
Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni 

pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. 

 

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi in pristojnostih vaških odborov 

Občine Selnica ob Dravi obsega: 

− Odlok o ustanovitvi in pristojnosti vaških odborov Občine Selnica ob Dravi 

(MUV, št.  21/2003), 

− Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi in pristojnosti vaških odborov 

Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 18/2015). 

      
ODLOK  

o ustanovitvi in pristojnostih vaških odborov Občine Selnica ob Dravi 

(neuradno prečiščeno besedilo) 

1. člen 
(splošna določba) 

Zaradi zadovoljevanja skupnih potreb občanov na območjih posameznih naselij se v občini 

ustanovijo kot posvetovala telesa vaški odbori. 

2. člen 
(ustanovitev) 

Vaški odbori se ustanovijo za področja naselij "Gradišče na Kozjaku", "Sv. Duh na Ostrem 

vrhu" in "Zgornji Slemen - del in Spodnji Slemen". Naselje Gradišče na Kozjaku zajema to 

istoimensko naselje v celoti. Naselje Sv. Duh na Ostrem vrhu zajema to istoimensko naselje 

v celoti, k temu pa se dodajo še hišne številke izven tega naselja, kot to določa Sklep o 

določitvi ožjih delov občine. Naselje Zgornji Slemen - del in Spodnji Slemen zajema hišne 

številke obeh naselij, kot to določa Sklep o določitvi ožjih delov občine. Vaški odbor šteje pet 

članov iz naselja za katerega se ustanovi.  

Člane vaških odborov volijo občani na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje 

skupnosti za katero je odbor ustanovljen.  

Mandat članov vaških odborov se konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta. 

Nezdružljivost članstva v vaškem odboru s funkcijami občinskih funkcionarjev in z delom v 

občinski upravi ureja zakon. 

Financiranje vaških odborov ureja zakon. 

3. člen 
(pristojnosti) 

Vaški odbori sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer: 

- razpravljajo o problematiki v svoji skupnosti, 



- dajejo občinskemu svetu predloge in pobude o reševanju zadev, ki se nanašajo na 

vaško skupnost,  

- dajejo občinskim organom in delovnim telesom občinskega sveta mnenje o reševanju 

zadev iz občinske pristojnosti za svoje območje,  

- izvršujejo naloge, ki so jih nanje prenesli občinski organi in  

- opravljajo druge naloge, ki jih določa statut občine.  

Stališča, mnenja, pobude in predlogi članov vaških odborov niso pogoj za izvrševanje nalog 

občine, za katere so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne zavezujejo. 

4. člen 
(sklicevanje sej) 

Vaški odbori izvolijo izmed svojih članov predsednika in podpredsednika vaškega odbora. 

Odbor dela ter sprejema svoje odločitve na seji na kateri je navzoča večina članov, z večino 

glasov navzočih članov.  

Župan ima pravico biti navzoč na seji vaškega odbora, vendar nima pravice glasovanja.  

Predsednik skliče odbor najmanj trikrat na leto oziroma večkrat v primeru, da je to potrebno. 

Predsednik mora sklicati odbor, če to zahteva župan ali najmanj polovica članov odbora.  

Za delovanje vaškega odbora se smiselno uporabljajo določbe poslovnika občinskega sveta. 

5. člen 
(dolžnosti občinske uprave in občinskega sveta) 

Občinska uprava in občinski svet obveščata vaške odbore o programih in planih dela ter 

realizaciji.  

Občinski svet in občinska uprava sta dolžna obravnavati stališča in pripombe vaških odborov 

v zvezi s pripravo proračuna Občine Selnica ob Dravi in drugih temeljnih aktov.  

Občinska uprava strokovno servisira delo vaških odborov.  

Sredstva za izvajanje nalog vaških odborov zagotovi občina.. 

6. člen 
(končni določbi) 

Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine vaške odbore, če ugotovi, da odbor ne 

opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane odbora, oziroma, da občani posameznega 

naselja ne izkažejo interesa.  

7. člen 

Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. Z dnem 

začetka veljave tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi in pristojnostih vaških 

odborov Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 21/2003) in Spremembe in dopolnitve Odloka o 

ustanovitvi in pristojnosti vaških odborov Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 18/2015).  
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