Iz  občinskega  statuta:  
  
III.  KRAJEVNE  SKUPNOSTI  
  
66.  člen  
  

Zaradi  zadovoljevanja  posebnih  skupnih  potreb  občanov  na  območju  posameznih  
naselij  so  v  občini  kot  ožji  deli  občine  ustanovljene  krajevne  skupnosti.  
Krajevne  skupnosti  so  del  občine  v  teritorialnem,  funkcionalnem,  organizacijskem,  
premoženjskofinančnem  in  pravnem  smislu.  
Pobudo  za  ustanovitev  nove  krajevne  skupnosti,  njeno  ukinitev  ali  spremembo  
njenega  območja  lahko  da  zbor  občanov  ožjega  dela  občine  ali  10  odstotkov  volivcev  
s  tega  območja  po  postopku  in  na  način,  ki  je  določen  s  tem  statutom  za  ljudsko  
iniciativo.    
Krajevne  skupnosti  ustanovi,  ukine  ali  spremeni  njihovo  območje  občinski  svet  s  
statutom  po  poprej  ugotovljeni  volji  prebivalcev  o  imenu  in  območju  krajevne  
skupnosti.  Volja  prebivalcev  se  ugotovi  na  zborih  občanov,  ki  jih  skliče  župan  za  
območje,  na  katerem  naj  bi  se  ustanovila  krajevna  skupnost.  
  
67.  člen  
  

Krajevne  skupnosti  sodelujejo  pri  opravljanju  javnih  zadev  v  občini,  in  sicer:                            
–  dajejo  pobude  in  sodelujejo  pri  pripravi  razvojnih  programov  občine  na  področju  
javne  infrastrukture  na  svojem  območju,  
–  sodelujejo  pri  pripravi  programov  oskrbe  s  pitno  vodo  in  zaščiti  virov  pitne  vode,  
sodelujejo  pri  pridobivanju  soglasij  lastnikov  zemljišč  za  dela  s  področja  
gospodarskih  javnih  služb,  
–  dajejo  predloge  za  sanacijo  divjih  odlagališč  komunalnih  odpadkov  in  sodelujejo  
pri  njihovi  sanaciji,  
–  dajejo  predloge  za  ureditev  in  olepševanje  kraja  (ocvetličenja,  ureditev  in  
vzdrževanje  sprehajalnih  poti  ipd.)  in  pri  tem  sodelujejo,  

–  dajejo  pobude  za  dodatno  prometno  ureditev  (prometna  signalizacija,  ureditev  
dovozov  in  izvozov,  omejevanje  hitrosti  ipd.),  
–  predlagajo  programe  javnih  del,  
–  sodelujejo  in  dajejo  mnenja  pri  javnih  razgrnitvah  prostorskih,  planskih  in  
izvedbenih  aktov,  ki  obravnavajo  območje  njihove  krajevne  skupnosti,  
–  oblikujejo  pobude  za  spremembo  prostorskih,  planskih  in  izvedbenih  aktov  ter  jih  
posredujejo  pristojnemu  organu  občine,  
–  dajejo  mnenja  glede  spremembe  namembnosti  kmetijskega  prostora  v  druge  
namene,  predvidenih  gradenj  večjih  proizvodnih  in  drugih  objektov  v  krajevni  
skupnosti,  za  posege  v  kmetijski  prostor  (agromelioracije,  komasacije),  pri  katerih  bi  
prišlo  do  spremembe  režima  vodnih  virov,  
–  seznanjajo  pristojni  organ  občine  s  problemi  in  potrebami  prebivalcev  krajevnih  
skupnosti  na  področju  urejanja  prostora  in  varstva  okolja,  
–  sodelujejo  pri  organizaciji  kulturnih,  športnih  in  drugih  prireditev,  
–  spremljajo  nevarnosti  na  svojem  območju  in  o  tem  obveščajo  štab  za  civilno  zaščito  
ter  po  potrebi  prebivalstvo  in  sodelujejo  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,  
–  dajejo  mnenja  v  zvezi  z  obratovalnim  časom  gostinskih  obratov.  
  
68.  člen  
  

Krajevne  skupnosti  opravljajo  naloge  iz  pristojnosti  občine,  ki  se  pretežno  nanašajo  
na  prebivalce  krajevne  skupnosti.  Krajevne  skupnosti  praviloma  samostojno:  
–  skrbijo  za  urejenost  pokopališč  in  organizirajo  pogrebno  službo  na  krajevno  
običajni  način,  če  z  odlokom  občine  ni  drugače  določeno,  
–  skrbijo  za  pluženje  in  odvoz  snega  s  krajevnih  cest,  
–  skrbijo  za  vzdrževanje  krajevnih  cest,  
–  upravljajo  z  lastnim  premoženjem  ali  s  premoženjem  občine,  ki  jim  je  dano  v  
uporabo,    
–  izdelujejo  načrte  zaščite  in  reševanja  na  podlagi  predpisov  in  potreb  občine,  

–  pospešujejo  kulturne,  športne  in  druge  društvene  dejavnosti  na  svojem  območju  ter  
organizirajo  kulturne,  športne  in  druge  prireditve  oziroma  nudijo  pomoč  pri  takih  
prireditvah,  kadar  je  organizator  občina.  
Podrobneje  se  naloge  krajevnih  skupnosti  opredelijo  z  odlokom.  
  
69.  člen  
  

Krajevna  skupnost  je  pravna  oseba  javnega  prava  v  okviru  nalog,  ki  jih  opravlja  
samostojno,  v  skladu  s  tem  statutom.  Krajevna  skupnost  ne  more  biti  delodajalec.  
Krajevna  skupnost  nastopa  v  pravnem  prometu  v  svojem  imenu  in  za  svoj  račun.  
Pravni  posli,  ki  jih  sklene  krajevna  skupnost,  so  veljavni  le  ob  soglasju  župana  razen,  
če  je  z  veljavnim  odlokom  o  proračunu  za  posamezne  posle  drugače  določeno.  
Krajevna  skupnost  odgovarja  za  svoje  obveznosti  z  vsem  svojim  premoženjem  in  
sredstvi,  s  katerimi  razpolaga.  Občina  odgovarja  za  obveznosti  krajevne  skupnosti  
subsidiarno.  
  
70.  člen  
  

Organ  krajevne  skupnosti  je  svet,  ki  ga  izvolijo  krajani  s  stalnim  prebivališčem  na  
območju  krajevne  skupnosti.  Način  izvolitve  članov  sveta  določa  zakon.  
Član  sveta  krajevne  skupnosti  ne  more  biti  župan,  podžupan  in  javni  uslužbenec  v  
občinski  upravi.  
Število  članov  sveta  krajevne  skupnosti  določi  občinski  svet  z  odlokom,  s  katerim  
določi  volilne  enote  za  volitve  v  svet  krajevne  skupnosti  s  tem,  da  predhodno  pridobi  
mnenje  krajevnih  skupnosti.  
Volitve  v  svet  krajevne  skupnosti  razpiše  župan.  
Mandat  članov  sveta  krajevne  skupnosti  se  začne  in  konča  istočasno  kot  mandat  
članov  občinskega  sveta.  
  
71.  člen  
  

Prvo  sejo  sveta  krajevne  skupnosti  skliče  župan  najkasneje  trideset  dni  po  izvolitvi  
članov  sveta  krajevne  skupnosti.  Župan  za  sklic  seje  lahko  pooblasti  dotedanjega  
predsednika  sveta  krajevne  skupnosti.  Svet  krajevne  skupnosti  je  konstituiran,  ko  so  
potrjeni  mandati  več  kot  polovici  njegovih  članov.  Za  potrditev  mandatov  in  
konstituiranje  sveta  krajevne  skupnosti  se  uporabljajo  določbe  statuta,  ki  veljajo  za  
konstituiranje  občinskega  sveta.  
  
72.  člen  
  

Svet  krajevne  skupnosti  ima  predsednika,  ki  ga  izmed  sebe  izvolijo  člani  sveta  
krajevne  skupnosti.  
Predsednik  sveta  krajevne  skupnosti  predstavlja  krajevno  skupnost,  sklicuje  in  vodi  
seje  sveta  krajevne  skupnosti  ter  predstavlja  svet  krajevne  skupnosti.  
Predsednik  sveta  krajevne  skupnosti  zastopa  in  predstavlja  krajevno  skupnost,  
sklicuje  in  vodi  seje  njenega  sveta  ter  opravlja  druge  naloge,  ki  mu  jih  določi  svet  
krajevne  skupnosti.  Pravni  posli,  ki  jih  kot  zastopnik  krajevne  skupnosti  sklene  
predsednik  njenega  sveta  so  veljavni  le  ob  pisnem  soglasju  župan  razen,  če  je  z  
veljavnim  odlokom  o  proračunu  občine  drugače  določeno.  
Svet  krajevne  skupnosti  na  predlog  predsednika  izvoli  podpredsednika.  
Podpredsednik  sveta  krajevne  skupnosti  nadomešča  predsednika  in  opravlja  naloge,  
ki  mu  jih  določi  predsednik.  
  
73.  člen  
  

Svet  krajevne  skupnosti  dela  ter  sprejema  svoje  odločitve  na  seji,  na  kateri  je  
navzočih  večina  članov,  z  večino  glasov  navzočih  članov.    
Župan  ima  pravico  biti  navzoč  na  seji  sveta  krajevne  skupnosti  in  razpravljati,  
vendar  pa  nima  pravice  glasovati.  
Predsednik  sveta  skliče  svet  krajevne  skupnosti  najmanj  štirikrat  na  leto  oziroma  
večkrat  v  primeru,  da  je  to  potrebno.  Predsednik  mora  sklicati  svet  krajevne  
skupnosti,  če  to  zahteva  župan  ali  najmanj  polovica  članov  sveta.  
Za  delovanje  sveta  krajevne  skupnosti  se  smiselno  uporablja  poslovnik  občinskega  
sveta.  

74.  člen  
  

Svet  krajevne  skupnosti  izvršuje  naloge,  ki  so  v  skladu  s  tem  statutom  naloge  
krajevne  skupnosti.  Svet  tudi:  
–  obravnava  vprašanja  iz  občinske  pristojnosti,  ki  se  nanašajo  na  območje  krajevne  
skupnosti  in  njeno  prebivalstvo  ter  oblikuje  svoja  stališča  in  mnenja,  
–  daje  pobude  in  predloge  za  sprejem  odlokov  in  drugih  splošnih  aktov  občine,  
–  sprejema  odločitve  o  uporabi  sredstev  krajevne  skupnosti  in  razpolaganju  ter  
gospodarjenju  s  premoženjem  krajevne  skupnosti.  
Stališča,  mnenja,  pobude  in  predlogi  sveta  krajevne  skupnosti  niso  pogoj  za  
izvrševanje  nalog  občine,  za  katere  so  pristojni  občinski  svet,  župan  ali  občinska  
uprava  in  jih  ne  zavezujejo,  razen  če  ni  s  tem  statutom  ali  odlokom  drugače  
določeno.  
Svet  krajevne  skupnosti  lahko  za  obravnavo  posameznih  vprašanj  sklicuje  zbore  
krajanov  krajevne  skupnosti.  Za  sklic  in  izvedbo  zbora  krajanov  se  smiselno  
uporabljajo  določbe  tega  statuta,  s  katerimi  je  urejen  zbor  občanov.  
Odločitve  sveta  krajevne  skupnosti  o  uporabi  sredstev  in  razpolaganju  ter  
gospodarjenju  s  premoženjem  krajevne  skupnosti  so  veljavne,  ko  da  nanje  soglasje  
občinski  svet.  
  
75.  člen  
  

Zaradi  obravnave  določenih  skupnih  vprašanj  in  nalog  ter  za  obravnavo  zadev  iz  
občinske  pristojnosti  lahko  župan  oblikuje  svet  predsednikov  svetov  krajevnih  
skupnosti  kot  svoj  posvetovalni  organ.  
  
76.  člen  
  

Za  delovanje  in  opravljanje  nalog  krajevnih  skupnosti  se  zagotovijo  sredstva  v  
proračunu  občine.  
Za  uresničevanje  posebnih  skupnih  potreb  in  interesov  prebivalcev  krajevnih  
skupnosti  lahko  krajevna  skupnost  pridobiva  sredstva  iz  prostovoljnih  prispevkov  
njihovih  prebivalcev,  podjetij,  zavodov  in  drugih  organizacij  ter  samoprispevkov.  

Tako  pridobljena  sredstva  je  krajevna  skupnost  dolžna  porabiti  v  skladu  z  njihovim  
namenom.  
  
77.  člen  
  

Krajevne  skupnosti  imajo  lastno  premoženje,  ki  ga  sestavljajo  nepremičnine,  
premičnine,  denarna  sredstva  in  pravice.  
Krajevna  skupnost  mora  s  svojim  premoženjem  gospodariti  kot  dober  gospodar.  Za  
razpolaganje  s  premoženjem  krajevne  skupnosti  se  smiselno  uporabljajo  določbe  
zakona,  ki  urejajo  razpolaganje  s  premoženjem  občine  ter  določbe  tega  statuta.  
Če  krajevna  skupnost  preneha  obstajati  ali  če  ji  preneha  pravna  subjektiviteta,  
preidejo  vse  njene  pravice  in  obveznosti  na  občino.  
  
78.  člen  
  

Delovanje  krajevnih  skupnosti  se  financira  iz  občinskega  proračuna,  s  prostovoljnimi  
prispevki  fizičnih  in  pravnih  oseb,  s  plačili  za  storitve,  s  samoprispevkom  in  s  
prihodki  od  premoženja  krajevne  skupnosti.  
Krajevne  skupnosti  se  ne  smejo  zadolževati.  
Prihodki  in  odhodki  krajevnih  skupnosti  morajo  biti  zajeti  v  finančnih  načrtih,  ki  jih  
za  posamezno  proračunsko  leto  oblikujejo  in  občinskemu  svetu  predlagajo  njihovi  
sveti.  Finančne  načrte,  ki  so  kot  sestavni  del  občinskega  proračuna  njegova  priloga,  
sprejme  na  predlog  župana  občinski  svet.  
Občina  ne  prevzema  finančnih  obveznosti  krajevnih  skupnosti,  ki  niso  zajete  v  
proračunu  občine.  
Za  izvrševanje  finančnega  načrta  krajevne  skupnosti  je  odgovoren  predsednik  sveta  
krajevne  skupnosti.  
Za  izvrševanje  finančnih  načrtov  krajevnih  skupnosti  se  uporabljajo  določbe  
predpisov,  ki  urejajo  financiranje  javne  porabe  in  določbe  odloka  o  proračunu  občine.  
Nadzor  nad  finančnim  poslovanjem  krajevne  skupnosti  opravlja  nadzorni  odbor  
občine.  
  

79.  člen  
  

Občinski  svet  lahko  na  predlog  župana,  nadzornega  odbora  občine,  četrtine  članov  
sveta  krajevne  skupnosti  ali  zbora  občanov  krajevne  skupnosti  razpusti  svet  krajevne  
skupnosti  in  razpiše  predčasne  volitve:  
–  če  se  po  najmanj  trikratnem  sklicu  ne  sestane,  
–  če  ne  izvršuje  nalog,  ki  so  mu  v  skladu  s  tem  statutom  zaupane  oziroma  jih  izvršuje  
v  nasprotju  z  zakonom,  predpisi  in  splošnimi  akti  občine,  
–  če  se  ugotovi,  da  očitno  nezakonito  razpolaga  s  sredstvi  občanov  ali  če  se  sredstva,  
ki  so  krajevni  skupnosti  dodeljena  iz  občinskega  proračuna  uporabljajo  nenamensko.  
Občinski  svet  lahko  s  spremembo  statuta  tudi  ukine  krajevno  skupnost,  če  ugotovi,  
da  svet  krajevne  skupnosti  ne  opravlja  svojih  nalog,  da  ni  kandidatov  za  člane  sveta  
oziroma  da  občani  na  njenem  območju  nimajo  interesa  za  opravljanje  nalog  krajevne  
skupnosti  v  skladu  s  tem  statutom.  

