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Članicam in članom občinskega sveta
Občine Straža
Zadeva:

Dopolnjen predlog Sprememb Poslovnika Občinskega sveta 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)
Statut Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 24/08)

Predlagatelj:

Župan Alojz Knafelj

Poročevalec:

Dušan Krštinc – direktor občinske uprave

Obrazložitev:

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

1) PREDLOGI KOMISIJE ZA STATUT IN POSLOVNIK:
a. Predlogi v zvezi s 4. členom predlaganih sprememb:
- v prvem odstavku 22. člena naj se rok za pošiljanje vabila za sklic redne seje spremeni iz 7 na 10
dni, besedilo »župan pošlje« pa naj ostane nespremenjeno,
- v tretjem odstavku naj se namesto predlagane »v elektronski obliki« navede »v elektronski obliki,
ki omogoča možnost vnosa komentarjev» ter namesto besedila »na pisno zahtevo pa tudi v fizični
obliki« besedilo »na zahtevo pa tudi v drugi obliki«.
Stališče do predlogov: Predlogi se upoštevajo, le predlog za spremembo »na zahtevo pa tudi v
drugi obliki« se upošteva le delno, in sicer ostane zapisano »v fizični obliki«, da je nedvoumno, da
je ta druga oblika fizična.
b. Predlog v zvezi s 5. členom predlaganih sprememb:
- v drugem odstavku 25. člena naj se namesto navedbe »v elektronski obliki« navede »v obliki, kot
jo določa tretji odstavek 22. člena».
Stališče do predlogov: Predlog se upošteva.

c. Predlogi v zvezi s 6. členom predlaganih sprememb:
- naloge varnostnega sosveta naj ostanejo v veljavni obliki, saj se ne prekrivajo z nalogami Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, temveč se dopolnjujejo,
- predlagane spremembe 65. člena:
 druga alineja naj se dopolni z besedno zvezo »javnega reda«, tako da se glasi:«preventivne
programe o varnosti v cestnem prometu, javnega reda in preprečevanju kriminala«,
 v tretji alineji naj se beseda »družbi« nadomesti z besedo »občini«.
Stališče do predlogov: Predlogi se upoštevajo.
d. Predlogi v zvezi s 7. členom predlaganih sprememb:
- v tretjem odstavku 70. člena naj se namesto predlagane »v elektronski obliki« navede »v obliki kot
jo določa tretji odstavek 22. člena«;
- rok posredovanja naj se iz 3 dni spremeni na 5 dni;
- doda naj se stavek: »Mnenja in stališča delovnega telesa se posredujejo na način kot je opredeljen
za pošiljanje gradiva za sejo delovnega telesa.«
Stališče do predlogov: Predlogi se upoštevajo.
e. Predlogi v zvezi z 8. členom predlaganih sprememb:
- v drugem odstavku predloga naj se pred besedo »sveta« doda beseda »občinskega«.
Stališče do predlogov: Predlog se upošteva.
2) PREDLOG G. BORUTA LIKARJA - enako kot Komisija pod točko c:
-

naloge varnostnega sosveta naj ostanejo v veljavni obliki, saj se ne prekrivajo z nalogami Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, temveč se dopolnjujejo,
predlagane spremembe 65. člena:
 druga alineja naj se dopolni z besedno zvezo »javnega reda«, tako da se glasi:«preventivne
programe o varnosti v cestnem prometu, javnega reda in preprečevanju kriminala«,
 v tretji alineji naj se beseda »družbi« nadomesti z besedo »občini«.
Stališče do predlogov: Predlogi se upoštevajo.

Finančne posledice:

Predvideva se zmanjšanje odhodkov za splošni material.

Predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine
Straža.
Župan Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

Priloga:
- Dopolnjen predlog Sprememb Poslovnika Občinskega sveta Občine Straža

