Na podlagi 3. odst. 30. člena Zakona 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) ter 15. člena Statuta Občine Straža
(Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na _______ redni seji dne
_________sprejel
ODLOK
o ustanovitvi krajevnih odborov v Občini Straža
1. člen
V občini Straža se ustanovijo krajevni odbori kot posvetovalna telesa občinskega sveta.
Krajevni odbori se ustanovijo za območja naslednjih naselij in imajo naslednje število članov:
1. Dolenje Mraševo – 3 člani
2. Drganja Sela - 3 člani
3. Jurka vas - 3 člani
4. Loke - 3 člani
5. Podgora - 3 člani
6. Potok - 3 člani
7. Prapreče pri Straži- 3 člani
8. Rumanja vas - 3 člani
9. Straža - 5 članov
10. Vavta vas - 3 člani
11. Zalog - 3 člani
2. člen
Člane krajevnega odbora imenujejo za dobo štirih let volivci z območja naselja na svojih zborih. Po
izteku mandata je član lahko ponovno imenovan v krajevni odbor.
Za člana krajevnega odbora je lahko imenovan volivec z območja naselja, razen župana, občinskih
svetnikov in zaposlenih v občinski upravi.
Člani krajevnega odbora opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Volivci območja naselja lahko na svojem zboru razrešijo člana krajevnega odbora istega območja, če ne
zastopa njihovih večinskih interesov.
3. člen
Krajevni odbor ima predsednika, ki ga izvolijo člani izmed sebe.
Predsednik sklicuje in vodi seje krajevnega odbora ter predstavlja krajevni odbor v stikih z organi in
upravo občine ter z javnostjo.
Predsednik je dolžan sklicati sejo krajevnega odbora na zahtevo župana ali sveta občine, na zahtevo
člana krajevnega odbora, ali na zahtevo 5% volivcev z območja naselja.

4. člen
O sejah krajevnega odbora se vodi zapisnik. En izvod zapisnika se posreduje občinski upravi.
5. člen
Krajevni odbor ima naslednje pristojnosti:
- daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture,
ki se nanašajo na njegovo območje, sodeluje pri izvajanju investicij v javne infrastrukturne objekte
na njegovem območju in pri nadzoru nad opravljenimi deli,
- sodeluje in daje mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov v delu, ki
se nanaša na njegovo območje,
- daje mnenja glede spremembe namembnosti prostora na njegovem območju,
- daje mnenja pred sprejemom odločitev o upravljanju in razpolaganju s premoženjem občine, ki se
nahaja na njegovem območju,
- seznanja pristojne organe občine o problemih in potrebah občanov z njegovega območja in daje
predloge za njihovo rešitev,
- daje predloge za ureditev in olepševanje njihovega naselja (ocvetličenje, ureditev sprehajalnih poti,
igrišč ipd.)
- daje predloge za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov,
omejevanje hitrosti ipd.)
- pomaga pri opravljanju nalog, ki se nanašajo na letno in zimsko vzdrževanje krajevnih cest ter na
urejenost pokopališč in drugih javnih površin,
- sodeluje pri opravljanju drugih javnih zadev z njegovega območja.
6. člen
Svet občine mora pred vsako odločitvijo, ki se nanaša na območje določenega naselja, pridobiti mnenje
krajevnega odbora tega območja.
7. člen
Krajevni odbor mora enkrat letno v prvi četrtini leta sklicati zbor občanov svojega območja in mu
poročati o svojem delu.
Krajevni odbor mora sklicati zbor občanov svojega območja, če tako zahteva 5% volivcev s tega
območja, če tako zahteva svet občine ali župan.
Krajevni odbor lahko tudi v drugih primerih skliče zbor občanov svojega območja.
Za sklic in vodenje zbora občanov območja naselja ter za glasovanje na njem se uporabljajo določila 59.
in 60. člena statuta Občine Straža.
8. člen
Administrativna in tehnična opravila v zvezi z delovanjem krajevnih odborov opravlja občinska uprava
Občine Straža.
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Stroške v zvezi z delovanjem krajevnih odborov krije Občina Straža.
9. člen
Krajevni odbori se imenujejo v roku 3 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Zbore občanov za imenovanje krajevnih odborov skliče po posameznih območjih župan. Zbor vodi
delovno predsedstvo.
Kandidate za člana krajevnega odbora območja določenega naselja predlagajo občani s tega območja.
Zbor občanov veljavno sklepa o imenovanju članov krajevnega odbora, če je na njem prisotnih najmanj
10% volivcev z območja naselja. Za člana krajevnega odbora je izvoljen kandidat, ki je prejel več kot
polovico glasov prisotnih volivcev z območja naselja.
Prvo sejo krajevnega odbora skliče takoj po imenovanju predsedujoči zboru. Na njej se izvoli predsednik
odbora.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Številka: 00700-3/2016-1
Datum: 06. 06. 2016
Občina Straža
Župan Dušan Krštinc
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