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Članicam in članom občinskega sveta
Občine Straža
Zadeva:

Dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Straža
obrazložitev

Namen:

Obravnava in sprejem v prvi obravnavi

Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008
Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010
Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF)

Predlagatelj:

Župan Alojz Knafelj

Poročevalec:

Dušan Krštinc – direktor občinske uprave

Obrazložitev:

Na 19. seji občinskega sveta je bila opravljena prva obravnava Predloga
sprememb in dopolnitev Statuta Občine Straža. V nadaljevanju navajamo
predloge, ki so bili podani na predlog ter stališča do teh predlogov:

-

1) PREDLOG KOMISIJE ZA STATUT IN POSLOVNIK in G. BORUTA LIKARJA:
Predlog v zvezi z 2. členom predlaganih sprememb in dopolnitev:
V 2. členu predlaganih sprememb in dopolnitev se namesto nove četrte alineje v 7. točki 6. člena doda
nova 13. točka, ki se glasi:
- lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah
občanov.
Stališče do predloga: Predlog se upošteva.
2) PREDLOGI G. BORUTA LIKARJA:
a. Predlog v zvezi s petim odst. 27. člena predlaganih sprememb in dopolnitev:
Predlaga, da se drugi stavek iz predloga sprememb 5. člena črta, saj je v prvem stavku povedano vse,
pa še citiramo določbo iz zakona (ZLS - UPB2 iz leta 2007, 34.a člen: Člani občinskega sveta, župan in
podžupan občine so občinski funkcionarji. Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Župan se
lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo
funkcijo opravljal poklicno).

Stališče do predloga: Predlog se upošteva.
b. Predlog v zvezi s 7. členom predlaganih sprememb in dopolnitev:
G. Borut Likar je podal naslednji predlog:
1. Mnenja sem, da dikcija »Obvezne sestavine poročila nadzornega odbora določi minister, pristojen
za lokalno samoupravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance«, ki je v predlogu
sprememb 33. člena ostane, kot navaja ZLS (UPB2 iz leta 2007 in NPB6 iz leta 2012) v 32/7
členu.
2. V 7. členu sprememb in dopolnil navajamo, da spreminjamo tretji odstavek, v predlogu pa so
navedeni trije odstavki, kar moramo zapisati, ker posledično prinese preštevilčenje ostalih
odstavkov ali pa vse zapišemo v enem odstavku, kar pa ni tako pregledno. V vsakem primeru,
tako kot je ne more ostati.
3. Ostal nam je prejšnji zapis »predlog poročila«, ki ga menjamo z »osnutkom«, zato je potrebno
zamenjati besedi.
Stališče do predlogov:
1. Predlog se upošteva.
2. Predlog se upošteva, besedilo se zapiše v enem odstavku.
3. Predlog se upošteva.
Finančne posledice:

Niso predvidene finančne posledice.

Predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Straža.

Župan Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

Priloga:
- Dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Straža

