
Na podlagi 18. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 

79/09, 51/10) 66. člena Statuta občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10), 15. 

člena Odloka o krajevnih skupnostih občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 19/96, 

65/98, 79/01, 50/02, 37/07) je svet krajevne skupnosti Pohorski odred na seji dne 9. 12. 2015 

sprejel 

 

STATUT 

KRAJEVNE SKUPNOSTI POHORSKI ODRED 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

 

(1) Krajevna skupnost je ustanovljena zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb 

občanov kot ožjega dela občine. 

 

(2) Krajevna skupnost je del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, 

premoženjsko-finančnem in pravnem smislu. Krajevna skupnost ima status pravne 

osebe. 

 

(3) S tem statutom so določena temeljna načela za delovanje in organizacijo krajevne 

skupnosti Pohorski odred, oblikovanje in pristojnosti organov krajevne skupnosti, 

način dela organov, način in oblike sodelovanja krajanov pri sprejemanju odločitev v 

krajevni skupnosti ter opredeljena druga vprašanja skupnega pomena v krajevni 

skupnosti. 

 

(4) V statutu uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki za osebe, so 

uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 

 

 

 

2. člen 

 

Krajevna skupnost Pohorski odred  obsega naslednja območja: del mestnega območja 
Slovenska Bistrica del mestnega območja Slovenska Bistrica  
Aljaževa ulica, Aškerčeva ulica, Cankarjeva ulica, Cesta XIV. divizije, Cvetlična ulica, 
Finžgarjeva ulica, Grajska ulica – del, Gregorčičeva ulica, Jenkova ulica, Osojna 
ulica, Kajuhova ulica – del, Kettejeva ulica, Kopališka ulica, Na Ajdov hrib, Murnova ulica, 
Nazorjeva ulica, Partizanska ulica – del, Prešernova ulica, Prežihova ulica, Ulica Anice 
Černejeve, Ingoličeva ulica, Ob stadionu – del, Špindlerjeva ulica – del, Taborniška ulica, 
Ljubljanska cesta – del, Tomšičeva ulica, Šolska ulica, Prvomajska ulica, Ulica 
Pohorskega odreda, Ulica Slave Klavore, Vodovnikova ulica, V Zafošt, V Črnec, 
Vrtnarska ulica, Župančičeva ulica,  

 ter naselje Spodnja Ložnica. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763


3. člen 

 

V skladu z zakonom, statutom občine Slovenska Bistrica, odlokom o krajevnih skupnostih 

občine Slovenska Bistrica in tem statutom zadovoljujejo krajani v krajevni skupnosti določene 

skupne potrebe ter izvajajo naloge, ki jih je krajevni skupnosti poverila občina. 

 

 

 

4. člen 

 

(1) Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava. 

 

(2) Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. 

 

(3) Krajevna skupnost razpolaga s sredstvi, ki so njena last, sredstvi, ki so jih v krajevni 

skupnosti združili krajani, sredstvi, dodeljenimi iz občinskega proračuna za izvajanje 

dogovorjenih nalog ter sredstvi, ustvarjenimi z lastno gospodarsko dejavnostjo. 

 

5. člen 

 

Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu s sredstvi, s katerimi razpolaga. Pri 

razpolaganju s temi sredstvi nastopa krajevna skupnost v pravnem prometu v svojem imenu 

in za svoj račun. 

 

6. člen 

 

Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Za 

obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno odgovarja občina. 

 

7. člen 

 

Če krajevna skupnost, ki je v skladu s Statutom Občine Slovenska Bistrica, pravna oseba, 

preneha obstajati ali če ji preneha pravna subjektiviteta, njene pravice in obveznosti preidejo 

na občino oziroma na nove krajevne skupnosti z lastnostjo pravne osebe, ki nastanejo z 

združitvijo ali z razdružitvijo prejšnjih krajevnih skupnosti. 

  

8. člen 

 

Krajevna skupnost ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zunanjem krogu na zgornji polovici 

napis OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, v notranjem krogu napis KRAJEVNA SKUPNOST, 

spodaj vodoravno POHORSKI ODRED, v sredini žiga pa grb mesta Slovenska Bistrica. 

 

9. člen 

 

(1) Krajevna skupnost ima lahko svoj krajevni praznik. Svet krajevne skupnosti lahko s 

sklepom določi  datum krajevnega praznika, če je taka volja krajanov. 

 

(2) Krajevna skupnost podeljuje svojim zaslužnim krajanom priznanja in plakete. 



 

(3) Svet krajevne skupnosti s sklepom določi dobitnike priznanj in plaket krajevne 

skupnosti. 

 

10. člen 

 

(1) Pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti, njeno ukinitev ali spremembo 

njenega območja, lahko da zbor krajanov ožjega dela občine ali deset odstotkov 

volivcev s tega območja, po postopku in na način, ki je določen s Statutom Občine 

Slovenska Bistrica za ljudsko iniciativo.  

 

(2) Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo območje občinski svet s 

spremembo statuta občine po poprej ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in območju 

skupnosti. Volja prebivalcev se ugotovi na referendumu, ki ga za določeno območje 

razpiše občinski svet. 

 

(3) Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega odbora občine, četrtine članov 

sveta krajevne skupnosti ali zbora krajanov krajevne skupnosti, razpusti svet krajevne 

skupnosti in razpiše predčasne volitve: 

- če se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane, 

- če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom zaupane oziroma jih izvršuje v 

nasprotju z zakonom, predpisi in splošnimi akti občine. 

 

(4) Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine krajevno skupnost, če ugotovi, da 

svet krajevne skupnosti ne opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane sveta 

oziroma, da občani na njenem območju nimajo interesa za opravljanje nalog krajevne 

skupnosti v skladu s tem statutom. 

 

(5) Sprememba statuta, s katero se ukine krajevna skupnost oziroma spremeni njeno 

območje, lahko začne veljati šele po izteku mandata sveta krajevne skupnosti.    

 

11. člen 

 

(1) Zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb se lahko krajevna skupnost povezuje 

z drugimi krajevnimi skupnostmi v različne oblike interesnega združevanja in 

sodelovanja. 

 

(2) Krajevna skupnost sodeluje tudi z drugimi krajevnimi skupnostmi in lahko v ta namen 

tudi združuje sredstva za opravljanje skupnih zadev. 

 

II. NALOGE KRAJEVNE SKUPNOSTI 

 

12. člen 

 

(1) Krajevna skupnost opravlja naloge na način kot je to določeno v odloku o krajevnih 

skupnostih občine Slovenska Bistrica, v statutu občine in v tem statutu. 

 



(2) Krajevna skupnost za zadovoljevanje potreb prebivalcev zagotavlja izvajanje 

naslednjih pristojnosti: 

1. upravlja in razpolaga s svojim premoženjem in sredstvi; 

2. sprejema program razvoja krajevne skupnosti; 

3. upravlja in vzdržuje lastne komunalne objekte in dane v upravljanje (kanalizacija, 

javna razsvetljava, zelenice, igrišča,…); 

4. upravlja in vzdržuje pokopališča, ki so prenesena v upravljanje krajevne skupnosti; 

5. sodeluje pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer: 

 daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov občine na področju 

javne infrastrukture na svojem območju, 

 sodeluje pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na 

njihovem območju in sodeluje pri nadzoru nad opravljenimi deli, 

 sodeluje pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščite virov pitne vode, 

 sodeluje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja javnih 

gospodarskih služb (gradnja komunalne infrastrukture, kot je kanalizacija, 

javna razsvetljava, ceste…), 

 daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodeluje 

pri njihovi sanaciji, 

 daje predloge za ureditev in olepševanje kraja (ureditev sprehajalnih poti, 

ureditev parkov in zelenic, cvetličenje,…) in pri tem sodeluje, 

 daje pobudo za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev 

dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti,…), 

 predlaga programe javnih del, 

 sodeluje in daje mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in 

izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njene skupnosti, 

 daje mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge 

namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov s 

skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri 

katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov, 

 seznanja pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti 

na področju urejanja prostora in varstva okolja, 

 sodeluje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev, 

 spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča štab za civilno 

zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja 

civilne zaščite in reševanja, 

 daje soglasje k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem 

občine, ki je skupnosti dano v uporabo za opravljanje njenih nalog, 

 daje soglasje v zvezi s podaljšanim obratovalnim časom gostinskih obratov, 

 pripravlja in sodeluje ter izvaja projekte v okviru celostnega razvoja podeželja 

in obnove naselij ter skrbi za ohranjanje naravne in kulturne dediščine in 

raznih spominskih obeležij na območju krajevne skupnosti; 

6. vzdržuje in ureja kategorizirane in ne kategorizirane ceste in druge javne površine, ki 

so v upravljanju krajevne skupnosti: 

 pluženje in odvoz snega, 

 posipavanje in obsekavanje cest, 

 obnavljanje asfaltnih površin, 

 nove preplastitve asfaltnih površin s pripadajočim odvodnjavanjem, 



 urejanje obstoječih in novih parkirnih površin; 

7. skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč tudi v primeru elementarnih 

nesreč in drugih večjih nesreč, ki so prizadele krajane in občane. 

 

(3) V okviru pristojnosti iz prejšnjega odstavka se v organih krajevne skupnosti opravljajo 

še naslednje naloge: 

 sprejema statut krajevne skupnosti, 

 obravnava in sprejema letni finančni načrt krajevne skupnosti, ki je sestavni del 

občinskega proračuna ter v tem okviru zaključni račun finančnega načrta krajevne 

skupnosti, 

 sprejema letni program dela krajevne skupnosti 

 sprejema posamezne odločitve, ki se nanašajo na uresničevanje pristojnosti 

reševanja zadev v krajevni skupnosti, 

 imenuje predsednike in člane delovnih teles, komisij in odborov, 

 odloča o predlogih delovnih teles, 

 daje predloge za razvoj gospodarstva ter predloge za reševanje komunalne in 

stanovanjske problematike v krajevni skupnosti, 

 na svojem območju spremlja problematiko s področja šolstva, zdravstva in sociale 

ter predlaga ukrepe za njihovo reševanje, 

 daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine, 

 sklicuje zbor krajanov za obravnavo posameznih vprašanj iz pristojnosti krajevne 

skupnosti, 

 predlaga razpis referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka, 

 opravlja druge naloge, ki jih na krajevne skupnosti prenesejo organi občine. 

 

 

III. ORGANI KRAJEVNE SKUPNOSTI 

 

1. Splošne določbe 

 

13. člen 

 

(1) Organ odločanja o vseh zadevah v okviru nalog krajevne skupnosti je svet krajevne 

skupnosti, ki krajevno skupnost zastopa. 

 

(2) Kot stalni organ, ki ga imenuje svet krajevne skupnosti, je v krajevni skupnosti 

Nadzorni odbor. 

 

(3) Za uresničevanje posameznih nalog lahko svet krajevne skupnosti imenuje delovna 

telesa – komisije. 

 

(4) Krajevna skupnost lahko ima volilno komisijo kot samostojen organ, ki v skladu z 

zakonom o lokalnih volitvah, drugimi predpisi ter statutom krajevne skupnosti skrbi za 

izvedbo referendumov. 

 

 

 



14. člen 

 

(1) Volitve v svet krajevne skupnosti se izvajajo v skladu z zakonom in tem statutu. 

 

(2) Član sveta krajevne skupnosti ne more biti župan, podžupan, član nadzornega 

odbora krajevne skupnosti, javni uslužbenec v občinski upravi in javni uslužbenec v 

službi krajevne skupnosti.  

 

(3) Pravni posli, ki jih sklene svet krajevne skupnosti, katerih vrednost presega vrednost, 

kot je določena z vsakoletnim proračunom krajevne skupnosti, so veljavni le ob 

pisnem soglasju župana. 

 

15. člen 

 

(1) Delo krajevne skupnosti je javno in prav tako delo drugih delovnih teles. Javnost dela 

se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu sveta in delovnih teles preko internetne 

strani občine in  oz. krajevne skupnosti, javnih zavodov za obveščanje, katerih 

ustanovitelj je občina, s prisotnostjo krajanov in predstavnikov sredstev javnega 

obveščanja na sejah sveta ali drugega delovnega telesa ter vpogled v dokumente in 

gradiva, ki so podlaga za odločanje sveta in delovnih teles o pravicah, obveznostih in 

pravnih koristih krajanov. 

 

(2) Način zagotavljanja javnosti dela krajevne skupnosti, razlage in način izključitve 

javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, gradiv in dokumentov, ki vsebujejo 

podatke zaupne narave oziroma so uradna tajnost, določa zakon, statut in poslovnih 

krajevne skupnosti. 

 

 

2. Svet krajevne skupnosti 

 

16. člen 

 

(1) Svet krajevne skupnosti šteje 7 članov. 

 

(2) Svet krajevne skupnosti izvolijo krajani s stalnim bivališčem na območju krajevne 

skupnosti. Način izvolitve določa zakon o lokalni samoupravi. 

 

(3) Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.  

 

(4) Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in konča istočasno kot mandat 

članov občinskega sveta. Člani krajevne skupnosti se volijo za 4 leta. Mandat članov 

sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov sveta ter traja do prve seje 

novoizvoljenega sveta krajevne skupnosti. 

 

(5) Funkcija člana sveta je častna. 

 

(6) Predsednik sveta krajevne skupnosti predstavlja krajevno skupnost, sklicuje in vodi 

seje sveta ter predstavlja svet krajevne skupnosti navzven. 



 

(7) Za zakonito poslovanje krajevne skupnosti odgovarja predsednik. 

 

17. člen 

 

(1) Seje sveta krajevne skupnosti so javne. 

 

(2) Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče bivši (dotedanji) predsednik največ 20 dni 

po izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti. Prvo sejo vodi najstarejši član sveta 

krajevne skupnosti oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi svet 

krajevne skupnosti. Po sklepu prisotnih članov sveta pa lahko vodi sejo član, ki je 

prejel največ glasov krajank in krajanov oz. drug član. 

 

(3) Svet krajevne skupnosti se konstituira na svoji prvi seji tako, da izmed sebe izvoli 

predsednika sveta krajevne skupnosti, na predlog najmanj 3 članov sveta KS 

 

(4) Predsednik krajevne skupnosti  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.  

 

(5) Svet krajevne skupnosti na predlog predsednika izvoli podpredsednika z večino 

glasov vseh članov sveta krajevne skupnosti. Podpredsednik sveta nadomešča 

predsednika in opravlja naloge, ki mu jih določi predsednik. 

 

18. člen 

 

(1) Predsednik sveta krajevne skupnosti je lahko razrešen na predlog najmanj tretjine oz. 

3- treh članov sveta krajevne skupnosti. Predsednik je razrešen, če za predlog 

razrešitve glasuje večina vseh članov sveta krajevne skupnosti. 

 

(2) Vsak član sveta krajevne skupnosti lahko pred potekom mandata odstopi. Odstopna 

izjava mora biti podana v pisni obliki in posredovana predsedniku krajevne skupnosti.  

 

(3) Člana sveta krajevne skupnosti, ki iz neopravičenih razlogov ni aktiven pri delu 

krajevne skupnosti (se ne udeležuje sej in podobno), lahko tisti, ki ga je predlagal na 

listo kandidatov za svet krajevne skupnosti, na predlog Sveta KS, pisno (javno) 

pozove, da odstopi.   

 

(4) Predsednik sveta krajevne skupnosti je dolžan v roku 15 dni sklicati sejo sveta 

krajevne skupnosti in o tem sprejeti ugotovitveni sklep ter ga posredovati predsedniku 

občinske volilne komisije. 

 

(5) Predsednik sveta krajevne skupnosti lahko pred potekom mandata odstopi. Odstopna 

izjava mora biti podana v pisni obliki. Svet krajevne skupnosti ob obravnavi odstopne 

izjave opravi volitve novega predsednika sveta krajevne skupnosti. 

 

(6) Za odstop podpredsednika sveta krajevne skupnosti se smiselno uporabljajo določila, 

ki veljajo za odstop predsednika sveta krajevne skupnosti.  



 

 

19. člen 

 

Predsednik sveta krajevne skupnosti zastopa in predstavlja krajevno skupnost v okviru nalog 

krajevne skupnosti in v okviru s proračunom določenih sredstev za izvajanje nalog, sklicuje in 

vodi seje njenega sveta ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet krajevne skupnosti. 

 

20. člen 

 

(1) Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema odločitve na seji. Svet krajevne skupnosti 

veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta krajevne skupnosti. Svet 

krajevne skupnosti sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov. 

 

(2) Glasovanje na seji sveta krajevne skupnosti je javno. Tajno se na seji sveta krajevne 

skupnosti glasuje le takrat, kadar tako odloči s sklepom večina članov sveta krajevne 

skupnosti. 

 

(3) Predsednik sveta skliče svet krajevne skupnosti najmanj štirikrat na leto oziroma 

večkrat v primeru, če je to potrebno. Predsednik mora sklicati svet krajevne 

skupnosti, če to zahteva župan ali najmanj polovica članov sveta. V primeru 

odsotnosti predsednika lahko po pooblastilu predsednika skliče sejo sveta krajevne 

skupnosti podpredsednik. Če predsednik sveta krajevne skupnosti 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 krajevne skupnosti predlaga 

predsednik, lahko pa ga predlaga tudi tisti, ki je upravičen predlagatelj sklica seje 

sveta krajevne skupnosti. 

 

(4) Župan ima pravico biti navzoč in razpravljati na sejah sveta krajevne skupnosti brez 

pravice glasovanja. 

 

(5) Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno uporablja Poslovnik Občinskega 

sveta Slovenska Bistrica. 

 

21. člen 

 

Predsednik sveta krajevne skupnosti: 

- zastopa in predstavlja krajevno skupnost, 

- predlaga v sprejem letni finančni načrt in zaključni račun krajevne skupnosti, 

- daje mnenje k predlogom delovnih teles, 

- skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev sveta krajevne skupnosti, 

- izvršuje sklepe organov krajevne skupnosti, 

- sklicuje in vodi seje sveta krajevne skupnosti, 

- skrbi za nemoteno delo sveta krajevne skupnosti, 

- zagotavlja izvajanje določil o delu sveta krajevne skupnosti, 

- podpisuje akte in sklepe, ki jih sprejema svet krajevne skupnosti, 

- skrbi za sodelovanje in usklajevanje dela z občinskim svetom, občinsko upravo in 

županom, 



- opravlja druge naloge, ki mu jih nalaga statut krajevne skupnosti in poverijo občinski 

organi občine Slovenska Bistrica, 

- poroča na krajevno običajen način, lahko tudi na zboru občanov o zaključnem računu 

in o svojem delu. 

 

22. člen 

 

(1) Podpredsednik sveta krajevne skupnosti pomaga predsedniku pri njegovem delu, ga 

nadomešča v času odsotnosti in v primeru zadržanosti in po njegovem pooblastilu 

opravlja posamezne zadeve z njegovega delovnega področja. 

 

(2) Če nastopijo razlogi, zaradi katerih predsednik sveta krajevne skupnosti ne more 

opravljati svoje funkcije, opravlja naloge predsednika podpredsednik sveta krajevne 

skupnosti. Če tudi podpredsednik sveta krajevne skupnosti ne more opravljati nalog 

predsednika, prevzame naloge predsednika najstarejši član sveta KS, oz. tisti, ki ga 

potrdi večina članov sveta KS. 

 

23. člen 

 

Svet krajevne skupnosti ima naslednje pristojnosti: 

- sprejema statut krajevne skupnosti, 

- sprejema  lahko poslovnik o delu sveta in druge akte krajevne skupnosti, 

- sprejema finančni načrt in zaključni račun krajevne skupnosti, 

- razpisuje referendum o posameznih vprašanjih iz občinske pristojnosti, ki neposredno 

prizadevajo interese občanov krajevne skupnosti, 

- razpisuje referendum za uvedbo samoprispevka in odloča o uvedbi samoprispevka, 

- imenuje komisije, odbore in druga delovna telesa sveta krajevne skupnosti, 

- voli nadzorni odbor krajevne skupnosti, 

- voli volilno komisijo krajevne skupnosti, 

- sprejema posamične odločitve v zvezi z izvajanjem finančnega načrta in 

razpolaganjem s sredstvi krajevne skupnosti,  

- odloča o sklepanju pogodb in drugih pravnih poslov krajevne skupnosti v okviru danih 

pooblastil, 

- odloča o vseh drugih vprašanjih iz pristojnosti krajevne skupnosti. 

 

 

 

 

24. člen 

 

(1) Člani sveta krajevne skupnosti imajo pravice in dolžnosti, določene z zakonom, 

Statutom občine, Odlokom o krajevnih skupnostih občine Slovenska Bistrica, tem 

Statutom in drugimi akti krajevne skupnosti. 

 

(2) Člani sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej sveta in uresničevati sprejete 

odločitve sveta krajevne skupnosti. 

 



(3) Člani sveta krajevne skupnosti imajo pravico dajati pobude predsedniku sveta 

krajevne skupnosti, delovnim telesom sveta krajevne skupnosti in zahtevati odgovore 

na svoja vprašanja in pobude. 

(4) Član sveta lahko zahteva, da se posamezno vprašanje oz. pobuda uvrsti na dnevni 

red seje in se o njem izvede razprava. 

 

(5) Kadar svet krajevne skupnosti obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, lahko 

člani sveta dajejo pobude in vprašanja, ki se nanašajo na delo občinskega sveta, 

občinske uprave in župana. Ta vprašanja in pobude mora predsednik sveta krajevne 

skupnosti takoj po seji sveta krajevne skupnosti posredovati pristojnim organom 

občine in zahtevati odgovor nanje. 

 

(6) Če pristojni organi ne odgovorijo na vprašanje ali pobudo v roku, določenem v Statutu 

občine oziroma Poslovniku občinskega sveta lahko svet krajevne skupnosti skliče 

zbor krajanov krajevne skupnosti in na njem obravnava vprašanje oz. pobudo. 

 

(7) O sejah sveta krajevne skupnosti se lahko obvešča vse svetnike občinskega sveta z 

območja krajevne skupnosti, če tako ocenijo člani sveta KS, le ti pa  imajo pravico, da 

sodelujejo na sejah sveta krajevne skupnosti brez pravice glasovanja. 

 

(8) Na seje sveta krajevne skupnosti se lahko vabijo predsedniki  uličnih odborov in 

vaškega  odbora, če so le ti vzpostavljeni oz. organizirani, ki pa nimajo pravice 

glasovanja. 

 

25. člen 

 

Posamezni član sveta krajevne skupnosti lahko zahteva sklic zbora krajanov za obravnavno 

kakšnega vprašanja, ki ga obravnava svet krajevne skupnosti. O takšni pobudi odloči svet 

krajevne skupnosti z večino glasov vseh članov sveta krajevne skupnosti. 

 

26. člen 

 

(1) Za obravnavo posameznih vprašanj, za pripravo predlogov gradiv za razjasnitev 

določenih spornih vprašanj in za opravljanje drugih nalog ter proučitev posameznih 

vprašanj, lahko svet krajevne skupnosti s sklepom imenuje komisije kot svoja stalna 

ali občasna delovna telesa. 

 

(2) V sklepu o imenovanju komisije se določi njena sestava in naloge. V vsako komisijo 

se imenuje najmanj en član sveta krajevne skupnosti, ki tudi vodi delo komisije. 

 

 

 

27. člen 

 

(1) O delu na seji sveta se piše zapisnik. Zapisnik obsega podatke o udeležbi na seji, 

glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o predlogih, o katerih se je 

razpravljalo z imeni razpravljavcev, navedbo na seji sprejetih sklepov in izidov 

glasovanja o posameznih zadevah. 



 

 

(2) Zapisnik potrdi svet krajevne skupnosti na prvi prihodnji seji, podpišeta pa ga 

predsednik sveta in zapisnikar. 

 

28. člen  

 

(1) V mestnem predelu in v naselju Spodnja Ložnica se lahko v  kolikor krajanke in 

krajani izkažejo potrebo, oz. zahtevo ustanovijo ulični odbori oz. vaški odbor za 

naselje Spodnja Ložnica. Aktivnosti vodijo in usklajujejo  3-5 članski ulični oz. vaški 

odbor. 

 

(2) Na območju krajevne skupnosti se lahko ustanovijo ulični odbori in vaški odbor in 

sicer: 

 

- Ulični odbor za območje strnjenega večstanovanjskega (blokovskega) naselja med 

Kopališko ulico, Partizansko ulico, Tomšičevo ulico, Prvomajsko ulico, Ul. 

Pohorskega odreda, in Šolsko ulico; 

 

- Ulični odbor za območje med oz. okoli Špindlerjevo ulico in Kajuhovo ulico, vključno z 

vsemi ulicami med navedenima Špindlerjevo in Kajuhovo ulico; 

- Ulični odbor za območje med Vodovnikovo ulico in Aljaževo ulico, vključno z vsemi 

ulicami med navedenima ulicama; 

 

- Vaški odbor za naselje Spodnja Ložnica  

 

(3) Predsednika in člane uličnega oziroma vaškega odbora imenujejo krajani na zboru 

krajanov posameznega predela mesta oziroma naselja. Njihov mandat je enak 

mandatu članov sveta KS. 

 

(4) Svet krajevne skupnosti se je dolžan opredeliti do pobud, ki jih v pisni obliki 

posredujejo ulični in vaški odbori. 

 

29. člen 

 

(1) Strokovno tehnične naloge za potrebe  delovanja sveta krajevne skupnosti in njegovih 

delovnih teles ter  izvajanje drugih nalog krajevne skupnosti opravlja tajnik krajevne 

skupnosti. V primeru, da krajevna skupnost nima svojega tajnika, lahko svet odloči, 

da bo navedene naloge opravljal kateri izmed članov sveta krajevne skupnosti ali 

druga oseba iz območja  KS. 

 

(2)Svet KS na predlog predsednika imenuje tajnika KS. 

 

3. Nadzorni odbor 

 

30. člen 

 

(1) Nadzorni odbor krajevne skupnosti sestavljajo predsednik in dva člana. 



 

(2) Nadzorni odbor izvoli svet krajevne skupnosti izmed krajanov. Predsednik in člana 

nadzornega odbora ne morejo biti člani sveta krajevne skupnosti. 

 

31. člen 

 

Nadzorni odbor: 

- nadzoruje upravljanje in razpolaganje s premoženjem krajevne skupnosti, 

- nadzoruje zakonitost, namenskost in smotrnost porabe sredstev krajevne skupnosti, 

- nadzoruje finančno poslovanje krajevne skupnosti. 

 

32. člen 

 

(1) Nadzorni odbor se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik. 

 

(2) Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno obravnava finančno poslovanje krajevne 

skupnosti in o svojih ugotovitvah poroča svetu krajevne skupnosti in pristojnemu 

organu občine. Nadzorni odbor obvezno obravnava zaključni račun krajevne 

skupnosti. 

 

(3) Nadzorni odbor sprejema sklepe in stališča z večino glasov prisotnih članov. 

 

4. Volilna komisija 

 

33. člen 

 

Volilno komisijo krajevne skupnosti imenuje svet krajevne skupnosti. Volilno komisijo 

krajevne skupnosti sestavlja predsednik in dva člana ter njihovi namestniki, ki se imenujejo 

izmed volivcev s stalnim prebivališčem v krajevni skupnosti. 

 

 

34. člen 

 

(1) Volilna komisija krajevne skupnosti vodi in izvaja oblike neposrednega izjavljanja 

volivcev, na podlagi odločitev sveta krajevne skupnosti. 

 

(2) Volilna komisija lahko izvaja tudi naloge, ki ji jih poveri občinska volilna komisija ali 

volilna komisija širše skupnosti. 

 

IV. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI 

 

35. člen 

 

(1) Premoženje krajevne skupnosti predstavljajo nepremičnine in premičnine, denarna 

sredstva in pravice. 

 

(2) O pridobitvi in odtujitvi premičnega in nepremičnega premoženja odloča svet krajevne 

skupnosti na podlagi pridobljenega soglasja občinskega sveta. 



 

(3) Za premoženje krajevne skupnosti veljajo pravni predpisi, kot veljajo za občinsko 

premoženje. 

 

(4) V primeru, da krajevna skupnost preneha obstajati, ali če ji preneha pravna 

subjektiviteta, preidejo vse njene pravice na občino. 

 

(5) Krajevna skupnost mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar. 

 

36. člen 

 

(1) Krajevna skupnost se financira iz lastnih virov in občinskega proračuna za določene 

namene. 

 

(2) Prihodki in odhodki krajevne skupnosti za posamezne namene se določijo s 

finančnim načrtom krajevne skupnosti, ki je sestavni del občinskega proračuna. 

 

(3) Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevne skupnosti, ki niso zajete v 

proračunu občine. 

 

(4) Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je odgovoren predsednik sveta. 

 

(5) Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti se uporabljajo določbe 

predpisov, ki urejajo financiranje javne porabe in določbe Odloka o proračunu občine. 

 

 

37. člen 

 

(1) Po preteku leta, za katerega je bil sprejet finančni načrt, je svet krajevne skupnosti 

dolžan pripraviti zaključni račun in ga predložiti županu, ki ga vključi k zaključnemu 

računu proračuna občine. 

 

(2) Zaključni račun za preteklo leto se najkasneje do konca februarja naslednjega leta 

predloži svetu krajevne skupnosti v obravnavo in sprejem. 

 

(3) Svet krajevne skupnosti pred potekom mandata sprejme poročilo o svojem delu v 

času mandata. Poročilo naj vsebuje finančno poročilo ter poročilo o posameznih 

aktivnostih tudi po uličnih in po vaškem odboru, v kolikor so bili ustanovljeni in 

krajevni skupnosti kot celoti. Vsebino poročila o delu krajevne skupnosti na predlog 

nadzornega odbora sprejme svet krajevne skupnosti.  

 

38. člen 

 

Krajevna skupnost se ne sme zadolževati. 

 

 

 

 



39. člen 

(1) Vso finančno poslovanje krajevne skupnosti in knjigovodske evidence morajo 

krajevne skupnosti voditi v skladu z zakonskimi predpisi, ki veljajo za poslovanje 

občine. 

(2) Računovodska in knjigovodska opravila za krajevno skupnost vodi občinska uprava. 

 

V. AKTI KRAJEVNE SKUPNOSTI 

 

40. člen 

 

Svet krajevne skupnosti sprejema naslednje akte: 

- statut krajevne skupnosti, 

- finančni načrt, 

- zaključni račun, 

- pravilnike, 

- sklepe. 

 

41. člen 

 

(1) Statut krajevne skupnosti je temeljni akt krajevne skupnosti, ki določa organizacijo in 

delovanje krajevne skupnosti, oblikovanje in pristojnosti organov krajevne skupnosti, 

sodelovanje krajanov pri sprejemanju odločitev in druga vprašanja, pomembna za 

delo krajevne skupnosti. 

 

(2) Statut krajevne skupnosti sprejme svet krajevne skupnosti z dvotretjinsko večino 

glasov članov sveta krajevne skupnosti. 

 

42. člen 

 

Za delo sveta krajevne skupnosti se smiselno uporabljajo poslovniška določila, ki veljajo za 

delovanje občinskega sveta. Svet krajevne skupnosti lahko samostojno sprejme poslovnik o 

delu sveta krajevnih skupnosti in drugih organov krajevne skupnosti. 

 

43. člen 

 

S finančnim načrtom se razporedijo vsi prihodki in izdatki za posamezne namene porabe v 

krajevne skupnosti. 

 

44. člen 

 

Z zaključnim računom se izkazujejo predvideni in doseženi prihodki ter predvideni in 

doseženi odhodki sredstev krajevne skupnosti. 

 

 

 

 

 

45. člen 



 

S pravilnikom se v krajevni skupnosti ureja način finančno-materialnega in knjigovodskega 

poslovanja. S pravilnikom se lahko urejajo tudi priznanja in nagrade krajevne skupnosti ter 

druga vprašanja. 

46. člen 

 

S sklepi svet krajevne skupnosti ustanavlja delovna telesa, določa njihovo delovno področje 

ter voli in imenuje člane delovnih teles. 

 

S sklepom svet krajevne skupnosti odloča tudi o postopkovnih vprašanjih in odloča o 

posameznih vprašajih iz svoje pristojnosti. 

 

 

VI. NEPOSREDNE OBLIKE ODLOČANJA OBČANOV 

 

47. člen 

 

Neposredni obliki odločanja krajanov v krajevni skupnosti sta zbor krajanov in referendum. 

 

48. člen 

 

(1) Zbor krajanov sestavljajo polnoletni krajani, ki imajo stalno prebivališče na območju 

krajevne skupnosti. 

 

(2) Zbor krajanov se lahko skliče za celotno območje krajevne skupnosti ali za njen del. 

Zbor krajanov skliče predsednik na lastno pobudo, na zahtevo sveta krajevne 

skupnosti, nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj 5 % volivcev v krajevni 

skupnosti oziroma 5 % volivcev dela krajevne skupnosti, za katerega se sklicuje zbor 

krajanov. 

 

(3) Če predsednik zbora krajanov ne skliče v 15 dneh po prejemu pisnega zahtevka 

upravičenega predlagatelja, ga lahko skliče tisti, ki je sklic zahteval. 

 

49. člen 

 

Krajani na zboru krajanov razpravljajo in dajejo mnenja: 

- o spremembah statuta krajevne skupnosti 

- o lokalni problematiki 

- o delu sveta krajevne skupnosti 

- o spremembah območja krajevne skupnosti ali vaške in uličnih skupnosti, 

- o delu predstavnikov krajevne skupnosti v organih občine, 

- o delu občinskih organov z vidika interesov svoje skupnosti, 

- obravnavajo druga vprašanja, pomembna za življenje in delo v krajevne skupnosti. 

 

50. člen 

 

(1) Zbor krajanov vodi tričlansko delovno predsedstvo (predsednik in dva člana), ki se 

izvoli na začetku zbora. 



 

(2) O delu zbora krajanov se piše zapisnik, ki ga potrdita dva overitelja zapisnika, 

zapisnikar in predsednik delovnega predsedstva. 

 

(3) Zbor krajanov je sklepčen, če se ga udeleži najmanj 5 % volivcev s stalnim 

prebivališčem v krajevni skupnosti.  

 

(4) Odločitev zbora krajanov je sprejeta, če zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki 

sodelujejo na zboru. 

51. člen 

 

(1) Svet krajevne skupnosti lahko o vprašanjih, ki so vsebina akta krajevne skupnosti, 

razpiše referendum. 

 

(2) Svet krajevne skupnosti mora razpisati referendum o sklepu, s katerim se določa 

samoprispevek občanov. Svet mora razpisati referendum tudi, če tako zahteva 

najmanj 10 % volivcev v krajevni skupnosti. 

 

(3) Referendum se opravi v skladu z določbami Statuta Občine Slovenska Bistrica, če z 

zakonom, ki določa in ureja referendum, ni drugače določeno. 

 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

52. člen 

 

Krajevna skupnost objavlja akte, s katerimi se posega v pravice in obveznosti občanov v 

krajevni skupnosti v uradnem glasilu občine, druge akte pa na krajevno običajen način. 

 

Pred potrditvijo statuta na svetu krajevne skupnosti je potrebno pridobiti soglasje statutarno 

pravne komisije pri Občinskem svetu Občine Slovenska Bistrica.  

 

53. člen 

 

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut krajevne skupnosti Pohorski odred  

Slovenska Bistrica z dne 18. 12. 1996 in vse njegove nadaljnje spremembe. 

 

54. člen 

 

Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi na krajevno običajen način. 

 

Slovenska Bistrica, 9. 12. 2015   

                                                                                         Ludvik Repolusk, višji upr. del. 

          Predsednik sveta KS Pohorski odred 

                                                                                                                                


