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Članicam in članom občinskega sveta
Občine Straža

Zadeva:

Predlog Odloka o ustanovitvi krajevnih odborov v Občini Straža –
obrazložitev

Namen:

Obravnava in sprejem

Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)
Statut Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13)

Predlagatelji:

ZB za vrednote NOB NM, Krajevna organizacija Straža
KPD Svoboda Straža
LKOS Straža
Župan Dušan Krštinc

Poročevalec:

Tea Urbančič Kavšček

Obrazložitev:

Na podlagi prejete pobude društev ZB za vrednote NOB NM, Krajevna
organizacija Straža, KPD svoboda Straža in LKOS Straža za ustanovitev
krajevnih odborov v občini dajemo v obravnavo predlog odloka.
V skladu s tretjim odst. 30. člena Zakona o lokalni samoupravi lahko občinski
svet kot svoja posvetovalna telesa z odlokom ustanovi tudi krajevne, vaške ali
četrtne odbore. Člane teh odborov imenuje in razrešuje občinski svet. Imenuje
jih izmed prebivalcev posameznih ožjih delov občine, če v občini niso
ustanovljeni ožji deli, pa izmed prebivalcev posameznih območij občine,
določenih z odlokom. S statutom občine ali odlokom se lahko določi, da člane
teh odborov imenujejo in razrešujejo na svojih zborih prebivalci ožjih delov
oziroma z odlokom določenih območij občine. S statutom občine ali odlokom
se lahko določi, da ima krajevni, vaški ali četrtni odbor pravico občinskemu
svetu predlagati odločitve, ki se nanašajo na ožji del občine. Če tako določa
statut občine ali odlok, mora občinski svet pred vsako odločitvijo, ki se nanaša
na ožji del občine, obvezno pridobiti mnenje krajevnega, vaškega oziroma
četrtnega odbora.
Odlok predvideva ustanovitev 11 krajevnih odborov, ki so oblikovani za
posamezna naselja v Občini Straža, z naslednjim številom članov:
1. Dolenje Mraševo: 3

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Drganja sela: 3
Jurka vas: 3
Loke: 3
Podgora: 3
Potok: 3
Prapreče: 3
Rumanja vas: 3
Straža: 5
Vavta vas: 3
Zalog: 3

Odlok predvideva, da člane krajevnega odbora imenujejo volivci z območja
naselja na svojih zborih za dobo štirih let.
Odlok določa pristojnosti krajevnega odbora po posameznih področjih in
nalaga občinskemu svetu obvezno pridobitev mnenja v zvezi s sprejemom
odločitev, ki se nanašajo na območje določenega krajevnega odbora.
Finančne posledice:

Ni predvidenih finančnih posledic.

Predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o ustanovitvi krajevnih odborov v Občini Straža
v prvi obravnavi.

Župan Občine Straža
Dušan Krštinc l.r.

Priloga:
- Predlog Odloka o ustanovitvi krajevnih odborov v Občini Straža

