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 (v nadaljevanju odbori) kot posvetovalna telesa
občinskega sveta.
Ustanovijo se naslednji krajevni odbori:
1. Krajevni odbor Dolenja Straža – Podgora (3 člani): obsega območje naselja Straža z ulicami Gaj,
Drča, Dule, Novomeška cesta, Podreber, Resa, Podgora, Hruševec 61, Na žago 43a;
2. Krajevni odbor Drganja Sela (3 člani): obsega območje naselja Drganja sela;
3. Krajevni odbor Hruševec – Sela (3 člani): obsega območje naselij Hruševec (brez hišne številke
61) in Sel;
4. Krajevni odbor Jurka vas (3 člani): obsega območje naselja Jurka vas;
5. Krajevni odbor Potok – Prapreče (3 člani): obsega območje naselij Potok (od št. 7 do 23, 27 do
37, 39 do 50, 51 do 59), Prapreče pri Straži in Dolnje Mraševo;
6. Krajevni odbor Rumanja vas (3 člani): obsega območje naselja Rumanja vas;
7. Krajevni odbor Straža (5 članov): obsega območje naselja Straža z ulicami Gradiška ulica, Na
žago (brez hišne št. 43a), Ob Krki, Pod Srobotnikom, Pod vinogradi, Stara cesta, Ulica talcev,
Zavrtnica;
8. Krajevni odbor Vavta vas (3 člani): obsega območje naselja Vavta vas;
9. Krajevni odbor Zalog (3 člani): obsega območje naselij Loke, Zalog in Potok (št. 1, 1a, 2, 2a, 3,
4, 4a, 5, 5a, 5b, 5c, 6).
2. člen
Člane odbora imenujejo za dobo štirih let volivci z območja naselja na svojih zborih. Po izteku mandata
je član lahko ponovno imenovan v odbor.
Za člana odbora je lahko imenovan volivec s stalnim prebivališčem na območju naselja, razen župana,
občinskih svetnikov, članov nadzornega odbora in zaposlenih v občinski upravi.
Člani odbora opravljajo svojo funkcijo nepoklicno in jim za opravljanje funkcije ne pripada nagrada ali
povračilo stroškov.
Volivci območja naselja lahko na svojem zboru razrešijo člana odbora istega območja, če ne zastopa
njihovih večinskih interesov.
3. člen
Odbor ima predsednika, ki ga izvolijo člani izmed sebe.

Predsednik sklicuje in vodi seje odbora ter predstavlja odbor v stikih z organi in upravo občine ter z
javnostjo.
Predsednik je dolžan sklicati sejo odbora na zahtevo župana ali sveta občine, na zahtevo člana odbora,
ali na zahtevo 5% volivcev z območja naselja.
4. člen
Sejo odbora se skliče najmanj 7 dni pred dnevom, za katerega je sklicana. Vabilo za sklic se pošlje tudi
županu in direktorju občinske uprave.
Odbor dela in sprejema svoje odločitve na seji, na katerih je navzoča večina članov, z večino glasov
navzočih članov.
Za vsako sejo odbora se izdela zapisnik, ki mora biti v 15 dneh po seji posredovan občinski upravi.
5. člen
Odbor ima naslednje pristojnosti:
- daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov občine,
- sodeluje in daje mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov v delu, ki
se nanaša na njegovo območje,
- seznanja pristojne organe občine o problemih in potrebah občanov z njegovega območja in daje
predloge za njihovo rešitev,
- sodelujejo pri pridobivanju potrebnih soglasij krajanov za izgradnjo javne infrastrukture,
- daje predloge za ureditev in olepševanje njihovega naselja,
- daje predloge za prometno ureditev pomaga pri opravljanju nalog, ki se nanašajo na letno in zimsko
vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti ter na urejenost pokopališč in drugih javnih površin,
- sodelujejo pri organizaciji in izvedbi prireditev v občini,
- sodeluje pri opravljanju drugih javnih zadev z njegovega območja.
6. člen
Stališča, mnenja, pobude in predlogi odbora se posredujejo delovnim telesom občinskega sveta in
občinskemu svetu in niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere so pristojni občinski svet, župan
in občinska uprava in jih ne zavezujejo.
7. člen
Administrativna in tehnična opravila v zvezi z delovanjem odborov opravlja občinska uprava.
Stroške v zvezi z delovanjem odborov krije Občina Straža.
8. člen
Odbori se imenujejo v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
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Zbore občanov za imenovanje odborov skliče po posameznih območjih župan. Zbor vodi župan ali od
njega pooblaščena oseba.
Kandidate za člana odbora območja določenega naselja predlagajo občani s tega območja.
Zbor občanov veljavno sklepa o imenovanju članov odbora, če je na njem prisotnih najmanj 20%
volivcev z območja naselja. Za člana odbora je izvoljen kandidat, ki je prejel več kot polovico glasov
prisotnih volivcev z območja naselja.
Prvo sejo odbora skliče takoj po imenovanju župan ali od njega pooblaščena oseba. Na njej se izvoli
predsednik odbora.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Številka: 00700-3/2016-5
Datum: 09.12.2016
Občina Straža
Župan Dušan Krštinc, l.r.
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