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Članicam in članom občinskega sveta
Občine Straža
Zadeva:

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:

S predlagano spremembo poslovnika se spreminja Poslovnik Občinskega
sveta Občine Straža (Uradni list RS, št. 14/07 in 24/08).

-

Predlagane so naslednje spremembe:
1. Sprememba drugega odstavka 9. člena:
Pri spremembi gre za uskladitev z veljavno ureditvijo po Zakonu o lokalni
samoupravi, v skladu s katerim prvo sejo občinskega sveta vodi najstarejši
član sveta oziroma član sveta, ki ga na predlog najstarejšega svetnika
določi občinski svet, in ne dosedanji župan, kot je določeno v sedaj
veljavnem 8. členu.
2. Sprememba tretjega odstavka 21. člena:
21. člen določa načine sklica občinske seje, med katerimi je tudi po sklepu
občinskega sveta, kar v Zakonu o lokalni samoupravi ni predvideno. V
predlogu je zato predlagano, da se ta način sklica črta.
3. Spremembe 22. člena:
Po veljavni ureditvi v skladu s prvim odst. 22. člena pošlje župan vabilo
za sklic redne seje s predlogom dnevnega reda članom občinskega sveta.
V skladu s tretjim odst. je članom občinskega sveta gradivo za sklic seje
dostopno praviloma tudi v elektronski obliki. S spremembo pa je
predlagano, da pošlje župan vabilo v elektronski obliki, na pisno zahtevo
člana občinskega sveta pa tudi v fizični obliki.

4. Sprememba drugega odstavka 25. člena:
Po veljavni ureditvi v skladu z drugim odstavkom 25. člena morata biti
sklic in gradivo za korespondenčno sejo svetnikom vročena po pošti, z
osebno dostavo ali preko elektronskih medijev. S spremembo je
predlagano, da se sklic in gradivo posredujeta le v elektronski obliki.
5. Sprememba 65. člena:
65. člen veljavnega Poslovnika ureja Varnostni sosvet. Zaradi ustanovitve
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem promet je potrebno naloge
Varnostnega sosvet, ki se nanašajo na varnost v prometu, izločiti iz
njegove obravnave. Zato je predlagan spremenjeni člen, v katerem smo
izločili preventivne programe o varnosti v cestnem prometu ter predloge o
varnosti v prometu.
6. Sprememba tretjega odstavka 70. člena:
Predlagana je sprememba tretjega odstavka 70. člena, tako da se določi, da
se gradivo za sejo delovnega telesa članom posreduje v elektronski obliki,
medtem ko v veljavni ureditvi ni določenega načina posredovanja gradiva.
7. Sprememba 99. člena:
99. člen ureja postopek sprejemanja rebalansa proračuna občine. Predpisi
ne državni ravni ne predpisujejo postopka za sprejem, po sedanji ureditvi
v Poslovniku pa je predvidena uporaba postopka sprejemanja odloka po
skrajšanem postopku, ki se je v praksi izkazal za neustrezno. Prihaja
namreč do različnih interpretacij uporabe postopka. Zato je s spremembo
predlagana uporaba postopka po določbah poslovnika, ki urejajo
obravnavo in sprejem dopolnjenega predloga proračuna, kar je tudi
smiselno iz materialnih in formalnih razlogov.
Za sprejem je potrebna dvotretjinska večina glasov navzočih članov
občinskega sveta.
Finančne posledice:

Predvideva se zmanjšanje odhodkov za splošni material.

Predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine
Straža v prvi obravnavi.

Župan Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

Priloga:
- Predlog Sprememb Poslovnika Občinskega sveta Občine Straža

