Na podlagi 7. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Ur. vestnik Gorenjske štev. 4/95) je
Občinski svet občine Kranjska Gora na 28. seji, dne 18.12.1996, sprejel
ODLOK
o prenosu določenih zadev iz občinske pristojnosti v opravljanje krajevnim skupnostim

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta Odlok določa naloge, ki jih Občina Kranjska Gora iz svoje pristojnosti, v skladu s
7. členom Statuta občine Kranjska Gora, prenese na krajevne skupnosti.
2. člen
Krajevne skupnosti v skladu s Statutom Občine, tem Odlokom in svojimi statuti
izvajajo naloge:
- ki jih opravljajo samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter so opredeljene v
statutih krajevnih skupnosti;
- ki jih opravljajo iz prenesene pristojnosti v imenu in za račun Občine.

II. PRISTOJNOSTI IN NALOGE
3. člen
Naloge, ki jih krajevne skupnosti opravljajo v imenu in za račun Občine, so naslednje:
1. Del nalog s področja gospodarskih javnih služb;
• sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za razna komunalna in druga
dela s področja gospodarskih javnih služb;
• sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij na njihovem območju, prometni
ureditvi (signalizacija, ureditev izvozov in dovozov v naselja, omejevanje hitrosti)
in javni razsvetljavi;
• sodelujejo pri izvajanju komunalnih del in opravljajo nadzor nad opravljenimi deli;
• dajejo predloge za pripravo letnih programov dela Občine na področju gospodarske
infrastrukture;
• skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogrebno službo na krajevno običajni
način, če z odlokom občine ni drugače predpisano;
• pripravljajo programe javnih del;
• sodelujejo z občinsko inšpekcijsko službo

2. Del nalog s področja urejanja prostora in varstva okolja;
• sodelujejo in dajejo soglasja k spremembam in dopolnitvam prostorskih sestavin
dolgoročnega in družbenega plana in dajejo mnenja k prostorsko izvedbenim
načrtom, ki obravnavajo območje njihove krajevne skupnosti;
• oblikujejo pobude za spremembo prostorskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo
pristojnemu organu Občine;
• sodelujejo pri lokacijskih ogledih in vzpostavitvi posestnih mej;
3. Del nalog s področja družbenih dejavnosti;
• sodelujejo v organih upravljanja javnih zavodov;
• sodelujejo s patronažno službo in centri za socialno delo in humanitarnimi društvi;
• samostojno ali v sodelovanju z društvi, šolami in drugimi krajevnimi dejavniki
nudijo pomoč pri izvajanju kulturnih, športnih in drugih prireditev;
4. Del nalog s področja gospodarstva;
• dajejo mnenja in priporočila v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov in
trgovin;
• z raznimi akcijami in v sodelovanju s turističnimi društvi skrbijo za razvoj turizma v
kraju;
• dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč;
• dajejo mnenja k predlogom za vzdrževanje gozdnih cest;
• sodelujejo in rešujejo naloge na dvolastniškem območju
5. Del nalog s področja zaščite in reševanja:
• sodelujejo pri izdelavi načrtov zaščite in reševanja na podlagi predpisov in potreb
občine;
• spremljajo nevarnosti in o tem obveščajo nadrejene štabe ter po potrebi
prebivalstvo;
• sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja;
Poleg naštetih nalog mora biti v statutu krajevne skupnosti določena tudi organizacija
in delovanje poravnalnega sveta v krajevni skupnosti, kot neobveznega mirovnega
organa.
Krajevne skupnosti opravljajo tudi naloge sprejemnih pisarn in druge naloge, če je
tako določeno z zakoni, Statutom Občine, občinskimi odloki in drugimi predpisi in
dogovori.

III. NAČIN FINANCIRANJA KRAJEVNIH SKUPNOSTI
4. člen
Krajevnim skupnostim se za opravljanje nalog določenih s tem Odlokom zagotovijo
sredstva iz proračuna občine. Občina zagotavlja iz občinskega proračuna tudi sredstva
za delovanje krajevne skupnosti.
Za uresničevanje skupnih potreb in interesov krajanov lahko krajevna skupnost
pridobiva sredstva tudi iz drugih virov, opredeljenih v statutu krajevne skupnosti.
Krajevne skupnosti se smejo zadolževati le ob predhodnem soglasju občinskega sveta.
5. člen
Krajevna skupnost mora v proračunskem letu sprejeti finančni načrt, ki zajema vse
planirane prihodke in odhodke.
Za porabo proračunskih sredstev se uporabljajo določbe Odloka o proračunu občine
Kranjska Gora.

IV. OPRAVLJANJE STROKOVNO TEHNIČNIH NALOG
6. člen
Strokovno tehnične naloge, za potrebe sveta KS in njegovih delovnih teles ter za
izvajanje drugih nalog krajevnih skupnosti, opravlja občinska uprava v skladu s
Statutom občine Kranjska Gora in Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest v občinski upravi občine Kranjska Gora.

V. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.
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