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15.
***
Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona
o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 23.
člena Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo
Občine Preddvor, št. 2/99) in Odloka o
kategorizaciji občinskih cest v Občini
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
11/98) je Občinski svet Občine Preddvor na
svoji 8. seji dne 22.9.1999 sprejel

LETO V

2. člen
Ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.

Številka: odl 52/99
Preddvor, 22.september 1999

Župan Občine Preddvor:
Miran Zadnikar

ODLOK
o spremembi odloka o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Preddvor

1. člen
Glede na dejstvo, da se je iz prejšnje Občine
Preddvor izločil del območja in da sta nastali
dve občini: Občina Preddvor in Občina
Jezersko, se spremeni tudi obseg občinskih
cest, zato se spremeni 4. in 6. člena odloka.

16.
***
Na podlagi 18. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, in 74/98) ter 12.
člena statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo
Občine Preddvor, št. 2/99), je Občinski svet
Občine Preddvor na svoji 8. seji dne 22.9.1999
sprejel

4. člen se po novem glasi:
»Lokalne ceste (LC ) med naselji, ceste med
naselji v Občini Preddvor in ceste med naselji
Občine Preddvor in naselji sosednjih občin ter
ceste, ki so namenjene dostopu do žičniških
naprav, vodnih zajetij in območij, pomembnih
za razvoj turizma v občini so razvidne iz
priloge 1, zaporedne številke 1 – 22.«
6. člen se po novem glasi:
»Javne poti ( JP ) v naseljih in med naselji v
občini Preddvor so razvidne iz priloge 4,
zaporedna številke 1 – 56.«

ODLOK
o delovanju krajevnih skupnosti v
Občini Preddvor

1. člen
Ta odlok določa pogoje, obveznosti in pravice
za delovanje krajevnih skupnosti v občini
Preddvor, ki se nanašajo na izvajanje nalog,
odgovornost za obveznosti, predhodno
pridobivanje mnenja posamezne krajevne
skupnosti in druge zadeve, ki urejajo področje
delovanja krajevne skupnosti.
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2. člen
Krajevne skupnosti so delovna in posvetovalna
telesa občinskemu svetu, županu in
občinskemu uradu občine Preddvor. Tem
organom dajejo mnenja in predloge.
Organi občine so dolžni vse predloge
krajevnih skupnosti vzeti na znanje in jih
obravnavati v okviru finančnih in drugih
zmožnosti.
3. člen
Krajevne skupnosti vodijo v skladu s 11.
členom statuta Občine Preddvor ustanovljeni
krajevni odbori, katere vodi in zastopa
predsednik.
Predsednik krajevnega odbora:
∗ sklicuje in vodi seje krajevnega
odbora ter predlaga dnevni red,
∗ skrbi za zapisovanje sklepov
odbora in njihovo posredovanje
občinskemu uradu,
∗ organizira in vodi delo skupnosti,
∗ sodeluje z organi občine,
∗ skrbi za izvajanje sklepov odbora,
∗ opravlja druge naloge določene s
tem odlokom.
4. člen
Krajevne skupnosti izvajajo javne zadeve in
sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v
občini in to:
∗ dajejo predloge in pobude ter pripombe pri
sprejemanju statuta,
∗ seznanjajo pristojne organe občine s
problemi in potrebami krajanov,
∗ spremljajo nevarnosti na svojem območju
in o tem obveščajo štab civilne zaščite v
občini in regionalni štab,
∗ dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi in
izvajanju razvojnih programov občine, za
področja, ki jih zadevajo,
∗ dajejo predloge in sodelujejo pri javnih
razgrnitvah prostorskih, planskih in
izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje
njihovih skupnosti,
∗ dajejo
mnenja
glede
namembnosti
spremembe kmetijskega prostora v druge
namene pri predvidenih večjih gradnjah, ki
bi spremenile pogoje bivanja in druge večje
spremembe v okolju,
∗ sodelujejo v postopku pri pridobivanju
zemljišč in soglasij za izvedbo investicij v
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infrastrukturne
objekte
v
krajevni
skupnosti,
sodelujejo pri sanaciji divjih odlagališč
komunalnih odpadkov,
dajejo predloge in sodelujejo pri
aktivnostih za lepši videz kraja (urejanje
cvetličnih nasadov, sprehajalnih poti,
počivališč ipd.),
dajejo mnenje k odločitvam o razpolaganju
in upravljanju s premoženjem občine, ki
leži na njihovem območju,
dajejo soglasje k odločitvam o razpolaganju
in upravljanju s prenešenim premoženjem
bivših krajevnih skupnosti,
dajejo predloge za dodatno prometno
ureditev,
sodelujejo pri organizaciji prireditev na
področju posamezne krajevne skupnosti,
dajejo mnenje in predloge k drugim
aktivnostim občine, ki so pomembne za
življenje krajanov.

5. člen
Občina s tem odlokom lahko prenese na
krajevne skupnosti
∗ pravico do uporabe nepremičnin prostorov, ki jih krajevna skupnost
potrebuje za svoje poslovanje in izvajanje
dejavnosti,
∗ pravico do sopodpisovanja najemnih
pogodb za nepremičnine iz sedmega člena,
∗ skrb za vzdrževanje javnih poti in drugih
javnih površin,
∗ upravljanje s premoženjem občine, ki jim je
dano v uporabo,
∗ organizacijo pogrebne in pokopališke
službe v skladu z Zakonom o gospodarskih
javnih službah in Odlokom o gospodarskih
javnih službah v Občini Preddvor,
∗ sodelovanje pri izdelavi in izvajanju
načrtov zaščite in reševanja,
∗ pripravo in sodelovanje pri projektih
razvoja vasi in podeželja,
∗ pospeševanje kulturne, športne in druge
dejavnosti in organizacije kulturnih in
športnih prireditev ter sodelovanje pri
prireditvah, ki jih organizira občina,
∗ izvajanje drugih nalog skladno s statutom,
odloki in sklepi občinskega sveta in sklepi
krajevnih skupnosti,
∗ vzdrževanje javne razsvetljave,
∗ vzdrževanje avtobusnih postajališč.
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6. člen
Krajevne skupnosti lahko opravljajo tudi druge
naloge v skladu s statutom, tem in drugimi
odloki.
7. člen
Občina s tem odlokom krajevnim skupnostim
lahko prenese pravico do upravljanja z
nepremičninami:
∗ v Krajevni skupnosti Bela:
Dom krajanov in Športni park Bela
∗ v Krajevni skupnosti Kokra:
mrliške vežice, pokopališče,
dvorana v OŠ in brunarica v Leskovcu
∗ v Krajevni skupnosti Preddvor:
Dom krajanov, mrliške vežice in pokopališče
8. člen
O prenosu nalog iz 5., 6. in 7. člena tega
odloka na posamezne krajevne skupnosti
odloči občinski svet s sklepi, sprejetimi na
podlagi zahtevkov posameznih krajevnih
odborov.
Občinski svet zahtevane naloge lahko prenese,
ne more pa prenesti nalog, ki jih krajevni
odbor ne sprejema.
Krajevni odbor poda občinskemu svetu
zahtevek po svojem konstituiranju, za vsak
mandat posebej. Sklep občinskega sveta velja
do konca njegovega mandata.
Morebitne spremembe sklepa je potrebno
sprejeti pred začetkom priprave proračuna za
naslednje leto.
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9. člen
Sredstva za izvajanje nalog krajevnih
skupnosti se zagotovijo v občinskem
proračunu, na ločenih postavkah, na podlagi
sklepov o prenosu nalog in predhodno
usklajenih programov.
10. člen
V primeru, da se odbor ne sestane v devetih
mesecih, da se odbor po najmanj trikratnem
sklicu v šestih mesecih, ne sestane na sklepčni
seji ali da odbor ne izvršuje nalog, oziroma jih
izvršuje v nasprotju s predpisi, župan skliče
zbor krajanov, na katerem predlaga zamenjavo
članov krajevnega odbora.
11. člen
Občinski svet lahko v primeru neizpolnjevanja
obveznosti v zvezi s prenešenimi nalogami, na
predlog župana ali nadzornega odbora, s
sklepom prekliče sklep o prenosu nalog na
krajevno skupnost.
12. člen
Odlok prične veljati osmi dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Preddvor.

Številka: odl 51/99
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Župan Občine Preddvor:
Miran Zadnikar
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