešča pristojne službe;
organizira prostovoljno delo za uresničevanje krajevnih interesov, kot so čistilne akcije in
podobno;
v skladu s predpisi občine daje mnenja pred sprejemom določenih splošnih aktov, ki se nanašajo
na interese Mestne skupnosti;
v skladu s predpisi občine oziroma na zahtevo njenih organov daje mnenja pred izdajo določenih
posamičnih aktov o zadevah, ki se nanašajo na interese prebivalcev Mestne skupnosti;
v skladu z zakonom o gostinstvu daje pristojnemu občinskemu organu mnenje v zvezi z
obratovalnim časom gostinskih obratov;
daje pobude in predloge organom občine ali neposredno strokovnim službam centra za socialno
delo za ukrepe pomoči socialno ogroženim osebam na svojem območju;
na podlagi sprejetega programa zagotavlja razvoj Mestne skupnosti;
izvaja druge aktivnosti, namenjene zadovoljevanju lokalnih javnih potreb in zadovoljevanju
potreb po zagotavljanju izvenproračunskih sredstev za finančno pokrivanje svojega delovanja.
6. člen

Viri financiranja delovanja Mestne skupnosti Šentjur so:
-

občinski proračun;
darila in prostovoljni prispevki pravnih in fizičnih oseb;
dediščine in volila;
prihodki iz taks v skladu z občinskim odlokom;
drugi prihodki skladno z zakonodajo in statutom občine.
III. ORGANI MESTNE SKUPNOSTI ŠENTJUR IN NJIHOVI MANDATI
7. člen

Organ Mestne skupnosti Šentjur je Svet Mestne skupnosti Šentjur (v nadaljevanju svet).
Svet lahko v namen lažjega odločanja na sejah ustanovi komisije.
Svet Mestne Skupnosti Šentjur šteje 17 članov.
Predsednika sveta izvolijo člani sveta na konstitutivni seji iz vrst izvoljenih članov. Svet na predlog
predsednika izvoli podpredsednika. Podpredsednik sveta nadomešča predsednika in opravlja naloge, ki
mu jih določi predsednik.

Četrti predstavljajo njihovi predsedniki, ki so člani komisije Mestnega sveta Šentjur za plan in
investicije.
8. člen
Za člana sveta je lahko izvoljena polnoletna oseba, ki ima volilno pravico in ima stalno prebivališče na
območju Mestne skupnosti Šentjur.
Funkcija člana sveta ni združljiva s funkcijo župana in podžupana občine in s članstvom v Nadzornem
odboru Občine Šentjur. Prav tako član sveta ne more biti zaposlen v občinski upravi Občine Šentjur.
Mandat članov sveta in članov komisij traja štiri leta.
Redne volitve v svet se opravijo vsake štiri leta.
Članu sveta predčasno preneha mandat, če stalno preneha prebivati na območju Mestne skupnosti
Šentjur, če odstopi na podlagi pisne izjave in v drugih primerih določenih z zakonom.
V primeru, da je član sveta prenehal stalno prebivati na območju Mestne skupnosti Šentjur ali je podal
pisno odstopno izjavo oziroma so nastopili razlogi za prenehanje mandata po zakonu, je dolžan
predsednik ali podpredsednik (v odsotnosti predsednika) v roku 15 dni sklicati sejo sveta in sprejeti
ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu sveta ter sklep posredovati predsedniku občinske
volilne komisije.

IV. VOLITVE V SVET MESTNE SKUPNOSTI ŠENTJUR
9. člen
Volitve v svet Mestne skupnosti Šentjur razpiše župan Občine Šentjur, izvaja pa jih občinska volilna
komisija.
Za izvedbo volitev v svet Mestne skupnosti Šentjur se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih
volitvah, ki veljajo za večinske volitve v občinski svet.
10. člen
Mestna skupnost Šentjur je razdeljena na volilne enote, ki jih določi Občinski svet Občine Šentjur s
svojim aktom.
Število članov sveta, ki se volijo v posamezni volilni enoti, določi Občinski svet, z upoštevanjem
kriterija enakomerne zastopanosti vseh delov Mestne skupnosti Šentjur.

V. POOBLASTILA SVETA MESTNE SKUPNOSTI ŠENTJUR
11. člen
Svet odloča o vseh zadevah v okviru nalog, ki jih samostojno opravlja Mestna skupnost Šentjur in v
okviru nalog, ki jih je občina iz svoje pristojnosti z odlokom prenesla na Mestno skupnost Šentjur
zlasti pa:
- sprejema statut Mestne skupnosti Šentjur in poslovnik sveta Mestne skupnosti Šentjur;
- sprejema program razvoja Mestne skupnosti Šentjur v okviru svojih pristojnosti;
- sprejema letne programe svojega dela;

-

-

voli predsednika in podpredsednika sveta;
predlaga razpis referenduma za uvedbo samoprispevka;
sprejema splošne akte Mestne skupnosti Šentjur;
sodeluje z občinskim svetom in županom pri izvrševanju nalog na območju Mestne skupnosti
Šentjur;
oblikuje mnenja in predloge za občinski svet, kadar tako določa ta statut, statut Občine Šentjur in
drugi občinski splošni in posamični akti;
sprejema finančni načrt Mestne skupnosti Šentjur, zaključni račun Mestne skupnosti Šentjur in
druge sklepe vezane na finančno in materialno poslovanje Mestne skupnosti Šentjur;
zagotavlja informiranje krajanov o vodenju zadev in poslov Mestne skupnosti Šentjur;
sklicuje zbor krajanov v Mestni skupnosti Šentjur in delu Mestne skupnosti Šentjur;
imenuje stalne in začasne komisije za opravljanje zadev iz svoje pristojnosti in usmerja in nadzira
njihovo delo;
odloča o sklepanju pogodb in drugih pravnih poslov v vseh primerih, v skladu s programom in
finančnim načrtom ter s soglasjem župana Občine Šentjur v skladu z internimi navodili o izvajanju
postopkov javnega naročanja, ki jih sprejme župan;
odloča o drugih zadevah v skladu z zakonom, statutom občine Šentjur, splošnimi akti občine
Šentjur in tem statutom.
12. člen

Svet odloča na sejah, ki jih sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik, v skladu s
poslovnikom.
Predsednik sveta skliče svet po potrebi, vendar najmanj štirikrat na leto. Predsednik mora sklicati svet,
če to zahteva župan ali najmanj polovica članov sveta.
Svet s poslovnikom podrobneje določi tista vprašanja, ki se nanašajo na delo sveta.
Svet sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov in sicer z večino glasov
navzočih članov.
13. člen
Predsednik sveta:
-

zastopa in predstavlja Mestno skupnost Šentjur;
sklicuje in vodi seje sveta;
zagotavlja izvajanje poslovniških določil o delu sveta;
podpisuje akte in sklepe, ki jih sprejema svet;
ima pooblastilo za sklepanje pogodb in drugih pravnih poslov v skladu s programom in sprejetim
finančnim planom Mestne skupnosti Šentjur, kot sestavnim delom proračuna občine;
- opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet.

Predsednik sveta lahko zadrži izvajanje posameznih sklepov sveta, če ugotovi, da so ti v nasprotju z
zakoni in statutom Mestne skupnosti Šentjur ter drugimi akti.
Predsednik sveta mora utemeljiti razloge za zadržanje sklepa na naslednji seji sveta v pisni obliki ter
svetu predlagati nov sklep ter o tem obvestiti župana.
14. člen
Tajnik je odgovoren za realizacijo nalog in za strokovno, organizacijsko in administrativno delovanje
mestne skupnosti.

VI. KOMISIJE MESTNEGA SVETA
15. člen
Zaradi večje operativnosti delovanja svet imenuje komisije, in sicer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

komisijo za plan in investicije,
komisijo za priznanja,
komisijo za normativne akte in pravne zadeve,
komisijo za vloge in pritožbe,
komisijo za varnost v cestnem prometu,
komisijo za določitev mej.

Svet lahko imenuje tudi občasne komisije.
V posamezni komisiji sveta mora biti najmanj 1 član sveta, ki je hkrati tudi predsednik komisije.
Komisije sveta sestavljajo predsednik komisije in najmanj dva člana.
Komisije se sestajajo po potrebi ter operativno pomagajo svetu pri realizaciji posameznih sklepov
sveta ter oblikujejo predloge, katere predložijo svetu.
VII. NEPOSREDNE OBLIKE ODLOČANJA KRAJANOV
V MESTNI SKUPNOSTI ŠENTJUR
16. člen
Neposredna oblika odločanja krajanov o lokalnih zadevah v Mestni skupnosti Šentjur je zbor krajanov,
ki ga sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo sveta ali na pobudo najmanj 5% volilnih
upravičencev s stalnim prebivališčem na območju Mestne skupnosti Šentjur oziroma v primeru sklica
zbora na območju četrtne skupnosti 5% volilnih upravičencev na tem območju.
17. člen
Zbor krajanov v Mestni skupnosti Šentjur, oziroma v četrtni skupnosti:
- razpravlja o zadevah Mestne skupnosti Šentjur in o zadevah v posameznih mestnih četrtih ali
primestni četrti;
- razpravlja o delu in ocenjuje delo sveta;
- razpravlja o delu občinskega sveta in daje mnenja o njegovem delu z vidika interesov Mestne
skupnosti Šentjur;
- dajejo predloge k programu dela in planu razvoja.
18. člen
Svet s poslovnikom podrobneje uredi sklic in odločanje na zboru krajanov v Mestni skupnosti Šentjur.
19. člen
Zbor krajanov v Mestni skupnosti Šentjur lahko veljavno odloča, če je prisotnih najmanj 5% volilnih
upravičencev iz območja, za katerega je sklican.

VIII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE MESTNE SKUPNOSTI ŠENTJUR
TER VODENJE FINANČNEGA POSLOVANJA
20. člen
Premoženje Mestne skupnosti Šentjur tvorijo denarna sredstva, nepremično premoženje in materialne
ter nematerialne pravice Mestne skupnosti Šentjur.
Mestna skupnost Šentjur mora s premoženjem, ki ga ima v lasti ali upravljanju, gospodariti kot dober
gospodar.
21. člen
Prihodki Mestne skupnosti Šentjur se porabljajo v skladu s finančnim planom, skladno z njihovim
proračunskim namenom in na podlagi sklepov sveta.
Sredstva Mestne skupnosti Šentjur se smejo uporabiti le za namene in v obsegu, ki ga določa finančni
plan.
Za izvrševanje finančnega plana je odgovoren predsednik sveta.
Finančni plan Mestne skupnosti Šentjur je sestavni del občinskega proračuna.
22. člen
Za izvajanje finančnega poslovanja lahko predsednik sveta pooblasti tajnika.
Za vodenje knjigovodstva z računovodstvom so odgovorne pristojne občinske službe.
IX. AKTI MESTNE SKUPNOSTI ŠENTJUR
23. člen
Splošni akti Mestne skupnosti Šentjur so:
-

statut Mestne skupnosti Šentjur;
poslovnik sveta Mestne skupnosti Šentjur;
letni finančni načrt in finančno poročilo;
pravilniki in posamični organizacijski predpisi, ki na splošno urejajo vprašanja iz delovanja
Mestne skupnosti Šentjur ali ki jih predpisuje zakon.

Statut in poslovnik Mestne skupnosti Šentjur sprejema svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov
sveta.
Ostale splošne akte Mestne skupnosti Šentjur sprejema svet z večino prisotnih članov sveta.
Kadar svet ne odloča z drugim aktom, sprejme sklep.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati dosedanji statut KS Šentjur - mesto, drugi splošni akti
KS Šentjur - mesto, pa se uporabljajo do sprejema splošnih aktov po tem statutu, če ne nasprotujejo
določilom zakona, občinskega statuta in tega statuta.
Splošne akte iz 23. člena tega statuta je svet dolžan sprejeti v 30 dneh po uveljavitvi tega statuta.
26. člen
Ta statut začne veljati, ko njegovo skladnost s statutom Občine Šentjur potrdi Občinski svet.

Šentjur, maj 2012

Predsednik
sveta
Mestne skupnosti Šentjur
Jože ŠTIGLIC l.r.

