URADNE OBJ AVE OBČINE GRAD
Številka 2
Uradne objave Občine Grad, št. 2/2017 z dne 26. 4. 2017
Leto I

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, s
spremembami) ter 15. in 57. člena Statuta Občine Grad
(Uradne objave Občine Grad, št. 1/17) je Občinski svet
Občine Grad na 21. redni seji dne 25.4.2017 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi vaških odborov Občine
Grad
1. člen
(splošni določbi)
Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov
na območju posameznih naselij in zaradi zagotovitve
sodelovanja vaških skupnosti pri opravljanju javnih zadev
v občini se v občini ustanovijo vaški odbori kot
posvetovalna telesa.
2. člen
S tem odlokom se določi organizacija in način dela vaških
odborov.
3. člen
(ustanovitev)
Vaški odbor se ustanovi za območje naslednjih naselij:
Dolnji Slaveči, Grad, Kovačevci, Kruplivnik, Motovilci,
Radovci in Vidonci.
Vaški odbori imajo lahko največ naslednje število članov,
ki so predstavniki posameznega dela naselja:
Vaški odbor Dolnji Slaveči – 6 članov
Vaški odbor Grad – 10 članov
Vaški odbor Kovačevci – 5 članov
Vaški odbor Kruplivnik – 8 članov
Vaški odbor Motovilci – 6 članov
Vaški odbor Radovci – 6 članov
Vaški odbor Vidonci – 6 članov
Člani vaških odborov morajo biti krajani s prijavljenim
bivališčem na območju posameznega vaškega odbora.
Člane vaških odborov imenujejo in razrešujejo občani na
zborih občanov, ki jih skliče župan za območje skupnosti,
za katero je vaški odbor ustanovljen.

Zbor občanov, kjer se imenuje nov vaški odbor, se mora
sklicati najkasneje 60 (šestdeset) dni od prve seje novo
izvoljenega občinskega sveta.
Mandat članov vaških odborov se konča istočasno kot
mandat članov občinskega sveta, traja pa do prve seje
novo izvoljenega vaškega odbora.
4. člen
(sklicevanje sej)
Prvo sejo vaškega odbora skliče župan najkasneje dvajset
dni po izvolitvi članov vaškega odbora. Odbor je
konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici
njegovih članov.
Vaški odbor ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo
člani vaškega odbora.
Predsednik vaškega odbora predstavlja vaško skupnost,
sklicuje in vodi seje odbora.
Odbor na predlog predsednika izvoli podpredsednika.
Podpredsednik odbora nadomešča predsednika in
opravlja naloge, ki mu jih določi predsednik.
Vaški odbor dela ter sprejema svoje odločitve na seji, na
kateri je navzočih večina članov, z večino glasov navzočih
članov.
Župan ima pravico biti navzoč na seji vaškega odbora in
razpravljati, vendar pa nima pravice glasovati.
Predsednik vaškega odbora skliče sejo odbora praviloma
štirikrat na leto oziroma večkrat v primeru, da je to
potrebno. Predsednik mora sklicati vaški odbor, če to
zahteva župan ali najmanj polovica članov odbora.
Za delovanje vaškega odbora se smiselno uporablja
poslovnik o delu občinskega sveta.
5. člen
(pristojnosti)
Vaški odbor izvršuje naloge, ki so v skladu s Statutom
Občine Grad naloge vaške skupnosti. Odbor pa tudi:
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obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se
nanašajo na območje vaške skupnosti in njeno
prebivalstvo ter oblikuje svoja stališča in mnenja,
daje pobude in predloge za sprejem odlokov in
drugih splošnih aktov občine.

Stališča, mnenja, pobude in predlogi vaškega odbora niso
pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere so pristojni
občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne
zavezujejo, razen če ni s Statutom Občine Grad ali s tem
odlokom drugače določeno.
Vaški odbor lahko za obravnavo posameznih vprašanj
sklicuje zbore občanov vaške skupnosti. Za sklic in
izvedbo zbora občanov se smiselno uporabljajo določbe
Statuta Občine Grad, s katerimi je urejen zbor občanov.
Odločitve vaškega odbora izvršuje župan in občinska
uprava.
6. člen
Prostore, opremo in materialna sredstva, ki jih
potrebujejo za svoje delovanje vaški odbori zagotovi in z
njimi upravlja občina.
Izvajanje strokovnih nalog in administrativnih opravil za
potrebe vaških skupnosti in njihovih odborov zagotavlja
občinska uprava.
7. člen
(razpustitev)
Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega
odbora občine, četrtine članov vaškega odbora ali zbora
občanov razpusti vaški odbor in razpiše predčasne volitve:
- če se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,
- če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s Statutom
Občine Grad zaupane oziroma jih izvršuje v
nasprotju z zakonom, predpisi in splošnimi akti
občine.
Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine vaško
skupnost, če ugotovi, da vaški odbor ne opravlja svojih
nalog, da ni kandidatov za člane odbora oziroma da občani
na njenem območju nimajo interesa za opravljanje nalog
vaške skupnosti v skladu s Statutom Občine Grad.
8. člen
(končni določbi)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi in pristojnostih vaških odborov Občine Grad
(Uradni list RS, št. 30/00).

Stran 2
9. člen

Ta odlok začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnih
objavah Občine Grad.
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