Na podlagi 2. člena statuta Občine Kranjska Gora (UVG, št. 17/99 in 28/00), je Svet
Krajevne skupnosti Dovje Mojstrana na 17.seji dne 14.03.2001 sprejel

STATUT
KRAJEVNE SKUPNOSTI DOVJE MOJSTRANA

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Krajevna skupnost Dovje Mojstrana (v nadaljevanju: KS) je ustanovljena kot ožji del
občine Kranjska Gora in obsega območja naselij: Zgornja Radovna, Belca, Dovje in
Mojstrana.
Na območju KS občani naselij, vključenih v to KS, zadovoljujejo določene skupne
potrebe ter izvajajo naloge, ki jih je KS poverila občina.
2. člen
KS je pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, v skladu
s statutom občine, odlokom o prenosu določenih zadev iz občinske pristojnosti v
opravljanje krajevnim skupnostim in tem statutom.
KS odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi
razpolaga.
Za obveznosti KS subsidiarno odgovarja občina. Če KS preneha obstajati, njene
pravice in obveznosti preidejo na občino, oziroma na KS z lastnostjo pravne osebe, ki
nastane z združitvijo ali razdružitvijo prejšnjih KS.
3. člen
Delovanje KS se financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih
in pravnih oseb, s plačili za storitve, s samoprispevkom in s prihodki od premoženja in
pravic krajevne skupnosti.
KS se ne sme zadolževati.
Prihodki in odhodki KS morajo biti zajeti v finančnih načrtih, ki jih za posamezno
proračunsko leto oblikuje in občinskemu svetu predlaga svet KS.
Finančni načrt KS, ki je kot sestavni del občinskega proračuna njegova priloga,
sprejme na predlog župana občinski svet.
Občina ne prevzema finančnih obveznosti KS, ki niso zajeti v proračunu občine.
4. člen
KS nastopa v pravnem prometu s sredstvi, s katerimi razpolaga. Pri razpolaganju s
temi sredstvi nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
5. člen
Sedež KS je: Savska cesta 1, 4281 Mojstrana.
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KS ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zunanjem krogu napis Krajevna skupnost
Dovje Mojstrana, v notranjem krogu pa napis Občina Kranjska Gora in v sredini kroga
občinski grb.
KS ima svoj žiro račun.
6. člen
KS v okviru pooblastil določenih v statutu občine in v tem statutu samostojno ureja in
opravlja naloge, ki jih nanjo prenese občina.
7. člen
KS ima lahko svoj krajevni praznik, ki ga določi svet KS s sklepom.
KS lahko tudi podeljuje svojim zaslužnim krajanom priznanja in plakete.
II. NALOGE KRAJEVNE SKUPNOSTI
8. člen
KS samostojno opravlja naloge, ki jih določa statut občine in ta statut ter odlok o
prenosu določenih zadev iz občinske pristojnosti v opravljanje krajevnim skupnostim.
V KS se za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravljajo zlasti naslednje
naloge:
• obravnavajo vsa vprašanja pomembna za delo in življenje KS ter oblikujejo stališča,
pobude in vprašanja v zvezi s tem;
• daje soglasja občinskemu svetu, kadar odloča o prostorskih planih KS.
• dajejo soglasja oziroma mnenja k posameznim odločitvam občinskega sveta, če
tako določa zakon ali statut občine;
• obravnava mnenja vaškega odbora, kadar odloča o zadevah s področja vaške
skupnosti;
• sprejema statut KS in druge splošne akte KS;
• obravnava in sprejema finančni načrt in zaključni račun KS;
• odloča o porabi sredstev KS;
• odloča o uvedbi samoprispevka v KS in razpiše referendum o uvedbi
samoprispevka na območju KS;
• daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine;
• sklicuje zbore krajanov KS za obravnavo določenih skupnih vprašanj;
• sprejema program KS;
• v skladu z zakonom o gostinstvu in odlokom občine na tem področju dajejo mnenje
v zvezi z obratovalnim časom gostinskih lokalov na območju KS;
• upravljajo z lastnim premoženjem in skrbijo kot dober gospodar za premoženje
občine, ki jim je dano v upravljanje;
• pripravljajo in izvajajo projekte celostnega razvoja podeželja in obnove vasi na
svojem območju;
• pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem področju ter
organizirajo kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih
prireditvah, kadar je organizator občina;
• opravljajo druge naloge, ki so v pristojnosti KS.
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9. člen
KS lahko opravlja tudi naslednje naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo
na prebivalce te KS, in sicer:
• skrbi za urejenost pokopališč in organizirajo pogrebno službo na krajevno običajen
način, če z odlokom občine ni drugače določeno;
• skrbi za pluženje in odvoz snega na krajevnih cestah;
• skrbi za vzdrževanje krajevnih cest;
• skrbi za vaške vodovode v sodelovanju s pristojno občinsko službo;
• izdeluje načrte zaščite in reševanja na podlagi predpisov in potreb občine.
10. člen
KS pa tudi sodeluje pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:
• daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne
infrastrukture na svojem področju ter sodeluje pri izvajanju komunalnih investicij in
investicij v javno razsvetljavo na njenem območju ter sodeluje pri nadzoru nad
opravljenimi deli;
• sodeluje pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode;
• sodeluje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja
gospodarskih javnih služb;
• daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodeluje pri
njihovi sanaciji;
• daje predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje
sprehajalnih poti, itd.) in pri tem sodeluje;
• daje pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev
dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti,...);
• sodeluje pri reševanju stanovanjske problematike
• predlaga programe javnih del;
• sodeluje in daje mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih
aktov, ki obravnavajo območje njene skupnosti;
• oblikuje pobude za spremembe prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih
posreduje pristojnemu organu občine;
• daje mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene,
predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v KS, za posege v
kmetijski prostor (agromeliorizacije, komasacije), pri katerih bi prišlo do
spremembe režima vodnih virov;
• seznanja pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na
področju urejanja prostora in varstva okolja;
• spremlja nevarnosti za prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja
zaščite in reševanja;
• dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine,
ki je krajevnim skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog;
• daje mnenja pred odločitvami o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine,
ki leži na območju KS;
• sodeluje v postopku za izdajo lokacijskih dovoljenj za gradnjo na območju KS
Dovje Mojstrana.
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III. ORGANI KRAJEVNE SKUPNOSTI
11. člen
Organ odločanja o vseh zadevah v okviru nalog KS je svet KS.
Svet KS šteje enajst članov.
12. člen
Za uresničevanje posameznih nalog pa lahko svet KS imenuje delovna telesa komisije.
13. člen
V KS se na zboru krajanov, ki ga skliče predsednik Sveta KS za vso KS, posamezno
naselje ali del naselja, lahko sprejme sklep, da se ustanovi vaški odbor za izvedbo
določene naloge za posamezno naselje ali del naselja.
Vaški odbor predstavlja posvetovalni organ sveta KS.
Vaški odbor vodi predsednik, ki ga člani odbora izvolijo izmed sebe na konstituantni
seji. Predsednik VO sodeluje na sejah sveta, ko se obravnava tematika, ki je vezana na
ta del krajevne skupnosti
Za delo vaškega odbora se analogno uporablja ta statut.
1. Volitve sveta krajevne skupnosti
14. člen
Za izvolitev sveta KS se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah, ki
veljajo za večinske volitve v občinski svet.
15. člen
V skladu z zakonom, statutom občine in tem statutom so volitve sveta KS redne
(opravijo se vsako četrto leto), predčasne (opravijo se, če se svet KS razpusti pred
potekom štiriletne mandatne dobe) in nadomestne ( kadar se število članov sveta KS
zmanjša za več kot tretjino ).
16. člen
Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan. Redne volitve v svet KS se opravijo
istočasno kot redne volitve v občinski svet.
17. člen
Volilne enote za izvedbo volitev v svet KS in število članov sveta KS, ki se izvolijo v
posamezni volilni enoti določa ta statut.
18. člen
Funkcija člana sveta KS je nezdružljiva s funkcijo župana, podžupana in s članstvom v
nadzornem svet občine.
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19. člen
V KS so štiri volilne enote, in sicer:
• Zgornja Radovna, kjer se voli en član
• Belca, kjer se voli en član
• Dovje, kjer se volijo štirje člani
• Mojstrana, kjer se voli pet članov
20. člen
Kandidate za člane sveta KS določijo politične stranke, volivci na zborih volivcev, ali
skupina volivcev s podpisi, v skladu z zakonom.
21. člen
Predlogi kandidatur se vložijo pisno pri volilni komisiji KS najpozneje 45 dni pred
dnevom glasovanja.
22. člen
Volitve v svet KS vodi volilna komisija, ki jo imenuje svet KS. Volilna komisija
krajevne skupnosti:
IV. opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami v svet KS;
2. ugotavlja in razglasi izid glasovanja v svet krajevne skupnosti.
23. člen
Glasovanje poteka na voliščih, ki jih s sklepom določi svet KS.
Izid glasovanja na voliščih pa ugotavljajo volilni odbori, ki jih imenuje volilna
komisija KS.
24. člen
Volilno pravico za volitve v svet KS imajo volivci s stalnim prebivališčem v KS.
2. Pristojnosti sveta krajevne skupnosti
25. člen
Svet KS ima naslednje pristojnosti:
• sprejema statut KS;
• sprejema poslovnik o delu sveta in druge akte KS;
• sprejema finančni načrt in zaključni račun KS;
• obravnava vprašanja, ki so pomembna za delo KS ter oblikuje stališča do teh
vprašanj;
• odloča o uvedbi samoprispevka in razpisuje referendum za uvedbo krajevnega
samoprispevka;
• v primerih kot je to določeno s statutom občine daje mnenje občinskemu svetu, če ta
odloča o zadevi, ki se nanaša na interese prebivalcev te krajevne skupnosti;
• imenuje komisije, odbore in druga delovna telesa sveta KS;
• podeljuje priznanja in plakete krajevne skupnosti;
• voli predsednika in podpredsednika sveta KS;
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• imenuje volilno komisijo za izvedbo volitev v svet KS in izvedbo referendumov o
samoprispevku v KS;
• sprejema posamične odločitve v zvezi z izvajanjem finančnega načrta in
razpolaganjem s sredstvi krajevne skupnosti;
• daje pobude in predloge za občinski proračun;
• odloča o drugih vprašanjih iz pristojnosti krajevne skupnosti.
3. Konstituiranje sveta in mandat članov sveta krajevne skupnosti
26. člen
Svet KS se konstituira na svoji prvi seji po izvolitvi tako, da izmed sebe izvoli
predsednika in podpredsednika sveta KS.
27. člen
Prvo sejo novo izvoljenega sveta KS skliče predsednik sveta prejšnjega mandatnega
obdobja najkasneje dvajset dni po izvolitvi članov sveta KS. Če seja ni sklicana v
navedenem roku, jo skliče predsednik volilne komisije KS. Svet KS na prvi seji
obravnava poročilo volilne komisije in verificira mandate članov sveta KS. Do
izvolitve predsednika sveta KS prvo sejo vodi najstarejši član sveta KS.
28. člen
Podpredsednika sveta izvoli svet KS na predlog predsednika. Predsednik in
podpredsednik se volita za enako mandatno obdobje, kot jo ima svet KS, izmed članov
sveta KS z večino glasov vseh članov sveta KS.
Predsednik sveta KS je lahko razrešen na predlog najmanj četrtine članov, če za
predlog glasuje več kot polovica vseh članov sveta KS, v naslednjih primerih:
• kršitve določil statuta KS,
• prekoračitve pooblastil,
• ne spoštovanje sklepov sveta KS, zbora krajanov in drugih organov KS,
• v drugih utemeljenih primerih, ki kažejo na nastanek ali možnost nastanka
škodljivih posledic zaradi njegovega ravnanja (storitve, opustitve).
Na predlog najmanj četrtine članov sveta je lahko razrešen tudi podpredsednik sveta
KS iz enakih razlogov kot veljajo za predsednika.
29. člen
Predsedniku, podpredsedniku in članom sveta KS preneha mandat s potekom časa, za
katerega so bili izvoljeni.
30. člen
Predsednik, podpredsednik in člani sveta lahko sami ali kolektivno pred potekom
mandata odstopijo. Odstopna izjava mora biti podana v pisni obliki predsedniku ali
podpredsedniku sveta KS.
Predsednik sveta KS ali podpredsednik je dolžan v roku 15 dni sklicati sejo sveta KS,
ki o odstopu sprejme ugotovitveni sklep in ga posreduje predsedniku volilne komisije
KS, v primeru kolektivnega odstopa pa županu Občine.
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4. Pravice in dolžnosti članov sveta krajevne skupnosti
31. člen
Člani sveta KS imajo pravice in dolžnosti določene z zakonom, statutom občine, tem
statutom in drugimi akti KS.
32. člen
Člani sveta KS imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej sveta in uresničevati
sprejete odločitve sveta KS.
33. člen
Člani sveta KS imajo pravico dajati pobude predsedniku sveta KS in zahtevati
odgovore na vprašanja in pobude.
34. člen
Član sveta lahko predlaga, da se posamezno vprašanje oziroma pobuda uvrsti na
dnevni red seje in se o njem izvede razprava. O njegovem predlogu odloči svet KS z
večino glasov navzočih opredeljenih članov sveta KS.
Posamezni član sveta KS lahko predlaga sklic zbora krajanov za obravnavo kakšnega
vprašanja, ki ga obravnava svet KS. O takšnem predlogu odloči svet KS z večino
glasov opredeljenih članov sveta KS.
5. Predsednik in podpredsednik sveta krajevne skupnosti
35. člen
Predsednik sveta KS:
• zastopa in predstavlja KS,
• sklicuje in vodi seje sveta KS,
• skrbi, da so pravočasno pripravljena gradiva za obravnavo in odločanje na seji sveta
KS ter za nemoteno delo sveta KS,
• podpisuje akte in sklepe sveta KS,
• skrbi za sodelovanje in usklajevanje dela z občinskim svetom, občinsko upravo in
županom,
• sklicuje zbore krajanov v KS,
• sklepa pogodbe in druge pravne posle v skladu s programom razvoja in finančnim
načrtom KS pod pogoji določenimi s statutom občine in tem statutom,
• opravlja druge naloge v skladu z danimi pooblastili.
36. člen
Podpredsednik sveta KS pomaga predsedniku pri njegovem delu, ga nadomešča v času
odsotnosti in v primeru zadržanosti in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne
naloge, ki mu jih določi predsednik.
37. člen
Če nastopijo razlogi, zaradi katerih predsednik KS ne more opravljati svoje funkcije,
opravlja naloge predsednika podpredsednik sveta KS.
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6. Seje sveta krajevne skupnosti
38. člen
Svet KS veljavno sklepa, če je na seji navzočih večina članov sveta KS. Svet KS
sprejema odločitve z večino opredeljenih navzočih članov, če s tem statutom za
posamezne odločitve ni drugače določeno.
39. člen
Glasovanje na seji sveta je javno.
Tajno se na seji glasuje le takrat, kadar tako odloči s sklepom večina opredeljenih
članov sveta KS.
40. člen
Svet KS se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik sveta KS. Predsednik sveta
skliče svet KS najmanj štirikrat letno oziroma večkrat, če je to potrebno. Predsednik
sveta KS pa mora sklicati sejo, če to zahteva župan ali najmanj polovica članov sveta
KS, in sicer v 15 dneh od vložitve zahteve sklica.
Vabilo za sejo sveta KS se lahko pošlje tudi županu občine. V dogovoru z županom
občine se lahko skliče seja sveta KS, kadar je potrebno, da so na seji prisotni župan in
drugi predstavniki občine.
41. člen
Seje sveta KS so javne, vendar pa navzoči razen članov sveta KS nimajo pravice
razpravljati in glasovati. Razpravljajo pa lahko poročevalci k posameznim točkam
dnevnega reda.
7. Delovna telesa sveta krajevne skupnosti
42. člen
Za obravnavo posameznih vprašanj, za pripravo predlogov gradiv za razjasnitev
določenih spornih vprašanj in za opravljanje drugih nalog ter proučevanje posameznih
vprašanj lahko svet KS imenuje komisije ali odbore kot svoja delovna telesa.
V sklepu o imenovanju komisije ali odbora se določi njena sestava in naloge. V vsako
komisijo oziroma odbor se imenuje najmanj en član sveta, ki komisijo tudi vodi.
8. Strokovna opravila za potrebe krajevne skupnosti
43. člen
Strokovno in administrativno delo za potrebe sveta KS, pomoč pri pripravi in vodenju
seje sveta KS, njegovih komisij in odborov ter izvrševanje odločitev sveta KS
zagotavlja tajnik KS, v skladu z notranjo organizacijo in sistematizacijo delovnih mest
v občinski upravi, ki jo sprejme župan.
V primeru odsotnosti tajnika, pa strokovno in administrativno delo za potrebe sveta
KS, opravlja delavec občinske uprave, ki ga določi vodje občinske uprave po posvetu s
predsednikom sveta KS.
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9. Snemanje sej sveta krajevne skupnosti in zapisniki sej sveta krajevne
skupnosti
44. člen
Potek seje sveta KS se snema na magnetofonski trak, ki se hrani še eno leto po koncu
mandata članov sveta, ki so sestavljali svet KS, katerega seja je bila snemana.
45. člen
O vsaki seji sveta KS se piše skrajšani zapisnik, ki obsega podatke o udeležbi na seji,
glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o predlogih, o katerih se je razpravljalo
z imeni razpravljavcev, navedbo na seji sprejetih sklepov in izid glasovanja o
posameznih zadevah.
Zapisnik potrdi svet KS na prvi prihodnji seji, podpišeta pa ga predsednik sveta KS in
tajnik KS.
IV. NEPOSREDNE OBLIKE ODLOČANJA KRAJANOV
46. člen
Prebivalci KS neposredno odločajo o lokalnih zadevah:
• na zborih krajanov, ki jih sklicuje svet krajevne skupnosti na lastno pobudo ali na
zahtevo najmanj 5 odstotkov prebivalcev krajevne skupnosti, ki imajo volilno
pravico,
• na zborih občanov, ki jih v skladu s statutom občine sklicuje župan občine,
• na referendumu, ki ga razpiše svet KS za uvedbo samoprispevka in odločanje v
zvezi s tem,
• na referendumu, ki ga razpiše občinski svet občine.
47. člen
Zbor krajanov se lahko skliče za vso krajevno skupnost, za eno ali več območij vaških
odborov ali pa tudi za posamezno naselje ali zaselek.
Zbor krajanov skliče predsednik sveta KS na lastno pobudo, mora pa ga sklicati na
pobudo sveta KS in vaškega odbora.
Predsednik sveta KS mora sklicati zbor krajanov za vso krajevno skupnost na zahtevo
najmanj 5 odstotkov volivcev v KS, zbor krajanov za območje posameznega vaškega
odbora pa na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev na tem območju.
Zahteva volivcev za skic zbora krajanov mora vsebovati pisno obrazložen predlog
zadeve, ki naj jo zbor obravnava. Zahtevi je potrebno priložiti seznam volivcev, ki so
zahtevi podprli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in
naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise.
Predsednik sveta KS lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni
podprlo zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve
ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu. Predsednik sveta KS mora sklicati zbor
krajanov najkasneje v tridesetih dneh po prejemu pravilno vložene zahteve ali pobude.
48. člen
Sklic zbora krajanov mora vsebovati območje, za katerega se sklicuje, kraj in čas
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zbora krajanov in predlog dnevnega reda.
Sklic zbora krajanov je treba objaviti na krajevno običajen način (sredstva javnega
obveščanja, oglasne deske v vseh krajih krajevne skupnosti).
49. člen
Zbor krajanov vodi predsednik sveta KS (v njegovi odsotnosti) pa podpredsednik sveta
KS. Predsednik sveta KS ali podpredsednik pa lahko zboru krajanov predlaga
imenovanje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.
Odločitev na zboru krajanov je sprejeta, če zanjo glasuje najmanj polovica volilnih
upravičencev, ki sodelujejo na zboru.
Tajnik KS ugotovi, koliko volivcev je glasovalo za predlagano odločitev in vodi
zapisnik o odločitvah zbora krajanov. Z zapisnikom zbora krajanov oz. izvlečki
sklepov tajnik KS seznani svet KS, ta pa Občino in Župana.
50. člen
Krajani na zboru krajanov:
• razpravljajo o problematiki v KS,
• razpravljajo o delu sveta KS,
• dajejo mnenja in predloge glede ureditve posameznih vprašanj v KS,
• obravnavajo druga pomembna vprašanja za življenje in delo v KS.
V.

PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI

51. člen
Premoženje KS sestavljajo premične in nepremične stvari v lasti KS, denarna sredstva
in pravice.
Svet KS mora razpolagati s spiskom premične in nepremične stvari v lasti KS.
O pridobitvi in odtujitvi premičnega in nepremičnega premoženja odloča svet KS z
dvotretjinsko večino glasov vseh članov sveta KS.
52. člen
KS pridobiva prihodke iz lastnih virov in občinskega proračuna.
53. člen
Viri lastnih prihodkov KS so:
• sredstva zbrana s samoprispevkom prebivalcev te KS,
• sredstva, ki jih občani združujejo v KS za določene namene,
• dotacije, darila, volila,
• sredstva ustvarjena z dejavnostjo in pravicami KS.
54. člen
Prihodki in izdatki za posamezne namene se razporedijo s finančnim načrtom KS.
Sredstva KS se smejo porabiti le za namene določene s finančnim načrtom. Za
izvrševanje finančnega načrta je odgovoren predsednik sveta KS.
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55. člen
Finančni načrt KS sprejeme svet KS z večino vseh opredeljenih članov sveta KS.
Po preteku leta, za katerega je bil sprejet finančni načrt, KS sprejme zaključni račun za
preteklo leto. V zaključnem računu se izkažejo doseženi prihodki in doseženi odhodki.
56. člen
Finančno poslovanje KS in knjigovodsko evidenco KS vodi v skladu z zakonskimi
predpisi, določili statuta občine, tega statuta in odločitvami sveta KS, strokovna služba
občinske uprave.
VI.

AKTI KRAJEVNE SKUPNOSTI
57. člen

Svet KS sprejema naslednje akte:
• statut KS,
• poslovnik o delu sveta KS,
• finančni načrt,
• zaključni račun,
• pravilnike,
• sklepe.
58. člen
Statut KS je temeljni akt KS, ki določa organizacijo in delovanje krajevne skupnosti,
oblikovanje in pristojnosti organov KS, sodelovanje občanov pri sprejemanju
odločitev in druga vprašanja pomembna za delo KS.
Statut je sprejet, ko ga sprejme Svet KS z dvetretinsko večino in ko zanj da soglasje
tudi Občinski svet.
59. člen
S poslovnikom določa svet KS organizacijo in delovanje sveta KS ter uresničevanje
pravic in dolžnosti članov sveta KS.
V kolikor svet KS ne sprejme svojega poslovnika, se za delovanje sveta KS smiselno
uporablja poslovnik občinskega sveta.
60. člen
S finančnim načrtom KS se razporejajo vsi prihodki in izdatki za posamezne namene
porabe KS.
61. člen
Z zaključnim računom KS se izkazujejo predvideni in doseženi prihodki ter predvideni
in doseženi odhodki sredstev KS.

62. člen
S pravilnikom lahko ureja KS priznanja in nagrade KS ter druga vprašanja, ki se
nanašajo na delovanje KS.
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63. člen
S sklepom svet KS razpiše in uvede samoprispevek na osnovi predhodno izvedenega
referenduma.
S sklepom svet KS ustanavlja delovna telesa, določa njihovo delovno področje ter voli
in imenuje člane delovnih teles.
S sklepom svet KS odloča tudi o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti.
VII.

SODELOVANJE Z DRUGIMI KRAJEVNIMI SKUPNOSTMI

64. člen
Zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb in interesov se lahko KS povezuje z
drugimi KS.
Oblike, načine in pogoje sodelovanja določijo pristojni organi KS, v soglasju z
občinskim svetom.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
65. člen
KS objavlja svoje akte na krajevno običajen način.
66. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.
67. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega Statuta preneha veljati Statut KS Dovje Mojstrana, ki
je bil objavljen v UVG 26/97.
Št.: 177/17-2001-02
Datum: 2.4.2001
Predsednik Sveta KS:
Stanislav Kofler

Občinski svet Občine Kranjska Gora je na svoji 27. seji dne 2.4.2001 dal soglasje k
temu statutu.
Statut KS Dovje Mojstrana 2001 (UVG
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