Na podlagi 29. in 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) ter določil Statuta Občine Kranjska Gora, je
Občinski svet Občine Kranjska Gora na svoji 2. redni seji dne 18.1.1999 in 3. redni seji
dne 24.03.2003 sprejel
ODLOK
O USTANOVITVI IN DELOVNEM PODROČJU ODBOROV IN KOMISIJ
OBČINSKEGA SVETA OBČINE KRANJSKA GORA

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta Odlok določa odbore in komisije, ki jih ustanovi Občinski svet Občine Kranjska
Gora, njihovo sestavo, delovno področje in način delovanja oziroma odločanja.
2. člen
Odbori in komisije občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s
Statutom in Poslovnikom Občinskega sveta ter tem Odlokom obravnavajo zadeve iz
pristojnosti občinskega sveta in dajejo Občinskemu svetu mnenja in predloge.
Odbori in komisije Občinskega sveta lahko predlagajo Občinskemu svetu v sprejem
odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa ter
drugih aktov, za katere je v zakonu ali Statutu Občine določeno, da jih sprejme
Občinski svet na predlog župana.
Ne glede na določilo drugega odstavka tega člena, je praviloma župan predlagatelj tudi
drugih, predvsem materialnih predpisov Občine, zato morajo odbori in komisije svoje
predloge za sprejem aktov posredovati najprej županu.

II. SESTAVA IN DELOVANJE
3. člen
Odbori in komisije imajo tri do šest članov.
Odbore in komisije imenuje Občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja izmed članov občinskega sveta, lahko pa tudi izmed drugih
občanov, vendar največ polovico.
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Kandidate za člane odborov in komisij Občinskega sveta lahko predlagajo člani
Občinskega sveta, politične stranke, strokovna in interesna združenja občanov in sveti
krajevnih skupnosti.
Strokovno in administrativno delo za potrebe organov in komisij Občinskega sveta
opravlja občinska uprava.
4. člen
Delo odborov in komisij vodi predsednik, ki je član Občinskega sveta. Predsednik
sklicuje in vodi seje ter predstavlja odbor ali komisijo pred Občinskim svetom.
Seja odbora ali komisije je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica vseh
članov.
Odbori in komisije praviloma odločajo s konsenzom. V primeru, da do konsenza ne
pride, se odloča z glasovanjem, pri čemer je odločitev sprejeta, če zanjo glasuje večina
navzočih članov odbora ali komisije.
5. člen
S tem Odlokom se v skladu z določili Statuta občine Kranjska Gora ustanovijo
naslednji
odbori Občinskega sveta:
· za prostorsko planiranje in varstvo okolja,
· za turizem, gospodarstvo in obrt,
· za finance,
· za komunalo in javno infrastrukturo,
· za kmetijstvo in gozdarstvo,
· za vzgojo, izobraževanje in kulturo,
· za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo,
· za šport in športne objekte,
· za vloge in pritožbe;
in komisije Občinskega sveta:
·
·
·
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za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
za lokalno samoupravo in statutarne zadeve,
za planinstvo, Triglavski narodni park in Naravni rezervat Zelenci.

III. DELOVNO PODROČJE ODBOROV IN KOMISIJ
6. člen
Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja:
·
·
·
·
·
·
·
·

obravnava prostorske zasnove, idejne in izvedbene projekte s področja prostorskega
planiranja in varstva okolja,
obravnava smernice prostorskega razvoja občine,
sodeluje pri pripravi smernic za javne razpise s področja prostorske in urbanistične
dokumentacije,
sodeluje in obravnava letni program dela s področja prostorskega urejanja in
varstva okolja v občini,
sodeluje pri obravnavi in sprejemanju prostorsko - planskih aktov v občini,
sodeluje pri javnih razgrnitvah in obravnavah strokovnih podlag za pripravo
prostorskih in urbanističnih aktov,
oblikuje predloge ukrepov na področju varstva okolja,
sodeluje pri drugih nalogah, ki so povezane z delom odbora s tega področja.

Odbor ima šest članov.
7. člen
Odbor za turizem, gospodarstvo in obrt:
·
·
·
·
·
·
·

obravnava prostorske zasnove, idejne in izvedbene projekte s področja turizma,
gospodarstva in obrti,
ocenjuje stanje na področju turizma in uresničevanja zakonskih podlag na tem
področju,
sodeluje pri pripravi smernic razvoja turizma v občini,
sodeluje pri normativnem urejanju stanja na področju turizma,
sodeluje s turističnimi društvi v občini,
ocenjuje stanje na področju gospodarstva, podjetništva in obrti v občini ter daje
pobude za ukrepe za pospeševanje gospodarskega razvoja iz pristojnosti občine,
sodeluje pri drugih nalogah, ki so povezane z delom tega odbora.

Odbor ima šest članov.
8. člen
Odbor za finance:
·
·

spremlja stanje prihodkov, odhodkov in račun financiranja proračuna občine,
spremlja gospodarjenje z občinskim premoženjem,
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·

obravnava predloge višine lokalnih davkov, prispevkov in taks, ki so v pristojnosti
občine,
sodeluje pri drugih nalogah, ki so povezane z delom na tem področju.

·

Odbor ima štiri člane.
9. člen
Odbor za komunalo in javno infrastrukturo:
·

obravnava prostorske zasnove, idejne in izvedbene projekte s področja komunale in
javne infrastrukture,
obravnava predloge in daje mnenja k razvojnim programom na področju
komunalnega urejanja prostora v občini,
obravnava investicijske programe na področju komunale in javne infrastrukture,
obravnava problematiko lokalnih cest, javnih poti in druge komunalne
infrastrukture,
daje pobude za urejanje prometa na področju občine,
spremlja delovanje gospodarskih javnih služb s področja komunale,
sodeluje pri drugih nalogah v skladu s svojim področjem dela.

·
·
·
·
·
·

Odbor ima šest članov.
10. člen
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo:
·
·
·
·
·
·
·
·

obravnava prostorske zasnove, idejne in izvedbene projekte s področja kmetijstva
in gozdarstva,
obravnava smernice razvoja kmetijstva v občini,
skrbi za enakomeren razvoj kmetijstva, predvsem na demografsko ogroženih
področjih,
v skladu s smernicami razvoja turizma oblikuje v sodelovanju z odborom za
turizem, strategijo razvoja kmečkega turizma,
daje pobudo za povezovanje nosilcev kmetijske dejavnosti v občini in uveljavljanja
skupnih interesov na področju kmetijstva,
spremlja delovanje strokovnih institucij s področja kmetijstva, gozdarstva, ribištva,
lovstva in veterine ter daje predloge s tega področja,
skupaj z drugimi odbori pripravlja programe in ukrepe za celostni razvoj podeželja,
sodeluje pri drugih nalogah, ki so povezane s področjem dela tega odbora.

Odbor ima šest članov.

4

11. člen
Odbor za vzgojo, izobraževanje in kulturo:
·
·
·
·
·
·

obravnava in daje mnenja na prostorske zasnove, idejne in izvedbene projekte s
področja vzgoje, izobraževanja in kulture,
obravnava in daje mnenja ter predloge na gradiva s svojega delovnega področja,
ocenjuje in analizira stanje s svojega delovnega področja v občini,
daje mnenja na programe in finančne načrte investicij s svojega delovnega
področja,
spremlja delovanje javnih zavodov s tega področja,
sodeluje pri drugih nalogah, ki so povezane s področjem delovanja odbora.

Odbor ima štiri člane.
12. člen
Odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo:
·
·
·
·

obravnava prostorske zasnove, idejne in izvedbene projekte s področja zdravstva,
socialnega varstva in skrbstva,
obravnava smernice socialne politike v občini,
obravnava in analizira stanje vseh vrst zasvojenosti v občini in daje pobude za
sprejem ukrepov s tega področja dela,
sodeluje pri drugih nalogah, ki so povezane s področjem delovanja tega odbora.

Odbor ima štiri člane.
13. člen
Odbor za šport in športne objekte:
·
·
·
·
·
·
·

obravnava prostorske zasnove, idejne in izvedbene projekte s področja športa,
spremlja in predlaga ukrepe za razvoj društvene, klubske in rekreativne dejavnosti
na področju športa,
obravnava in daje mnenje k letnim programom športa, ki ga v skladu z zakonom
sprejema lokalna skupnost - občina,
spremlja interese proračunskih porabnikov s področja športa,
spremlja namensko uporabo javnih športnih objektov v občini ter njihovo
vzdrževanje,
daje predloge za posebne akcije ter povezovanje in sodelovanje na področju športa,
sodeluje pri drugih nalogah, ki so povezane s področjem delovanja tega odbora.

Odbor ima šest članov.
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14. člen
Odbor za vloge in pritožbe:
·

·
·

obravnava zadeve, zaradi katerih se občani obračajo s peticijo, pobudo, pritožbo ali
prošnjo na občinski svet, in zakonsko niso v pristojnosti župana oziroma občinske
uprave,
obravnava zadeve iz prenesene pristojnosti občinskega sveta ali župana,
pripravi mnenje o posamezni zadevi občinskemu svetu.

Odbor ima štiri člane.
15. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
·
·
·
·

pripravi in predlaga občinskemu svetu kandidate za predsednike ter člane odborov
in komisij po tem odloku,
pripravi in predlaga občinskemu svetu kandidate za člane nadzornega odbora v
skladu z določili Zakona o lokalni samoupravi,
pridobi predhodno pisno izjavo vsakega predlaganega kandidata, da soglaša z
delom v predlaganem odboru ali komisiji,
obravnava druga vprašanja iz prenesene pristojnosti občinskega sveta.

Komisija ima pet članov.
16. člen
Komisija za lokalno samoupravo in statutarne zadeve:
·
·
·

spremlja zakonodajo in obravnava predloge sprememb občinskih aktov s področja
lokalne samouprave,
obravnava in daje mnenja na predloge aktov s področja lokalne samouprave,
sodeluje pri drugih nalogah, ki so povezane z normativnim urejanjem delovanja
občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

Komisija ima pet članov.
17. člen
Komisija za planinstvo, Triglavski narodni park in Naravni rezervat Zelenci:
·

·
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spremlja razvoj planinske dejavnosti v občini v skladu z varovanjem in zaščito
okolja, naravne in kulturne dediščine in daje mnenje ali predloge občinskemu
svetu,
spremlja dejavnost planinskih društev in podobnih organizacij na področju občine,

·

·
·

obravnava ter daje mnenja in predloge občinskemu svetu o nameravanih
aktivnostih in posegih na področju Triglavskega narodnega parka in Naravnega
rezervata Zelenci,
sodeluje z drugimi odbori občinskega sveta, ki obravnavajo del problematike s
področje te komisije,
sodeluje pri drugih nalogah, ki so povezane s področjem delovanja tega odbora.

Komisija ima tri člane.
18. člen
Odbori in komisije so za svoje delo odgovorni občinskemu svetu.
Odbori in komisije so dolžne najmanj enkrat letno poročati o svojem delu Občinskemu
svetu, na osnovi njegove zahteve pa tudi večkrat.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Odbori in komisije se konstituirajo po tem Odloku takoj po začetku njegove
veljavnosti.
20. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.
Z dnem začetka veljavnosti tega Odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi in
pristojnosti občinskih odborov in komisij občine Kranjska Gora, štev. 061/3-18/95-JJ,
z dne 1.9.1995 in Spremembe odloka o ustanovitvi in pristojnosti občinskih odborov in
komisij Občine Kranjska Gora, št. 061/3-29/95-JJ, z dne 9.5.1996, objavljeno v
Uradnem vestniku Gorenjske št. 5/96, z dne 2.2.1996.

Štev.: 002/1-1/99-EK
002/1-4/99-EK
Datum: 20.01.1999
25.02.2003

ŽUPAN:
Jure Žerjav, prof.
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