
Na podlagi določb 30. in 32. člena Pravilnika o načinu delovanja krajevne skupnosti
Slovenski Javornik Koroška Bela je svet krajevne skupnosti Slovenski Javornik Koroška Bela
na svoji 2. korespondenčni seji, dne 27.12.2007 sprejel

P  O  S  L  O  V  N  I  K

O DELU ZBORA KRAJANOV V KRAJEVNI
SKUPNOSTI Slovenski Javornik Koroška Bela

I. ZBOR OBČANOV

1. člen

Zbor krajanov je neposredna oblika sodelovanja občanov pri odločanju o lokalnih zadevah v
občini in oblika ustavne pravice sodelovanja pri upravljanju javnih zadev.

II. SKLIC ZBORA KRAJANOV

2. člen

Zbor krajanov  v krajevni skupnosti skliče župan:
- na lastno pobudo v skladu s statutom Občine Jesenice,
- na pobudo občinskega sveta
- na pobudo najmanj petih odstotkov volivcev v krajevni skupnosti
- na pobudo sveta krajevne skupnosti.

3. člen

Zbor krajanov v krajevni skupnosti lahko skliče tudi svet krajevne skupnosti.

Sklic, vodenje zbora in odločanje na zboru podrobneje uredi svet krajevne skupnosti s
Poslovnikom o delu zbora krajevne skupnosti.

4. člen

Sklic zbora krajanov mora vsebovati območje, za katerega se sklicuje, kraj zbora, čas zbora
ter predlog dnevnega reda.



Sklic zbora se objavi na oglasni deski krajevne skupnosti ter v sredstvih javnega obveščanja,
najmanj 10 dni pred sklicem.

5. člen

Zbor krajanov vodi predsednik sveta krajevne skupnosti ali od njega pooblaščena oseba.

Zbor je sklepčen če na zboru sodeluje najmanj 50 volivcev.

V skladu s pomembnostjo obravnavanih zadev lahko sklicatelj zbora odloči, da bo krajane k
sodelovanju pozval tako, da pošlje vabilo vsakemu gospodinjstvu v krajevni skupnosti.

6. člen

Člani sveta krajevne skupnosti so se dolžni udeleževati zbora krajanov in dajati odgovore na
postavljena vprašanja.

III. PRISTOJNOST ZBORA KRAJANOV

7. člen

Zbor krajanov v krajevni skupnosti neposredno odloča o lokalnih zadevah tako, da:

- obravnava pobude in predloge za spremembo območja krajevne skupnosti, imena in
sedeža krajevne skupnosti ter daje pobude v zvezi s tem in oblikuje mnenja,

- obravnava pobude in predloge za ustanovitev ali ukinitev krajevne skupnosti,
- predlaga, obravnava in oblikuje stališča o spremembah območjih naselij, imen naselij

ter imen ulic
- daje predloge svetu krajevne skupnosti v zvezi z varovanjem življenjskega okolja,
- oblikuje stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor (gradnja avtocest, energetskih

objektov, odlagališč odpadkov in nevarnih snovi ipd.),
- razpravlja o delu sveta krajevne skupnosti oz. o njegovem poročilu,
- obravnava in oblikuje mnenja in stališča v drugih zadevah, za katere tako določa

zakon, statut občine ali Pravilnik o načinu poslovanja KS
- obravnava in oblikuje mnenja in stališča v drugih zadevah za katere tako sklene

občinski svet občine, župan ali svet krajevne skupnosti.

IV. DELO ZBORA KRAJANOV 

8. člen

Zbor krajanov prične delo z izvolitvijo delovnega predsedstva, zapisnikarja, treh članov
verifikacijske komisije in treh overovateljev zapisnika. Kandidate za naštete funkcije predlaga
sklicatelj zbora.



9. člen

Dnevni red predlaga sklicatelj zbora, sprejme pa se z večino glasov prisotnih krajanov z
javnim glasovanjem.

Sklicatelj zbora lahko zavrne morebitno predlagano razširitev dnevnega reda, če za
predlagano razširitev nima strokovno pripravljenega gradiva, svojo zavrnitev pa mora
obrazložiti.

Predlagano razširitev dnevnega reda, s katero se strinja tudi sklicatelj zbora, se sprejme na
enak način, kot dnevni red.

10. člen

Po sprejemu dnevnega reda delovni predsednik povabi sklicatelja zbora, da obrazloži zadeve,
ki jih bo zbor obravnaval. Obrazložitev lahko poleg sklicatelja zbora podajo tudi člani sveta
krajevne skupnosti in občinske uprave, pristojni za obravnavano zadevo, oziroma predsednik
sveta krajevne skupnosti, če je svet sklicatelj zbora.

11. člen

Po opravljeni obrazložitvi zadeve delovni predsednik povabi k razpravi, po vrstnem redu daje
besedo razpravljavcem in skrbi, da razpravljavci spoštujejo sprejeti dnevni red.

Razpravljavci smejo razpravljati le o zadevah, sprejetih z dnevnim redom.

Razpravljavcu, ki se kljub predhodnemu opozorilu ne drži dnevnega reda, delovni predsednik
lahko vzame pravico sodelovati v nadaljevanju razprave.

12. člen

Ko delovni predsednik ugotovi, da je razprava zaključena, predlaga sklicatelju zbora, da
dopolni svojo obrazložitev in odgovori na vprašanja in predloge, podane v razpravi.

Glede na vsebino razprave sklicatelj zbora lahko na novo oblikuje besedilo zahteve, mnenja
in sklepa, ki ga na glasovanje predloži delovni predsednik.

13. člen

Pred glasovanjem delovni predsednik na podlagi poročila verifikacijske komisije ugotovi, če
so podani pogoji iz 5. člena tega poslovnika.



14. člen

Glasovanje o predlaganem mnenju, sklepa ali predloga je javno. Štejejo le glasovi »za« in
»proti«, število vzdržanih glasov se ne ugotavlja.

Predlog je sprejet, če je zanj glasovala večina prisotnih krajanov.

15. člen

Kadar je na zboru krajanov sprejeta zahteva po sklicu seje sveta krajevne skupnosti, je
predsednik sveta, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik, dolžan sklicati sejo v 15. dneh po
sprejemu zahteve.
Če je bila na zboru poleg zahteve po sklicu seje sveta sprejeta tudi zahteva po obravnavi
določene problematike v krajevni skupnosti, jo je svet dolžan obravnavati in o njej sprejeti
ustrezen sklep.

16. člen

O delu zbora krajanov zapisnikar piše zapisnik, katerega podpišejo delovni predsednik,
zapisnikar in overovatelji zapisnika.

Podpisan zapisnik pošlje zapisnikar sklicatelju zbora krajanov.

V. PREHODNE DOLOČBE

17. člen

Ta poslovnik prične veljati naslednji dan potem, ko ga sprejme svet krajevne skupnosti in se
objavi na oglasni deski krajevne skupnosti in na spletni strani Občine Jesenice..

Za področja delovanja zbora krajanov – občanov, ki jih ne ureja ta poslovnik se smiselno
uporabljajo določbe statuta Občine Jesenice.

Slovenski Javornik, dne 9.1.2008
Številka: 11/2008-SZ
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