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1. NAZIV GRADIVA ZA TOČKO DNEVNEGA REDA NA OBČINSKEM SVETU 

11.  točka dnevnega reda 

 

     Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi in imenovanju vaških 

     odborov  

 

PREDLAGATELJ GRADIVA 

ŢUPAN 

 

2. VSEBINA GRADIVA 

- Obrazloţitev 

 

3. POROČEVALEC NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 

IRENA CEHTL 

4. PRIPRAVLJALEC GRADIVA 

Občinska uprava 

5. PRAVNE PODLAGE:  

Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98, 

59/99, 70/00, 28/01, 87/01, 51/02, 108/03, 72/05, 21/06, 14/07, 60/07, 27/08, 76/08, 

79/09 in 51/10-čistopis) in Statut Občine Oplotnica (Ur. l. RS, št. 29/99, 1/02 in 

38/03) 

 

6. SKLEP: 

      »Občinski svet Občine Oplotnica sprejema Odlok o spremembi Odloka  

      o ustanovitvi in imenovanju vaških odborov v 1. obravnavi.« 

 

7. POSTOPEK IN NAČIN SPREJEMANJA: 

- I. obravnava 

Datum:  27. 2. 2012  

Datoteka:       p/občinski svet/občina/odlok vaški odbori 

 

         MATJAŢ ORTER 

          ŢUPAN  



 

 

OBRAZLOŢITEV 

Odlok o ustanovitvi in imenovanju vaških odborov določa ustanovitev, način imenovanja, 

organizacijo, število in način delovanja vaških odborov v Občini Oplotnica. 

Odlok v 5. členu določa, da člane vaških odborov imenujejo in razrešujejo občani na predlog 

občinske komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na zborih občanov. 

V 66. členu Statut Občine Oplotnica določa, da  občinski svet z odlokom ustanovi vaške 

odbore kot svoja posvetovalna telesa zaradi zagotovitve sodelovanja pri opravljanju javnih 

zadev v občini. Z odlokom določi organizacijo in način dela vaških odborov ter da člane 

vaških odborov imenuje in razrešuje na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja občinski svet Občine Oplotnica. Predloge za imenovanje članov vaških odborov 

podajo občani iz območja vaške skupnosti z javnim pozivom. 

Spremenjena določba 2. odstavka 66. člena statuta pa pogojuje tudi spremembo 1. odstavka 5. 

člena odloka. Odlok se s spremembo odloka usklajuje z določbami statuta kot višjega akta 

občine. 

Zakon o lokalni samoupravi v 30. členu določa, da  lahko Občinski svet kot svoja 

posvetovalna telesa z odlokom ustanovi tudi krajevne, vaške ali četrtne odbore. Člane teh 

odborov imenuje in razrešuje občinski svet. Imenuje jih izmed prebivalcev posameznih oţjih 

delov občine, če v občini niso ustanovljeni oţji deli, pa izmed prebivalcev posameznih 

območij občine, določenih z odlokom. S statutom občine ali odlokom se lahko določi, da 

člane teh odborov imenujejo in razrešujejo na svojih zborih prebivalci oţjih delov oziroma z 

odlokom določenih območij občine. S statutom občine ali odlokom se lahko določi, da ima 

krajevni, vaški ali četrtni odbor pravico občinskemu svetu predlagati odločitve, ki se nanašajo 

na oţji del občine. Če tako določa statut občine ali odlok, mora občinski svet pred vsako 

odločitvijo, ki se nanaša na oţji del občine, obvezno pridobiti mnenje krajevnega, vaškega 

oziroma četrtnega odbora. 

S spremembo 1. odstavka 5. člena odloka se pristojnost  imenovanja in razreševanja članov 

vaških odborov usklajuje z 2. odstavkom 66. člena statuta, in sicer :  

»  Člane vaških odborov imenuje in razrešuje na predlog občinske komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja občinski svet.« 

Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi in imenovanju vaških odborov je 

obravnavala Statutarno pravna komisija, ki predlaga občinskemu svetu, da predlog Odloka o 

spremembi odloka o ustanovitvi in imenovanju vaških odborov sprejme v predlagani vsebini. 

 

Irena Cehtl, višji referent                                                          Ţupan Matjaţ Orter 

 

 

 

 



Predlog 

 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 

74/98, 59/99, 70/00, 28/01, 87/01, 51/02, 108/03, 72/05, 21/06, 14/07, 60/07, 27/08, 76/08, 

79/09 in 51/10-čistopis) in Statuta Občine Oplotnica (Ur. l. RS, št. 29/99, 1/02 in 38/03) je 

Občinski svet  Občine Oplotnica,    na ……………seji, dne ..........   sprejel 

 

 

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA  

O USTANOVITVI IN IMENOVANJU VAŠKIH ODBOROV 

 

 

1. člen 

Spremeni se prvi odstavek 5. člena tako, da se glasi:  

Člane vaških odborov imenuje in razrešuje na predlog občinske komisije za  mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja občinski svet. 

 

2. člen 

V vseh ostalih členih ostane Odlok o ustanovitvi in imenovanju vaških odborov 

nespremenjen.  

3. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Številka:   

Oplotnica, dne  

                                                                                   Ţupan  

                                                                                   Občine Oplotnica  

                                                                                     Matjaţ Orter 

 


