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Članicam in članom občinskega sveta  

Občine Straža  

 

Zadeva: Predlog Odloka o ustanovitvi krajevnih odborov v Občini Straža  

 

Namen:  Obravnava in sprejem v prvi obravnavi 

Pravna podlaga: Statut Občine Straža (Uradni list RS, št. 61/21) 

Predlagatelj:  Župan Dušan Krštinc 

Poročevalec:  Polonca Špelko Krštinc – v. d. direktorice občinske uprave 

Obrazložitev: Statut Občine Straža v 53. členu določa, da občinski svet z odlokom ustanovi 

krajevne odbore kot svoja posvetovalna telesa. Člane krajevnega odbora volijo 

in razrešujejo volivci s tega območja občine, za katerega je odbor ustanovljen.  

V odloku se ureja organizacija in način dela krajevnih odborov. Krajevni odbori 

se ustanovijo zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb občanov. Po svoji 

naravi so posvetovalna telesa občinskega sveta.  

 V predlogu odloka je določeno, da se ustanovi 7 krajevnih odborov: Rumanja 

vas, Vavta vas z Jurko vasjo, Drganja sela, Potok od vključno h.š. 7 z naseljema 

Prapreče in Dolnje Mraševo, Loke z Zalogom in Potokom (Volavče) do h.š.7, 

nato še Dolenja Straža z ulicami Drča, Dule, Gaj, Novomeško cesto, Podreber, 

Podgoro in Reso,  ter naselje Straža z ulicami Na žago, Pod Srobotnikom, Staro 

cesto, Ob Krki, Pod vinogradi, Gradiška, Ulica talcev, Zavrtnica, Sela in 

Hruševec. Vsak krajevni odbor ima od 3 do 7 članov.  

Krajevni odbori sodelujejo pri opravljanju naslednjih javnih zadev na območju 

za katerega so ustanovljeni, in sicer dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi 

razvojnih programov in dajejo pobude za proračun, sodelujejo in dajejo mnenja 

pri javnih razgrnitvah prostorskih planov, dajejo pobude za prometno ureditev, 

dajejo pobude za ureditev javnih površin in olepšanje kraja, daje predloge za 

sanacijo divjih odlagališč, sodeluje pri čistilnih akcijah, dajejo pobude in nudijo 

pomoč pri koordinaciji del v zvezi s pluženjem snega in rednim vzdrževanjem 

krajevnih cest, sodelujejo pri pridobivanju potrebnih soglasij krajanov za 

izgradnjo javne infrastrukture, sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in 

drugih prireditvah, seznanjajo župana in občinski svet s potrebami prebivalcev 

in opravljajo druga dela in naloge, katere določi župan in občinski svet. 



 

 Posamezni krajevni odbor se izvoli na zboru občanov, kjer volivci s 

posameznega območja volijo člane. Mandat članov posameznega krajevnega 

obora traja do poteka mandata občinskega sveta.  

Finančne posledice:   Sprejetje Odloka o ustanovitvi krajevnih odborov v Občini Straža ne bo imel 

finančnih posledic na proračun. 

 

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.  

 

Priloge: 

− Odlok o ustanovitvi krajevnih odborov v Občini Straža  (Priloga 1). 

 


