Na podlagi 18. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 50.,
51., 52., 53., 54. in 55. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95) je Svet Krajevne
skupnosti CENTER na 4. redni seji, dne 25.2.1997 sprejel
STATUT
KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER
I. SPLOŠNE DOLOČBE
l. člen
Krajevna skupnost Center (v nadaljevanju KS) je kot ožji del Mestne občine Kranj (v nadaljevanju
MOK) skupnost občanov, ustanovljena na podlagi interesa prebivalcev in drugih prostorskih,
zgodovinskih in upravnogospodarskih razlogov.
2. člen
Krajevna skupnost Center obsega naslednje ceste, ulice in trge:
Cankarjeva ulica, Cesta Iva Slavca, Cesta Kokrškega odreda (h.št. l in 3), Cesta Staneta Žagarja
(parne št. 2 - 26), Glavni trg, Gregorčičeva ulica, Jahačev prehod, Jenkova ulica, Jurčičeva ulica,
Kokrški breg, Komenskega ulica, Koroška cesta (h.št. l - 47), Ljubljanska cesta (h.št. 1 - 6), Maistrov
trg, Mladinska ulica, Na skali, Partizanska cesta (h.št. l - 18), Prešernova ulica, Reginčeva ulica, Pot
na kolodvor, Rotarjeva ulica, Savska cesta (h.št. 1 - 20), Sejmišče, Slovenski trg, Stara cesta,
Stošičeva ulica (h.št. 3, 4, 5, 6), Stritarjeva ulica, Škrlovec, Tavčarjeva ulica, Tomšičeva ulica,
Trubarjev trg, Vodopivčeva ulica.
3. člen
Krajevna skupnost Center je pravna oseba.
4. člen
KS Center ima žig, ki je okrogle oblike premera 3 cm, ima v zunanjem krogu na zgornji polovici
napis KRAJEVNA SKUPNOST, v spodnji polovici KRANJ, v sredini v premeru kroga pa napis
CENTER.
5. člen
KS Center predstavlja in zastopa predsednik sveta KS.
6. člen
KS Center razpolaga s sredstvi, ki so njena last, s sredstvi, ki so jih v KS združili občani, sredstvi,
dodeljenimi iz občinskega proračuna za izvajanje dogovorjenih nalog ter sredstvi, ustvarjenimi z
lastno dejavnostjo in z lastnimi viri.
7. člen
KS Center nastopa v pravnem prometu s sredstvi, s katerimi razpolaga. Pri prometu nastopa v svojem
imenu in za svoj račun.

8. člen
KS v okviru pooblastil, določenih v statutu občine, samostjno ureja in opravlja svoje naloge, ki jih
nanjo prenese občina.
9. člen
KS se lahko združi z drugo KS, o čemer odločata obe skupnosti.
l0. člen
KS se lahko sama ali v povezavi z drugimi KS izloči iz občine in ustanovi kot svoja občina, če se za
to na referendumu odloči večina volilcev tega območja, ki so glasovali in če so izpolnjeni vsi pogoji
za občino, ki jih določa zakon o lokalni samoupravi.
11. člen
KS sodeluje z drugimi krejevnimi skupnostmi na načelih prostovoljnosti in solidarnosti.
12. člen
Krajevna skupnost Center ima svoj krajevni praznik, vsako leto, 16. septembra.
13. člen
KS lahko dodeljuje svojim zaslužnim krajanom priznanja in plakete.
Priznanja in plakete KS podeli svet KS.
II. PODROČJE DELA IN NALOG KRAJEVNE SKUPNOSTI
14. člen
Krajani v KS uresničujejo svoje skupne interese in potrebe tako, da preko svojih organov:
- opravljajo in razpolagajo s premoženjem in sredstvi KS Center,
- sprejemajo plane in programe razvoja KS Center,
- dajejo pobude in soglasja k prenosu nalog iz občinske pristojnosti na KS Center,
- sodelujejo v postopkih priprave in izdelave prostorskih planov in prostorsko izvedbenih aktov,
- organizirajo prostovoljno delo in zbirajo finančna sredstva v obliki krajevnega samoprispevka
ter v drugih oblikah za urejanje lokalnih potreb na svojem območju,
- skrbijo za vzdrževanje objektov in naprav, ki so v njihovem upravljanju,
- organizirajo in izvajajo aktivnosti na področju socialnega varstva, športa in rekreacije, varstva
kulturnih ter zgodovinskih spomenikov, varstva naravnega okolja, varstva interesov potrošnikov
v delu in obsegu svojih pristojnoti,
- sodelujejo pri vzdrževanju objektov in naprav, namenjenih telesnovzgojnim in kulturnim
dejavnostim,
- spremljajo socialno problematiko na svojem območju in predlagajo ukrepe za njihovo reševanje, organizirajo in izvajajo razne oblike socialnega varstva; sosedska pomoč za starejše kraja-

ne, sodelujejo pri reševanju stanovanjskih vprašanj, sodelujejo pri izvajanju pomoči in nege
na domu za starejše ljudi;
- v vojni in miru izvajajo posamezne naloge na področju zaščite in reševanja krajanov,
- sodelujejo z mestnim svetom in njegovimi organi pri izvrševanju občinske politike in nalog na
območju KS Center,
- izvajajo naloge skupnega pomena za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v sodelovanju
s pristojnimi občinskimi organi,
- opravljajo druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.
III. ORGANI KRAJEVNE SKUPNOSTI
15. člen
Organi KS so: svet KS, nadzorni odbor, volilna komisija KS.
Člani organov KS opravljajo svojo funkcijo praviloma nepoklicno.
A. SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER
16. člen
Najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru nalog KS Center je svet KS Center.
Svet KS Center šteje 7 članov sveta.
17. člen
Svet KS Center ima naslednje pristojnosti:
- sprejema statut KS Center,
- sprejema letni finančni načrt in zaključni račun KS Center,
- sprejema letni program dela KS Center,
- sprejema ostale akte iz pristojnosti KS Center,
- imenuje predsednika in člane organov ter delovnih teles sveta KS Center,
- daje predloge za razvoj gospodarstva ter predlog za reševanje komunalne in stanovanjske
problematike v KS Center,
- predlaga razpis referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka,
- skrbi za uresničevanje drugih skupnih interesov in potreb, ki so v njihovi pristojnosti,
- na svojem območju spremlja problematiko s področja socialnega varstva ter predlaga ukrepe
za njihovo reševanje,
- daje predhodno soglasje mestnemu svetu, kadar le-ta odloča o zadevah, ki se nanašajo na
bistvene interese KS Center, v drugih primerih pa daje predhodno mnenje na zaprosilo MOK.
- Predhodno mnenje mora podati v 30 dneh,
- ugotavlja potrebo in ukrepe za izvajanje določenih aktivnosti lokalnega pomena svoje skupnosti,
- spremlja program dela KS Center in ga posreduje občini za oblikovanje proračuna ter določa
prioriteto izvajanja,
- skrbi za izvajanje nalog v okviru razpoložljivih sredstev in zmogljivosti,
- odloča o zadevah, za katere ga pooblasti mestni svet,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom, občinskimi akti in tem statutom..

Volitve sveta krajevne skupnosti Center
18. člen
Svet KS izvolijo krajani KS Center - to so volilci s stalnim prebivališčem v KS Center- na podlagi
enake volilne pravice s tajnim glasovanjem.
Za volitve sveta KS se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah, ki veljajo za
večinske volitve v občinski svet.
19. člen
V skladu z zakonom, statutom MOK in tem statutom so volitve sveta KS redne, opravijo se vsako
četrto leto, predčasne se opravijo, če se svet KS razpusti pred potekom štiriletne mandatne dobe.
Redne volitve v svet KS se opravijo istočasno kot redne volitve v mestni svet, v kolikor z zakonom
ni drugače določeno.
20. člen
Občani volijo svet KS v krajevni skupnosti kot eni volilni enoti.
21. člen
Volitve v svet KS razpiše župan MOK, izvajata pa jih občinska volilna komisija in volilna komisija
KS.
22. člen
Pri volitvah članov sveta KS se glasuje o posameznih kandidatih. Volilec lahko glasuje največ za 7
kandidatov - to je toliko, kot se voli članov sveta KS v volilni enot.
Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največ glasov, če sta zadnja dva kandidata, ki prideta v poštev za
izvolitev, dobila enako število glasov, odloči o izvolitvi med njima žreb.
23. člen
Kandidate za člane sveta KS določijo politične stranke in volilci v krajevni skupnosti.
Vsaka politična stranka določi kandidate po postopku, določenem z njenimi pravili, določi pa lahko
toliko kandidatov, kolikor se voli članov sveta KS.
Vsaka skupina volilcev lahko določi največ toliko kandidatov, kolikor članov sveta KS se voli v
volilni enoti. Volilci določajo kandidate za člane sveta KS s podpisovanjem liste ali na zborih
krajanov.
Konstituiranje sveta in mandat članov sveta KS Center
24. člen

Svet KS se konstituira na svoji prvi seji po izvolitvi tako, da izmed sebe izvoli predsednika sveta KS
in podpredsednika sveta KS.
25. člen
Prvo sejo sveta KS skliče predsednik volilne komisije KS najkasneje 20 dni po izvolitvi članov sveta
KS. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče prejšnji predsednik sveta KS. Svet KS na prvi
seji obravnava poročilo volilne komisije in verificira mandate članov sveta KS.
26. člen
Do izvolitve predsednika sveta KS Center in podpredsednika sveta KS vodi prvo sejo najstarejši član
sveta KS.
27. člen
Na prvi seji izvoli svet KS izmed članov sveta predsednika sveta KS. Predsednik sveta KS se izvoli z
večino glasov vseh članov sveta. Če pri prvem glasovanju noben kandidat ne dobi zahtevane večine,
se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se glasuje o dveh kandidatih, ki sta dobila največ
glasov.
Podpredsednika sveta KS izvoli svet na predlog predsednika.
28. člen
Predsednik sveta KS in podpredsednik sveta KS se volita izmed članov sveta KS za mandatno dobo
sveta krajevne skupnosti z večino glasov članov sveta KS.
Predsednik sveta KS je lahko razrešen, če za predlog razrešitve glasuje več kot polovica vseh članov
sveta KS
29. člen
Predsedniku in članom sveta KS preneha mandat s pretekom časa, za katerega so bili izvoljeni.
Članu sveta lahko preneha mandat, če se trikrat zapored neopravičeno ne udeleži seje sveta KS.
30. člen
Vsak član sveta KS lahko pred potekom mandata odstopi. Odstopna izjava mora biti podana v pisni
obliki in posredovana predsedniku sveta KS.
Predsednik sveta KS je dolžan v roku l5 dni sklicati sejo sveta KS in o tem sprejeti ugotovitveni
sklep ter ga posredovati predsedniku volilne komisije KS.
31. člen
Predsednik in člani sveta KS lahko pred potekom mandatne dobe odstopijo. Odstopna izjava mora
biti podana v pisni obliki. Svet KS ob obravnavi odstopne izjave predsednika opravi tudi volitve
novega predsednika sveta KS.

Za odstop podpredsednika sveta KS se smiselno uporabljajo določila, ki veljajo za odstop
predsednika sveta KS. Če predsednik ali podpredsednik odstopita kot člana sveta, se najprej izvede
postopek po 27. členu tega statuta, nato pa se izvolita novi predsednik in podpredsednik sveta KS.
Pravice in dolžnosti članov sveta KS Center.
32. člen
Člani sveta KS imajo pravice in dolžnosti določene z zakonom, statutom MOK, tem statutom in
drugimi akti KS.
33. člen
Člani sveta KS imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej sveta in uresničevati sprejete odločitve
sveta KS.
34. člen
Člani sveta KS imajo pravico dajati pobude predsedniku sveta KS, delovnim telesom sveta KS in
zahtevati odgovore na svoja vprašanja in pobude.
35. člen
Član sveta lahko zahteva, da se posamezno vprašanje oz. pobuda uvrsti na dnevni red seje in se o njej
izvede razprava.
36. člen
Kadar svet KS obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na KS, lahko člani sveta
KS dajejo pobude na delo mestnega sveta o tej problematiki občinske uprave in župana.
37. člen
Posamezni član sveta KS lahko zahteva sklic zbora krajanov za obravnavo kakšnega vprašanja, ki ga
obravnava svet KS. O takšni pobudi odloča svet KS z večino glasov vseh članov sveta KS.
Predsednik in podpredsednik sveta KS Center
38. člen
Predsednik sveta KS:
- zastopa in predstavlja KS,
- sklicuje in vodi seje sveta KS,
- skrbi, da so pravočasno pripravljeni materiali za obravnavo in odločanje na seji sveta KS ter
za nemoteno delo sveta,
- podpisuje akte in sklepe, ki jih sprejema svet KS,
- skrbi za sodelovanje in usklajevanje dela z mestnim svetom, občinsko upravo in županom,
- opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet KS.
39. člen

Podpredsednik sveta KS pomaga predsedniku pri njegovem delu, ga nadomešča v času odsotnosti in
v primeru zadržanosti in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve z njegovega področja.
40. člen
Če nastopijo opravičljivi razlogi, zaradi katerih predsednik sveta KS ne more opravljati svoje
funkcije, opravlja naloge predsednika podpredsednik sveta KS. Če tudi podpredsednik sveta KS ne
more opravljati nalog predsednika, prevzame naloge predsednika najstarejši član sveta KS.
Seje sveta KS Center
41. člen
Svet KS veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta KS. Svet KS sprejema odločitve z
večino navzočih članov, če s tem statutom za posamezne odločitve ni drugače določeno.
42. člen
Glasovanje na seji sveta je javno.
Tajno se na seji sveta KS glasuje le takrat, kadar tako odloči s sklepom večina članov sveta KS.
43. člen
Svet KS se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik sveta KS na lastno pobudo, predsednik pa
mora sklicati sejo, če to zahtevajo najmanj trije člani sveta, nadzorni odbor, mmestni svet ali župan.
Če predsednik sveta KS ne skliče seje v 15 dneh potem, ko je prejel pisno zahtevo upravičenega
predlagatelja, jo lahko skliče tisti, ki je sklic zahteval. Dnevni red seje sveta KS predlaga predsednik,
lahko pa ga predlaga tudi tisti, ki je upravičen predlagatelj sklica seje sveta KS.
Vabilo za sejo sveta KS se pošilja tudi županu MOK. V dogovoru z županom se skliče seja sveta KS,
kadar je potrebno, da so na seji prisotni župan ali drugi predstavniki MOK.
44. člen
Seje sveta KS so javne.
B. NADZORNI ODBOR
45. člen
Svet KS imenuje nadzorni odbor kot stalni organ KS.
46. člen
Nadzorni odbor sestavljajo predsednik in dva člana.
Nadzorni odbor izvoli svet KS izmed krajanov.

Predsednik in člani nadzornega odbora ne morejo biti člani sveta KS.
47. člen
Nadzorni odbor:
- opravlja nadzor nad premoženjem KS,
- nadzoruje zakonitost, namenskost in smotrnost porabe sredstev KS,
- nadzoruje finančno poslovanje KS.
48. člen
Nadzorni odbor se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik:
- Nadzorni odbor najmanj enkrat letno obravnava finančno poslovanje KS in o svojih ugotovitvah
poroča svetu KS in pristojnemu organu MOK
- Nadzorni odbor obvezno obravnava zaključni račun KS.
- Nadzorni odbor sprejema sklepe in stališča z večino glasov prisotnih članov.
C. VOLILNA KOMISIJA KS CENTER
49. člen
Volilno komisijo KS sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki, ki se imenujejo
izmed volilcev s stalnim prebivališčem v tej skupnosti.
- Volilna komisija spelje volitve v svet KS.
- Volilna komisija se imenuje za mandat KS.
- Predsednik volilne komisije mora biti praviloma pravnik.
IV. DELOVNA TELESA SVETA - KOMISIJE KS CENTER
50. člen
Svet KS ustanovi komisije in druga stalna ali občasna delovna telesa za preučevanje vprašanj z
njegovega delovnega področja in za spremljanje izvajanja raznih aktov sveta KS.
5l. člen
Svet KS Center ima naslednje odbore in komisije:
- komisijo za gradbene in komunalne zadeve
- komisijo za promet
- komisijo za socialo
- komisijo za kulturo, šport in turizem
- komisijo za informiranje
- komisijo za revitalizacijo
Svet KS lahko po potrebi ustanovi še druga stalna ali občasna delovna telesa.
52. člen

Delovno telo ima najmanj 3 (tri), največ 9 (devet) članov. Delovna telesa sveta KS sestavljajo člani
sveta KS in krajani.
Predsednik delovnega telesa je član sveta KS.
53. člen
Delovno telo v okviru svojega delovnega okvira predlaga svetu KS v sprejem odločitve iz njegove
pristojnosti in pripravlja ter predlaga sprejem pravilnika in drugih aktov iz svoje pristojnosti.
54. člen
O izvolitvi članov odbora ali komisije se glasuje javno.
Člani odbora ali komisije so izvoljeni, če je za kandidata glasovala večina članov sveta KS.
55. člen
Organi KS in delovna telesa se volijo za dobo mandata sveta KS.
V. NEPOSREDNE OBLIKE ODLOČANJA KRAJANOV
56. člen
Neposredne oblike odločanja krajanov v KS so:
zbor krajanov, referendum in ljudska iniciativa.
1. Zbor krajanov
57. člen
Zbor krajanov sestavljajo polnoletni krajani, ki imajo stalno prebivališče na območju KS.
Zbor krajanov se lahko skliče za celotno območje KS ali za njen del. Zbor krajanov skliče predsednik
na lastno pobudo, na zahtevo sveta KS, nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj 5 % volilcev v
KS.
Če predsednik sveta KS ne skliče zbora krajanov v 15 dneh po prejemu pisnega zahtevka
upravičenega predlagatelja, ga lahko skliče tisti, ki je sklic zahteval.
58. člen
Krajani na zboru krajanov:
- razpravljajo o problematiki v KS,
- razpravljajo o delu sveta KS,
- dajejo mnenja in predloge glede usmeritve posameznih vprašanj v KS,
- razpravljajo o delu organov MOK in oblikujejo svoja stališča do teh vprašanj,
- obravnavajo druga vprašanja, pomembna za življenje in delo v KS.
59. člen

Zbor krajanov vodi tričlansko delovno predsedstvo (predsednik in dva člana), ki se izvoli na začetku
zbora.
O delu zbora krajanov se piše skrajšani zapisnik, ki ga potrdita dva overitelja zapisnika, zapisnikar in
predsednik delovnega predsedstva.
2. Referendum
60. člen
Svet KS lahko o svoji odločitvi (aktu) razpiše referendum.
Svet mora razpisati referendum o sklepu, s katerim se določa samoprispevek krajanov in določb 9.
ter 10. člena tega statuta. Svet mora razpisati referendum tudi, če tako zahteva najmanj 10 % volilcev
v KS.
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi krajani, ki imajo volilno pravico na območju KS.
Odločitev je na referendumu sprejeta, če zanjo glasuje večina volilcev, ki so glasovali.
3. Ljudska iniciativa
61. člen
Najmanj 5 (pet) odstotkov volilcev v KS lahko zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali
druge odločitve iz pristojnosti sveta KS ali drugih organov KS.
62. člen
Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta sveta KS, mora ta obravnavo zahteve uvrstiti na
prvo naslednjo sejo, o njej pa odločati najkasneje v treh mesecih.
Če se zahteva nanaša na druge organe KS, mora pristojni organ o njej odločiti najkasneje v enem
mesecu.
Glede postopka vložitve zahteve iz 60. člena se smiselno uporabljajo določbe zakona o referendumu
in ljudski iniciativi.
VI. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE KS CENTER
63. člen
Premoženje KS sestavljajo premične in nepremične stvari v lasti KS Center, denarna sedstva in
pravice. O pridobitvi in odtujitvi premičnega in nepremičnega premoženja odloča svet KS z
dvotretjinsko večino glasov vseh članov sveta KS.
64. člen
KS pridobiva prihodke iz lastnih virov iz dejavnosti ter občinskega proračuna za določene namene.
65. člen

Za zadovoljevanje in uresničevanje potreb in interesov krajanov KS pridobiva sredstva:
- iz proračuna za opravljanje nalog, ki jih župan in mestni svet določita v letnem planu MOK,
- iz proračuna MOK za opravljanje nujnih nalog KS in za
- financiranje nalog, ki jih MOK prenese v upravljanje KS
- s samoprispevkom krajanov,
z delovnimi prispevki in drugimi oblikami zbiranja sredstev,
- s prostovoljnimi prispevki krajanov, podjetij in organizacij,
- na druge načine v skladu z zakonom.
66. člen
Stanje premoženja in obveznosti se ugotavljajo in prikazujejo v skladu z računovodskimi načeli in
predpisi.
Poslovne rezultate svet KS redno spremlja in ugotavlja, najmaj pa dvakrat letno.
Kontrolo nad poslovanjem izvaja nadzorni odbor, ki redno, najmanj pa dvakrat letno poroča svetu
KS o svojih ugotovitvah.
67. člen
Prihodki in odhodki za posamezne namene se razporedijo s finančnim načrtom KS.

68. člen
Sredstva KS Center se smejo uporabiti le za namene, določene s finančnim načrtom. Za izvrševanje
finančnega načrta je odgovoren svet in predsednik sveta KS.
69. člen
Finančni načrt KS sprejme svet KS.
Po preteku leta, za katerega je bil sprejet finančni načrt KS, sprejme svet KS zaključni račun za
preteklo leto. V zaključnem računu se izkažejo predvideni in doseženi prihodki ter predvideni in
doseženi odhodki.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
70. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut Krajevne skupnosti Kranj Center z dne
6.11. l990.
71. člen
KS objavlja akte, s katerimi se posega v pravice in obveznosti v KS, v krajevnem glasilu ali na drug
krajevno običajen način.

72. člen
Ta statut prične veljati po sprejetju na seji sveta KS in objavi na krajevno običajen način.
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