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OBČINSKI SVET OBČINE DOL PRI LJUBLJANI 
 
 
 
Zadeva:     
 

 
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI VAŠKIH 
ODBOROV OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI IN DOLOČITVI 
NJIHOVIH OBMOČIJ – hitri postopek  
 

 
Pravna podlaga:   
  
 
 

 
15. člen Zakona o lokalni samoupravi 

 
Predlagatelj:    
 

 
Župan občine Dol pri Ljubljani, mag. Janez Tekavc 

 
Poročevalec:    

 
Mihaela Mekše 

 
Predlog sklepa: 
  
 

 
SKLEP 1 
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta občine Dol 
pri Ljubljani in določitvi njihovih območij. 
 

 
Priloge: 
 

 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vaških 
odborov Občinskega sveta občine Dol pri Ljubljani in določitvi njihovih območij 

 

 

                                                                                                            mag. Janez Tekavc, 

                                                                                                                       župan 

 

 
 

 

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI 
OBČINSKI URAD 

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani 
Telefon: 01/5303 240, faks: 01/5303 249 

e-pošta: obcina@dol.si  

 



 
 

 
UVOD: 
 
S predlaganimi spremembi se spreminjajo območja vaških odborov in novelira nekatere 
določbe glede načina dela.  
 
OBRAZLOŽITEV: 
 

a) Obrazložitev predloga sprejema odloka po hitrem postopku 
Mandat vaških odborov se pokriva z mandatom Občinskega sveta. S sprejemanjem odloka v 
dveh obravnavah, ki mu sledi še čas potreben za poziv in izbiro članov vaških odborov, se 
imenovanje odmika daleč naprej. Glede na navedeno predlagam, da se odlok sprejme po 
hitrem postopku in s tem omogoči čim hitrejše imenovanje in delovanje vaških odborov.  
 

b) Obrazložitev predloga sprememb in dopolnitev odloka 
Odlok o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta občine Dol pri Ljubljani je bil sprejet 
leta 2000 in dvakrat noveliran – prvič zaradi spremembe števila članov vaških odborov in 
drugič zaradi določitve števila sej, ki naj bi jih vaški odbori imeli.  
 
Glede na dosedanjo aktivnost vaških odborov in zaradi racionalnejše in objektivnejše 
razdelitve vaških odborov glede na število prebivalcev, ki jih zastopajo, se predlaga 
ustanovitev novih območij odborov.  
Za primerjavo predstavljamo podatke o vaških odborih po veljavnem odloku, iz katere je 
razvidna nesorazmerna zastopanost prebivalcev v obstoječih vaških odborih. Pri novi sestavi 
vaških odborov se je skušalo slediti boljšemu razmerju med številom članov v vaškem odboru 
in številom občanov, ki jih posamezni odbor zastopa in zelo različna velikost odborov. Hkrati 
se je skušalo slediti povezavi naselij po legi.  
 
Stanje po veljavnem odloku  

naselje Število prebivalcev Št. članov 
VO 

Št. prebivalcev prebivalcev/člana 

Brinje 161 3 624 208 

Beričevo 463 

     

Videm 864 7 2130 304 

Zaboršt 357 

Zajelše 265 

Podgora 286 

Kleče 129 

Dol 229 

     

Vinje 495 6 1702 283 

Osredke 84 

Kamnica 403 

Petelinje 84 



Dolsko 636 

     

Klopce 77 4 254 63 

Vrh 24 

Zagorica 102 

Križevska vas 51 

     

Laze 249 3 249 83 

     

Senožeti 818 4 818 204 

 
Predlog: 
Večina dosedanjih vaških odborov pokriva ista območja, le da se število članov spremeni 
glede na izenačenje zastopanosti občanov na člana vaškega odbora. Sprememba dosedanjih  
območij vaškega odbora je le v tem, da se združijo trije vaški odbori (od katerih bi dva imela 
le po enega člana) in sicer vaški odbor Klopce, Vrh, Zagorica, Križevska vas z vaškim odborom 
Laze in vaškim odborom Senožeti. 
 

naselje Število prebivalcev Št. članov 
VO 

Št. prebivalcev prebivalcev/člana 

Brinje 161 2 624 312 

Beričevo 463 

     

Videm 864 6 2130 355 

Zaboršt 357 

Zajelše 265 

Podgora 286 

Kleče 129 

Dol 229 

     

Vinje 495 5 1702 340 

Osredke 84 

Kamnica 403 

Petelinje 84 

Dolsko 636 

     

Klopce 77 4 1321 330 

Vrh 24 

Zagorica 102 

Križevska vas 51 

Laze 249 

Senožeti 818 

Podatki so povzeti s strani Statističnega urada. 
 
Druge predlagane spremembe so bolj tehnične narave in spremembe, ki predstavljajo 
črtanje nalog, ki se dejansko ne izvajajo in ki se ne skladajo z namenom in statusom odborov.  



 
Smisel vaških odborov je zbiranje in preučevanje problemov, ki nastajajo na območjih 
posameznega odbora in predstavitev teh občinskim organom. Glede na to, da se urgentne 
zadeve rešujejo sproti, je za sistematično obdelavo problemov dovolj, da se odbor sestane 
predvidoma dvakrat letno. Odlok omogoča tudi več sej, v kolikor to narekujejo izredne 
okoliščine.  
 
Finančne posledice: 
Finančnih posledic zaradi sprejema sprememb in dopolnitev odloka ni. Kažejo se le v 
zmanjšanju odhodkov za sejnine zaradi zmanjšanja predvidenih sej. 
 
 
 
 
 
 


