Polzela, 14. 6. 2019

NASLOV:

Spremembe in dopolnitve
Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela

PRAVNA PODLAGA:

Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini
Polzela (Polzelan, poročevalec občine Polzela – Uradne
objave, št. 4/16) in Statut Občine Polzela (Polzelan,
poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16)

PREDLAGATELJ:

Jože KUŽNIK, župan

PREDLOG SKLEPA:

Sprejmejo se Spremembe in dopolnitve Poslovnika
Občinskega sveta Občine Polzela in se podajo v 30
dnevno javno razpravo.

Obrazložitev
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela so potrebne zaradi
preimenovanja odborov občinskega sveta, da se vzpostavi skladnost med določbami statuta in Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Polzela (Uradni list RS, št. 1/09). Odbor
za gospodarstvo in gospodarske javne službe se preimenuje v odbor za gospodarstvo, odbor za
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti se preimenuje v odbor za negospodarstvo, odbor
za prostorsko načrtovanje in komunalne zadeve se preimenuje v odbor za okolje in prostor.
Odbor za gospodarstvo pokriva področje gospodarstva, v kar je zajeto gospodarstvo, gospodarske
javne službe in turizem. Odbor za negospodarstvo pokriva področje negospodarstva, v kar so zajete
negospodarske javne službe, kmetijstvo in družbene dejavnosti. Odbor za okolje in prostor pokriva
področje načrtovanja in urejanja prostora ter razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine,
varstva okolja in narave ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Odbor za proračun je nov odbor, ki je pristojen za obravnavo proračuna občine in rebalansa proračuna
občine.

Pripravil:
Mag. Marjan Močnik
Predsednik Statutarno pravne komisije

PREDLOG
Na podlagi 2. alineje 2. odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS1 in 30/18), 1. odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela –
Uradne objave, št. 4/16) in 1. alineje 1. odstavka 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 5/16 in 12/18) je Občinski svet
Občine Polzela na redni seji, dne 18. 6. 2019, sprejel

Spremembe in dopolnitve
Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela

1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne
objave, št. 5/16 in 12/18) se 58. člen spremeni, tako da se glasi:
»58. člen
(stalna delovna telesa)
Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
− statutarno pravna komisija,
− odbor za gospodarstvo,
− odbor za negospodarstvo,
− odbor za okolje in prostor,
− odbor za proračun.«
2. člen
60. člen se spremeni, tako da se glasi:
»60. člen
(odbor za gospodarstvo)
(1) Odbor za gospodarstvo ima sedem članov.
(2) Odbor obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju
gospodarstva, gospodarskih javnih služb in turizma, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem,
oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
(3) Odbor lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti s
področja gospodarstva, gospodarskih javnih služb in turizma.«
3. člen
61. člen se spremeni, tako da se glasi:
»61. člen
(odbor za negospodarstvo)
(1) Odbor za negospodarstvo ima sedem članov.

(2) Odbor obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju
negospodarstva, kmetijstva in družbenih dejavnosti, ki so predlagani v sprejem občinskemu svetu,
oblikuje o njih svoje mnenje ter občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
(3) Odbor lahko občinskemu svetu predlaga v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti s
področja negospodarstva, kmetijstva in družbenih dejavnosti.«
4. člen
62. člen se spremeni, tako da se glasi:
»62. člen
(odbor za okolje in prostor)
(1) Odbor za okolje in prostor ima sedem članov.
(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področjih
načrtovanja in urejanja prostora ter razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine, varstva
okolja in narave ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki so občinskemu svetu
predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s
predlogom odločitve.
(3) Odbor lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti s
področja varstva okolja in urejanja prostora.«
5. člen
Doda se nov 62.a člen, ki se glasi:
»62.a člen
(odbor za proračun)
(1) Odbor za proračun ima sedem članov.
(2) Odbor za proračun obravnava proračun občine in rebalans proračuna občine.
6. člen
Spremeni se 63. člen, tako da se glasi:
»63. člen
(začasno delovno telo)
Začasno delovno telo ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi njegovo ime, pristojnost in
število članov ter opravi imenovanje.«
7. člen
Spremeni se določba 64. člena, tako da se glasi:
64. člen
(imenovanje članov delovnih teles)
(1) Člane delovnih teles na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje
občinski svet izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov, razen članov
odbora za proračun, katere imenuje občinski svet samo izmed svojih članov.
(2) Predsednike in namestnike predsednikov komisije in odborov imenuje občinski svet izmed svojih
članov.
(3) Prvo sejo komisije in odborov skliče župan najpozneje v roku 90 dni po konstituiranju občinskega
sveta.
(4) Nezdružljivost funkcije člana delovnega telesa občinskega sveta z drugimi funkcijami določa
zakon.

8. člen
Spremeni se 85. člen, tako da se glasi:
85. člen
(osnutek proračuna)
(1) Župan posreduje predsedniku odbora za proračun osnutek proračuna občine skupaj z izhodišči za
sestavo proračuna.
(2) Predsednik odbora za proračun v 15 dneh po prejemu osnutka proračuna občine skliče sejo
odbora, na kateri se obravnava osnutek proračuna, ter v tem roku županu posreduje pisne
pripombe in predloge k osnutku proračuna. Na seji odbora župan in predstavniki občinske uprave
predstavijo osnutek proračuna.
(3) Župan se v nadaljnjem 15-dnevnem roku opredeli do vloženih pripomb in predlogov ter pripravi
predlog proračuna.
9. člen
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela začnejo veljati petnajsti dan
po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela.
Polzela, ……………….
Številka: …………………..

Jože Kužnik
Župan

Obrazložitev
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela so potrebne zaradi
preimenovanja odborov občinskega sveta, da se vzpostavi skladnost med določbami statuta in Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Polzela (Uradni list RS, št. 1/09). Odbor
za gospodarstvo in gospodarske javne službe se preimenuje v odbor za gospodarstvo, odbor za
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti se preimenuje v odbor za negospodarstvo, odbor
za prostorsko načrtovanje in komunalne zadeve se preimenuje v odbor za okolje in prostor.
Odbor za gospodarstvo pokriva področje gospodarstva, v kar je zajeto gospodarstvo, gospodarske
javne službe in turizem. Odbor za negospodarstvo pokriva področje negospodarstva, v kar so zajete
negospodarske javne službe, kmetijstvo in družbene dejavnosti. Odbor za okolje in prostor pokriva
področje načrtovanja in urejanja prostora ter razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine,
varstva okolja in narave ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Odbor za proračun je nov odbor, ki je pristojen za obravnavo proračuna občine in rebalansa proračuna
občine.

Pripravil:
Mag. Marjan Močnik
Predsednik Statutarno pravne komisije

