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Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 10/98, 74/98, 51/02 in Statutom Občine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št.
23/99 in 19/00 je svet Krajevne skupnosti LJUBNO, na 5. redni seji, dne 19.03.2003 sprejel
naslednji

STATUT
KRAJEVNE SKUPNOSTI LJUBNO
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen
Statut Krajevne skupnosti Ljubno (v nadaljnjem besedilu krajevna skupnost) ureja temeljna
načela za organiziranost, delovanje in financiranje krajevne skupnosti in njenih organov.
S statutom se ureja tudi naloge krajevne skupnosti, določajo se organi in njihove pristojnosti,
sodelovanje krajanov pri odločanju v krajevni skupnosti, ter nadzor nad zakonitostjo
delovanja krajevne skupnosti.
2. člen
Krajevna skupnost je sestavni del samoupravne lokalne skupnosti Občine Radovljica (v
nadaljnjem besedilu občina) ustanovljene z odlokom občine.
3.člen
Zaradi zadovoljevanja posebnih in skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij
so v občini kot ožji del občine ustanovljene krajevne skupnosti, ki jih določa zakon in statut
občine.
Krajevna skupnost je del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem,
premoženjsko-finančnem in pravnem smislu.
Pobudo za ustanovitev krajevne skupnosti, njegovo ukinitev ali spremembo njenega območja
lahko da zbor občanov ožjega dela občine ali 10 odstotkov volivcev in volivk (v nadaljnjem
besedilu volivcev) s tega območja po postopku in na način, ki je določen s statutom občine in
tem statutom za ljudsko iniciativo.
Krajevno skupnost ustanovi, ukine ali spremeni njihovo območje občinski svet s statutom po
poprej ugotovljeni volji prebivalcev in prebivalk (v nadaljnjem besedilu prebivalcev), o imenu
in območju skupnosti. Volja prebivalcev se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan
občine za območje, na katerem naj bi se ustanovila skupnost.
4.člen
Krajani in krajanke (v nadaljnjem besedilu krajani) naselja ali več posameznih naselij lahko
predlagajo ustanovitev krajevne skupnosti, če jih je več kot 400 (štiristo) in imajo vsaj
trgovino z osnovno preskrbo ter javni prostor za delovanje.
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Predlog o oblikovanju nove krajevne skupnosti sprejmejo prebivalci z referendumom z večino
glasov tistih, ki so se udeležili referenduma. Referendum je veljaven, če se ga je udeležila
najmanj polovica volivcev z območja, za katerega je predlagana nova krajevna skupnost.
Enak postopek kot je določen za ustanovitev nove krajevne skupnosti, velja tudi za druge
statusne spremembe (priključitev, odcepitev, združitev) krajevne skupnosti ali njenega dela.
Ukinitev krajevne skupnosti sprejme občinski svet, če ugotovi:
-

da niso podani pogoji iz prvega odstavka tega člena statuta,
če sta bila dva neuspešna razpisa volitev v Svet krajevne skupnosti,
če se v roku treh mesecev po opravljenih volitvah ne konstituira svet krajevne
skupnosti

V primeru ukinitve krajevne skupnosti se prebivalci ukinjene krajevne skupnosti lahko
odločijo, da se v celoti ali delu priključijo k sosednjim krajevnim skupnostim, ob soglasju
krajevne skupnosti, h kateri se priključujejo.
5.člen
Sedež krajevne skupnosti je v Ljubnem, Ljubno 133.
Krajevna skupnost je pravna oseba s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi
vrstami premoženja.
Krajevno skupnost predstavlja in zastopa predsednik oziroma predsednica (v nadaljnjem
besedilu predsednik) Sveta krajevne skupnosti (v nadaljnjem besedilu Svet KS).
Območje, ime in sedež krajevne skupnosti se lahko spremeni s statutom krajevne skupnosti
in po postopku, ki ga določa občinski statut.
Območja in imena naselij v krajevni skupnosti se v skladu z zakonom spreminjajo z
občinskim odlokom.
6.člen
Na območju krajevne skupnosti so naslednja naselja:
- LJUBNO
- POSAVEC
- OTOČE
- PRAPROŠE
Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status krajevne skupnosti je določen s tem
statutom, statutom občine in odlokom občine.
Krajevna skupnost v okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja javne zadeve
krajevnega pomena, ki zadevajo prebivalce krajevne skupnosti in naloge iz občinske
pristojnosti, ki so po njenem predhodnem soglasju nanjo prenesene s statutom občine ali
odlokom občine.
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7. člen
Osebe, ki imajo na območju krajevne skupnosti stalno prebivališče, so krajani.
Krajani odločajo o krajevnih zadevah preko organov krajevne skupnosti, ki jih volijo na
podlagi splošne in enake volilne pravice, na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem, ter v
drugih organih v skladu s tem statutom.
Krajevna skupnost sodeluje pri upravljanju krajevnih javnih zadev tudi na zborih krajanov, z
referendumom in ljudsko iniciativo.
8. člen
Krajevna skupnost pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi
krajevnimi skupnostmi, z občino, s širšimi lokalnimi skupnostmi in državo.
Krajevna skupnost samostojno odloča o povezovanju v širše krajevne skupnosti, na način in
po postopku predpisanem v zakonu in statutu občine.
Krajevna skupnost lahko sodeluje tudi z drugimi krajevnimi skupnostmi ali organizacijami
izven meja občine.
Krajevna skupnost sodeluje z drugimi krajevnimi skupnostmi po načelu prostovoljnosti in
solidarnosti in lahko v ta namen z njimi združuje sredstva, oblikuje skupne organe in
organizacije ter odbore ali komisije za opravljanje skupnih zadev.
9. člen
Krajevna skupnost ima svoj grb, zastavo, himno, insignije in praznik, katerih oblika , vsebina
in uporaba se določi s sklepom Sveta KS.
V krajevni skupnosti se praznuje krajevni praznik: 24. Avgust na obletnico padlih prvih
petih talcev leta 1941 v Ljubnem.
Krajevna skupnost ima pečat, ki je okrogle oblike. Pečat ima v zunanjem krogu na zgornji
polovici napis: KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO. V sredini pečata je grb krajevne skupnosti.
Velikost, uporabo in hrambo pečata krajevne skupnosti določi predsednik po sklepu Sveta
KS.
Za prispevek k razvoju krajevne skupnosti podeljuje Svet KS zaslužnim občanom,
organizacijam in drugim, krajevna priznanja ter nagrade, v skladu s sklepom Sveta KS.
Krajevna priznanja in nagrade se določi s posebnim aktom, ki ga sprejme Svet KS.
II. NALOGE KRAJEVNE SKUPNOSTI
10. člen
Krajevna skupnost samostojno opravlja krajevne zadeve javnega pomena (izvirne naloge),
določene s tem statutom in statutom občine in zakoni zlasti pa:
1. Normativno ureja krajevne zadeve javnega pomena tako, da:
- sprejema statut in druge splošne akte krajevne skupnosti,
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-

sprejema proračun in zaključni račun krajevne skupnosti kot sestavni del proračuna
občine,
sodeluje z občino pri načrtovanju prostorskega razvoja,
predpisuje pristojbine in prispevke iz svojih pristojnosti.

2.
-

Upravlja premoženje krajevne skupnosti, tako da:
ureja način in pogoje upravljanja s premoženjem krajevne skupnosti,
pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin,
sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja.

-

3. Pospešuje kulturno društveno in mladinsko dejavnost ter razvoj športa in rekreacije, tako
da:
- sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti krajevnih skupnosti,
- z dotacijami spodbuja te dejavnosti.
4. Skrbi za varstvo okolja, tal vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje
odpadkov in opravljanje druge dejavnosti varstva okolja tako, da:
- izvaja naloge, ki jih določa zakon, uredbe in drugi predpisi s področja varstva okolja,
- spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti spremlja ukrepe, s katerimi
zagotavlja varstvo okolja,
- izvaja ukrepe, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja, sodeluje s pristojnimi
inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,
- ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte v svoji lasti, z drugimi
ukrepi pospešuje varstvo okolja v krajevni skupnosti.
5.
-

Upravlja, gradi in vzdržuje:
lokalne javne poti
površine za pešce in kolesarje
igrišča za šport in rekreacijo, ter otroška igrišča
javne parkirne prostore in druge javne površine
ureja promet v krajevni skupnosti
objekte za skupne potrebe krajanov

6. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč
tako, da v skladu z merili in normativi:
- opravlja naloge, ki pripomorejo k boljši požarni varnosti in varstvu pred elementarnimi in
drugimi nesrečami.
7. Skrbi za pokopališke storitve in pogrebno službo, ureja pokopališča v skladu z občinskim
odlokom in na krajevno običajen način na pokopališču v Ljubnem in v Otočah
- organizira pokopališke odbore za pokopališča v krajevni skupnosti (Ljubno, Otoče)
- kot upravljavec pokopališča izdaja dovoljenja za pokop,
- omogoča izvedbo pokopa,
- skrbi za urejenost pokopališča,
- skrbi za uporabo mrliških vežic,
- izdela kataster pokopališča,
- skrbi za oddajanje prostora za grobove v najem,
- vzpostavi najemno razmerje z najemniki grobov,
- oblikuje cene in spremembo cen javnih dobrin in storitev,
- obračunava pristojbine in prispevke uporabnikom,
- predpiše pokopališki red,
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vodi ločeno računovodstvo za pokopališko dejavnost za posamezno pokopališče,
skrbi za širitev pokopališča in izgradnjo potrebnih objektov (mrliške vežice) in določi ter
poskrbi za njihovo financiranje

8. V okviru krajevnih zadev javnega pomena krajevna skupnost opravlja naloge:
- predlaga, organizira in izvaja javna dela
- organizira in izvaja urejanje in vzdrževanje javnih površin, cest, poti in okolja, ter kulturnih
spomenikov in vzdrževanje krajevne turistične infrastrukture
- organizira in izvaja družabne javne prireditve na katerih nudi tudi gostinske usluge
- sodeluje pri prostorskih aktih, ki predvidevajo gradnjo stanovanjskih, gospodarskih in
drugih objektov
- urejanje drugih krajevnih zadev javnega pomena

III. ORGANI KRAJEVNE SKUPNOSTI
1. SKUPNE DOLOČBE
11.člen
-

Svet krajevne skupnosti

Krajevna skupnost ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in naloge določa zakon in
statut občine.
Volitve oziroma imenovanje organov krajevne skupnosti oziroma članic in članov (v
nadaljnjem besedilu članov) organov krajevne skupnosti se izvajajo v skladu z zakonom in s
statutom občine in s tem statutom.
Predsednik in podpredsednik ter ostali člani Sveta, so krajevni funkcionarji.
12. člen
Svet s sklepom lahko ustanovi komisije in jim določi njihovo notranjo organizacijo in delovno
področje.
13. člen
Delo organov krajevne skupnosti je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu krajevnih organov, predvsem pa z
uradnim objavljanjem splošnih aktov krajevne skupnosti, z navzočnostjo občanov in
predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah krajevnih organov, vpogledov v
dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje organov krajevne skupnosti.
Splošni akti krajevne skupnosti se objavijo na oglasnih deskah v krajevni skupnosti na
krajevno običajni način. Veljati prične 15 (petnajsti) dan od pričetka objave.
Način zagotavljanja javnosti dela krajevnih organov, razloge in postopke izključitve javnosti s
sej krajevnih organov, pravice javnosti ter zagotovitev varnosti osebnih podatkov,
dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali
splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave
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oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, določena z zakonom, z občinskim statutom, s
poslovnikom občinskega sveta in tem statut.
Krajani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico do vpogleda v dokumente, ki so podlaga za
odločanje krajevnih organov o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristi, če izkažejo
pravni interes.
14.člen
Krajani se lahko obračajo s svojimi mnenji in pobudami na organe krajevne skupnosti, kateri
so dolžni odgovoriti nanje v roku 30 (trideset) dni po prejemu mnenj oziroma pobud.

2. SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
15. člen
Svet KS je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti krajevne
skupnosti.
Število članov Sveta KS Ljubno in volilne enote te skupnosti določi na predlog Sveta KS
občinski svet z odlokom.
Svet Krajevne skupnosti Ljubno ima 9 (devet) članov, in sicer:
- Ljubno
-Praproše
-Posavec
- Otoče

3 (tri) člane
1 (enega) člana
3 (tri) člane
2 (dva) člana

Člani Sveta KS se volijo za štiri leta.
Mandat članov Sveta KS se začne s potekom mandata prejšnih članov Sveta KS ter traja do
prve seje novo izvoljenega Sveta KS.
Mandat članov sveta KS se začne in konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.
Svet KS se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov
Sveta KS.
Prvo sejo novo izvoljenega Sveta KS skliče dotedanji predsednik Sveta KS najkasneje v 20
dneh po izvolitvi novih članov Sveta KS na kateri preda posle novemu Svetu KS.
Predsednika Sveta KS izvolijo člani Sveta KS izmed sebe.
Svet KS lahko na predlog predsednika izvoli enega ali dva podpredsednika oziroma
podpredsednico (v nadaljnjem besedilu podpredsednika). Podpredsednik Sveta KS opravlja
naloge za katere ga pooblasti predsednik.
Volitve v Svet KS Ljubno razpiše župan.
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16. člen
Volitve v Svet KS opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice krajani s stalnim
prebivališčem na območju krajevne skupnosti Ljubno z neposrednim in tajnim glasovanjem v
skladu z zakonom.
V Svet KS se voli po večinskem sistemu po posamezni volilni enoti.
17. člen
Svet KS sprejema statut krajevne skupnosti, sklepe in druge splošne akte ter poslovnik Sveta
KS.
V okviru svojih pristojnosti Svet KS predvsem:
- sprejema krajevni proračun, ki je sestavni del občinskega proračuna in zaključni račun,
- pridobiva sredstva za delovanje in investicije v krajevni skupnosti in jih porablja v namene
za katere so bila pridobljena in po sklepu Sveta KS,
- ustanavlja komisije in odbore Sveta KS ter določa njihovo organizacijo in delovno
področje,
- daje soglasje k prenosu nalog iz občinske pristojnosti na krajevno skupnost in odloča na
krajevno skupnost prenesenih zadevah iz občinske pristojnosti
- nadzoruje delo predsednika in podpredsednika Sveta KS in komisij ter odborov glede
izvajanja odločitev Sveta KS.
- potrjuje mandate članov Sveta KS ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata
krajevnega funkcionarja.
- imenuje in razrešuje člane komisij in odborov Sveta KS
- na predlog predsednika Sveta KS imenuje in razrešuje podpredsednika Sveta KS
- odloča o pridobivanju in odtujitvi nepremičnega in premičnega premoženja v lasti krajevne
skupnosti
- skrbi za urejenost pokopališča, pokopališke storitve in pogrebno službo in ostale storitve v
zvezi s pokopališko dejavnostjo
- sprejema poročilo inventurne komisije
- odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon, statut občine in ta statut.
Svet KS sodeluje pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:
-

-

daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne
infrastrukture na svojem območju ter sodeluje pri izvajanju komunalnih investicij in
investicij v javno razsvetljavo na območju krajevne skupnosti in 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 fasad in zgradb,
vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodeluje
daje pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in
izvozov, omejevanje hitrosti ipd.)
predlaga, organizira in izvaja programe javnih del
organizira in izvaja urejanje in vzdrževanje javnih površin, cest, poti in okolja, ter kulturnih
spomenikov in vzdrževanje krajevne turistične infrastrukture
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sodeluje in daje mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki
obravnavajo območje krajevne skupnosti
oblikuje pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov in jih posreduje
pristojnemu organu občine
daje mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene,
predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v
kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima
vodnih virov
seznanja pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev krajevne skupnosti na
področju urejanja prostora in varstva okolja
organizira in izvaja javne družabne, kulturne, športne in druge prireditve
spremlja nevarnosti na območju krajevne skupnosti in o tem obvešča štab za civilno
zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja zaščite in
reševanja
daje soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je
krajevni skupnosti dano na uporabo za opravljanje nalog krajevne skupnosti
skrbi za urejenost pokopališč in organizira pogrebno službo na krajevno običajni način, če
z odlokom občine ni drugače določeno
skrbi za pluženje in odvoz snega, če ni v občini drugače urejeno
skrbi za ceste in poti v občinski pristojnosti, razen za lokalne ceste, v kolikor z občino ni
drugače dogovorjeno
v skladu z zakonom o gostinstvu daje mnenja v zvezi z obratovalnim časom gostinskih
obratov
upravlja z lastnim premoženjem ali s premoženjem občine, ki ji je dano v uporabo
izdeluje načrte zaščite in reševanja
pripravlja in izvaja projekte v okviru celostnega razvoja podeželja in obnove vasi na
območju krajevne skupnosti
pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter
organizira kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudi pomoč pri takih prireditvah,
kadar je organizator občina
18.člen

Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno,
v skladu s statutom Občine Radovljica.
Krajevna skupnost nastopa v pravnem pomenu v svojem imenu in za svoj račun.
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem in sredstvi, s
katerimi razpolaga. Občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno.
Predsednik Sveta krajevne skupnosti predstavlja in zastopa krajevno skupnost, sklicuje in
vodi seje Sveta KS.
Pravni posli, ki jih sklene Svet KS, katerih vrednost presega 500.000,00 (petsto tisoč) SIT za
redna opravila in 1.000.000,00 (en milijon) SIT za izredna opravila, so veljavni le ob pisnem
soglasju župana in v okviru proračuna krajevne skupnosti.
V kolikor krajevna skupnost razpolaga z lastnimi sredstvi, s tem prosto razpolaga v skladu s
proračunom krajevne skupnosti.
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19. člen
Funkcija člana Sveta KS je nezdružljiva s funkcijo župana, podžupana, članstvom v
nadzornem odboru občine ter direktorja občinske uprave.
20. člen
Članu Sveta KS preneha mandat:
- če izgubi volilno pravico,
- če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
- če je s pravnomočno sodno obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest
mesecev,
- če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s
funkcijo člana občinskega sveta,
- če nastopi funkcijo ali prične opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo člana
občinskega sveta,
- če odstopi
Razlog za prenehanje mandata člana Sveta KS iz prve, druge in tretje alineje prvega
odstavka tega člena se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe. Član Sveta KS je
dolžan obvestiti Svet KS o svoji odločitvi v zvezi s četrto in peto alinejo prvega odstavka tega
člena. Odstop člana Sveta KS mora biti v pisni obliki. Članu Sveta KS preneha mandat z
dnem, ko občinski svet na podlagi dejstev ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje
mandata.
Svet KS sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka
tega člena.
21. člen
Za nadomestnega člana Svet KS potrdi naslednjega kandidata na volilni listi po številu
prejetih glasov v volilni enoti iz katere je član, ki mu je predčasno prenehal mandat v Svetu
KS.
22. člen
Funkcija članov Sveta KS je častna in nepoklicna.
23. člen
Svet KS dela ter sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov, z
večino glasov navzočih članov.
24. člen
Župan ima pravico biti navzoč na seji Sveta KS in razpravljati, vendar pa nima pravice
glasovati.
25. člen
Predsednik krajevne skupnosti skliče Svet KS najmanj štirikrat na leto oziroma večkrat v
primeru, da je to potrebno. Predsednik mora sklicati Svet KS, če to zahteva župan ali
najmanj tretjina članov sveta KS.
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26. člen
Za delovanje Sveta KS se smiselno uporablja poslovnik Občinskega sveta Radovljica v
kolikor nima svojega poslovnika.
27. člen
Svet KS izvršuje naloge, ki so v skladu s statutom Občine Radovljica naloge krajevne
skupnosti.
Svet KS tudi:
- obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne
skupnosti Ljubno in njeno prebivalstvo ter oblikuje svoja stališča in mnenja,
- daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine
28. člen
Stališča, mnenja, pobude in predlogi Sveta KS Ljubno niso pogoj za izvrševanje nalog
občine, za katere so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne zavezujejo,
razen, če ni s statutom občine ali odlokom občine drugače določeno.
29. člen
Svet KS lahko za obravnavo posameznih vprašanj sklicuje zbore krajanov krajevne
skupnosti.
30. člen
Občina ima Odbor krajevnih skupnosti v katerega Svet KS imenuje svojega predstavnika in
njegovega namestnika.
Predstavnik iz krajevne skupnosti Ljubno predstavlja interese krajevne skupnosti Ljubno.
31. člen
Preko Odbora krajevnih skupnosti predstavnik krajevne skupnosti lahko daje mnenje
občinskemu svetu, odborom in komisijam, nadzornemu odboru in županu, o vseh zadevah s
pristojnosti Odbora krajevnih skupnosti, ki se nanašajo na interese Krajevne skupnosti
Ljubno, zlasti pa o zadevah, ki se nanašajo na občinski proračun, za razvoj krajevne
skupnosti in prostorsko ureditev krajevne skupnosti.

IV. DELOVANJE IN OPRAVLJANJE NALOG KRAJEVNE SKUPNOSTI LJUBNO
32. člen
Za delovanje in opravljanje nalog krajevne skupnosti se zagotovijo sredstva v proračunu
Občine Radovljica in s prihodki lastnega premoženja krajevne skupnosti ali iz koncesij, ki jih
da v upravljanje krajevni skupnosti občina.
33. člen
Za uresničevanje posebnih skupnih potreb in interesov prebivalcev krajevnih skupnosti lahko
krajevna skupnost pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov prebivalcev krajevne
skupnosti, podjetij, zavodov in drugih organizacij ter samoprispevkov, pristojbin in ostalih
prispevkov.
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34. člen
Kadar se sredstva zbirajo za uresničevanje posebnih skupnih potreb in interesov več
krajevnih skupnosti, sredstva na tak način pridobiva občina. Tako pridobljena sredstva je
občina dolžna posebej evidentirati in porabiti v skladu z njihovim namenom.

V. FINANCIRANJE NALOG KRAJEVNE SKUPNOSTI LJUBNO
35. člen
Kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanje krajevne skupnosti iz proračuna občine se
določijo z odlokom.
36. člen
Prihodki in odhodki krajevne skupnosti morajo biti zajeti v finančnih načrtih, ki jih za
posamezno proračunsko leto oblikuje in občinskemu svetu predlaga Svet krajevne skupnosti.
Finančni načrt, ki je kot sestavni del občinskega proračuna njegova priloga, sprejme na
predlog župana občinski svet.
37. člen
Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevne skupnosti, ki ni zajeta v proračunu
občine.
38. člen
Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je odgovoren predsednik sveta.
39. člen
Krajevna skupnost Ljubno ima svoj transakcijski podračun.
40. člen
Sklep o transakcijskem podračunu Krajevne skupnosti Ljubno izda župan.
41. člen
Za izvrševanje finančnih načrtov krajevne skupnosti se uporabljajo določbe predpisov, ki
urejajo financiranje javne porabe in določbe odloka o proračunu občine.

42. člen
Opremo in materialna sredstva, ki jih potrebuje za svoje delovanje Svet KS, zagotovi občina,
z njimi upravlja Svet KS.
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43. člen
Za izvajanje strokovnih nalog in administrativnih opravil za potrebe krajevne skupnosti in
Sveta KS zagotavlja sredstva občina, organizacijo te službe pa določi v soglasju z občino
Svet KS.
44. člen
Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti opravlja nadzorni odbor občine.
VI. PREMOŽENJE KRAJEVNE SKUPNOSTI
45. člen
Krajevna skupnost Ljubno ima lastno premoženje, ki ga sestavljajo nepremičnine,
premičnine, denarna sredstva in pravice. To premoženje se posebej evidentira v občinski
upravi.
46. člen
Krajevna skupnost mora s svojim premoženjem gospodariti kot dober gospodar. Za
razpolaganje s premoženjem skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo
razpolaganje s premoženjem občine ter določbe statuta občine in določb tega statuta.

VII. UKINITEV KRAJEVNE SKUPNOSTI
47. člen
Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji preneha pravna subjektiviteta, preidejo vse
njene pravice in obveznosti na občino po predhodnem dogovoru s krajani na zboru krajanov.
48. člen
Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega odbora občine, četrtine članov sveta
Krajevne skupnosti Ljubno ali zbora občanov krajevne skupnosti razpiše predčasne volitve:
- če se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane
- če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s statutom občine zaupane, oziroma jih izvršuje v
nasprotju z zakonom, predpisi in splošnimi akti občine in akti krajevne skupnosti.
49. člen
Občinski svet lahko s spremembo statuta občine tudi ukine krajevno skupnost, če ugotovi, da
Svet KS 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 statutom
občine in s tem statutom.
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VIII. NEPOSREDNO SODELOVANJE KRAJANOV PRI ODLOČANJU V KRAJEVNI
SKUPNOSTI
50. člen
Oblike neposrednega sodelovanja krajanov pri odločanju v krajevni skupnosti so:
zbor krajanov, referendum in ljudska iniciativa.
1. ZBOR KRAJANOV
51. člena
Krajani na zboru krajanov:
- obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja krajevne skupnosti, njenega
imena ali sedeža, ter dajejo pobude v zvezi s tem in oblikujejo mnenja,
- obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in povezovanje z drugimi krajevnimi
skupnostmi v samoupravne lokalne skupnosti,
- obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali ukinitev ožjih delov krajevne skupnosti
oziroma za spremembo njihovih območij,
- predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spremembah območij naselij, imen naselij
ter imen ulic,
- opravljajo naloge zbora volivcev v skladu z zakonom,
- dajejo predloge organom krajevne skupnosti v zvezi s pripravo programov razvoja
krajevne skupnosti, gospodarjenja s prostorom ter varovanja življenjskega okolja,
- oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, kot so gradnja avtocest, energetskih
objektov, odlagališč odpadkov in nevarnih stvari,
- obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo o zadevah, za katere je tako
določeno z zakonom, s statutom občine ali odlokom občine in s tem statutom, ter o
zadevah, ki jih določi občinski svet, župan ali svet KS.
Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora krajanov so občinski organi in organi
krajevne skupnosti v katerih pristojnosti posamezna zadeva spada dolžni obravnavati in pri
izvajanju svojih nalog upoštevati. Če pristojni občinski ali krajevni organ meni, da predlogov,
pobud stališč mnenj in odločitev zbora krajanov ni mogoče upoštevati, je krajanom dolžan
na primeren način in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.
52. člen
Zbor krajanov se lahko skliče za vso krajevno skupnost, ali samo za del ali za posamezno
naselje ali zaselek.
Zbor krajanov skliče župan ali predsednik Sveta KS na lastno pobudo ali na pobudo
občinskega sveta ali Sveta KS.
Zbor krajanov se mora sklicati na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v krajevni skupnosti.
Zahteva volivcev za sklic zbora krajanov mora vsebovati pisno obrazložen predlog zadeve,
ki naj jo zbor obravnava. Zahtevi je potrebno priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli.
Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča
ter njihove podpise. Župan ali Svet KS zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zadeve ni
podprlo zadostno število volivcev.
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Sklep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na
seznamu. Župan ali predsednik Sveta KS skliče zbor krajanov najkasneje v tridesitih dneh po
prejemu pravilno vložene zahteve.
53. člen
Sklic zbora krajanov mora vsebovati območje, za katerega se sklicuje zbor krajanov, kraj in
čas zbora krajanov ter predlog dnevnega reda.
Sklic zbora krajanov je potrebno objaviti na krajevno običajen način.
54. člen
Zbor krajanov vodi župan ali predsednik sveta krajevne skupnosti ali od njiju pooblaščen član
občinskega sveta ali sveta krajevne skupnosti. Župan ali predsednik sveta krajevne
skupnosti zboru krajanov predlaga imenovanje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.
Zbor krajanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če na
zboru sodeluje najmanj pet odstotkov volivcev z območja krajevne skupnosti, za katero je
zbor sklican. Odločitev zbora krajanov je sprejeta, če zanjo glasuje polovica volivcev, ki
sodelujejo na zboru.
Vodja zbora krajanov določi člana predsedstva zbora krajanov, da ugotovi prisotnost in
sklepščnost zbora krajanov, koliko volivcev je glasovalo za njegove odločitve ter imenuje
zapisnikarja zbora krajanov, ki vodi zapisnik o odločitvah zbora krajanov. Z zapisnikom
zbora krajanov vodja zbora krajanov seznani Svet KS in župana, ter ga na krajevno običajen
način objavi.

2. REFERENDUM
55. člen
Za urejanje zadev v zvezi z referendumom se smiselno uporablja statut občine.

3. LJUDSKA INCIATIVA
56. člen
Za urejanje zadev v zvezi z ljudsko inciativo se smiselno uporablja statut občine.

IX. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELOVANJA SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI
57. člen
V zadevah, ki jih na organe krajevne skupnosti prenese občina, opravlja nadzorni odbor
občine tudi nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.
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Občina mora zaradi opravljanja nadzorstva nad zakonitostjo dela organov krajevne skupnosti
zagotoviti ustrezno sodelovanje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom
krajevne skupnosti.
X. KONČNE DOLOČBE
58. člen
Vsi organi in akti, ki jih določa statut Krajevne skupnosti Ljubno morajo biti konstituirani in
sprejeti v roku 4 (štirih) mesecev.
59. člen
Statut je temeljni splošni akt krajevne skupnosti, ki ga sprejme svet z dvotretjinsko večino
glasov vseh članov sveta krajevne skupnosti.
60. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme Svet KS z dvotretjinsko večino navzočih članov, se uredi
organizacija in način dela Sveta KS za uresničevanje pravic in dolžnosti članov Sveta KS.
61. člen
Postopek za sprejemanje sprememb in dopolnitev statuta je enak kot za sprejem statuta.
62. člen
Statut krajevne skupnosti se objavi na oglasnih deskah v krajevni skupnosti na krajevno
običajni način. Veljati prične 15 (petnajsti) dan od pričetka objave.
Z dnem veljavnosti tega statuta preneha veljati statut krajevne skupnosti Ljubno z dne
28.02.1997.
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