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Članicam in članom občinskega sveta
Občine Straža
Zadeva:

Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Straža - obrazložitev

Namen:

Obravnava in sprejem v prvi obravnavi

Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 odl. US)
Statut Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/2007, 27/2008, 38/2013)

Predlagatelj:

Župan Dušan Krštinc

Poročevalec:

Tea Urbančič Kavšček – direktorica občinske uprave

Obrazložitev:
Zaradi uskladitve veljavnega poslovnika s področno zakonodajo in na podlagi izvedenega pregleda
usklajenosti poslovnika z Ustavo RS, Zakonom o lokalni samoupravi in drugimi zakoni s strani Službe
za lokalno samoupravo je v obravnavi novi predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Straža.
V predlaganem besedilu poslovnika so vsebovane določbe veljavnega poslovnika, z nekaterimi črtanimi,
spremenjenimi ali dopolnjenimi členi, predvsem zaradi neusklajenosti s področno zakonodajo.
V nadaljevanju so obrazložene posamezne spremembe oz. dopolnitve glede na veljavno besedilo
poslovnika; ugotovitve Službe za lokalno samoupravo pa so priloga k obrazložitvi (označeno z *** in
alinejo iz opozorila).
Predstavitev sprememb/dopolnitev:
1. Sprememba 2. člena: iz besedila se črta poslovnike delovnih teles, ker lahko pride do prevelike
diferenciranosti ureditve. ***prva alineja
2. Sprememba 5. člena: dodatno sta navedeni slavnostna in žalna seja, ki ju poslovnik ureja v
nadaljevanju.***druga alineja
3. Sprememba 13. člena: v drugi alineji 13. člena se črta beseda »dopolnila«. ***tretja alineja
4. Sprememba 15. člena: črta se druga alineja, ki govori o povračilu materialnih stroškov za
svetniške skupine. ***četrta alineja
5. Sprememba 16. člena: iz zadnjega odstavka se črta besedilo »ali direktorju občinske uprave in se
besedilo ustrezno prilagodi. ***peta alineja

6. Sprememba 17. člena: v sedmem in devetem odst. se črta besedilo »ali direktor občinske uprave«.
*** šesta alineja
7. Sprememba 22. člena: v tretjem odst. se za besedami »iz nujnih razlogov« doda besedilo »ki jih
pismeno obrazloži«. Dodata se nova šesti in sedmi odst., ki urejata javno razpravo splošnih
aktov.***osma in triintrideseta alineja
8. Sprememba 23. člena: črta se besedilo, da se vabilo in gradivo za sejo pošljeta predsedniku
nadzornega odbora in direktorju občinske uprave ter da se vabijo poročevalci, ki jih določi direktor
občinske uprave. ***deveta alineja
9. Sprememba 24. člena: črta se zadnji del besedila zadnjega odstavka »in se skliče nova izredna ali
redna seja v skladu s tem poslovnikom«. ***deseta alineja
10. Sprememba 27. člena: iz besedila se črta dvopičje. ***enajsta alineja
11. Sprememba 30. člena: namesto besede »določi« se v celotnem besedilu člena uporabi »sprejme«
in izpeljanke te besede. ***dvanajsta alineja
12. Sprememba 32. člena: črta se beseda »določenem« in izpusti oklepaj pri besedi »sprejetem«.
***dvanajsta alineja
13. Sprememba 37. člena: v prvem odst. se popravi nepravilno zapisana beseda »sedemnjasti« z
»sedemnajsti«, v tretjem odst. se črta beseda »dopolnil«. *** trinajsta alineja
14. Sprememba 38. člena: v besedilu se namesto besedila «se razprava oziroma odločanje o zadevi
preloži na eno izmed naslednjih sej« nadomesti z besedilom »se razprava oziroma odločanje o
zadevi preloži na prvo naslednjo sejo«. ***štirinajsta alineja
15. Sprememba 44. člena: v tretjem odst. se črta beseda »dvorani«. ***petnajsta alineja
16. Sprememba 46. člena: v drugem stavku drugega odst. se na začetku doda beseda »Obrazložen«.
***šestnajsta alineja
17. Sprememba 47. člena: namesto besede »spreminjevalnih« se uporabi beseda »nasprotnih«.
***sedemnajsta alineja
18. Sprememba 49. člena: v drugem odst. se pred besedo »predlog« doda beseda »obrazložen«.
***osemnajsta alineja
19. Sprememba 50. člena: namesto izraza »pečat se uporabi izraz »žig«. ***devetnajsta alineja
20. Sprememba 53. člena: Spremeni se drugi stavek drugega odst., tako da se glasi:« Zapisniku je treba
predložiti gradiva, ki so bila predložena predložena oziroma obravnavana na seji.« ***dvajseta
alineja
21. Sprememba 54. člena: v besedilu se namesto besedne zveze »snema na magnetografski trak«
uporabi besedna zveza »zvočno snema«, namesto besede »magnetogram« »zvočni zapis« in besede
»posnetka« »zvočni zapis«. ***enaindvajseta alineja
22. Sprememba 57. člena: črta se drugi odstavek, ker je v nasprotju z vsebino ZLS. ***triindvajseta
alineja
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23. Sprememba 59. člena: pred besedno zvezo »obvezno razlago« se doda besedo »daje«.
***štiriindvajseta alineja
24. Črta se 64. člen. ***petindvajseta alineja
25. Sprememba 68. člena (67. člen): pred besedo predlog se doda beseda »obrazložen«.
***šestindvajseta alineja
26. Črta se 69. člen. ***sedemindvajseta alineja
27. Sprememba 70. člena (68. člen): v drugem odstavku se beseda »zahtevo« nadomesti z besedo
»predlog«. ***osemindvajseta alineja.
28. Sprememba 72. člena (70. člen): v nazivu in besedilu se dopolni »in žalna seja«, namesto
»predstavnike pravosodja« se navede »predstavnike državne uprave«. ***devetindvajseta alineja
29. Sprememba 76. člena (74. člen): v drugem odst. se namesto besedila »pečati« zapiše »žigosa«.
***enaintrideseta alineja
30. Sprememba 77. člena (75. člen): v prvem odst. se namesto besede »utemeljenega« zapiše
»obrazloženega«, črta pa se besedilo v oklepaju (prva in druga obravnava); v tretjem odst. se doda
besedno zvezo »pravno podlago«; v zadnjem odstavku se črta besedilo »ali podžupanu oziroma
članu občinskega sveta, ki je pooblaščen za vodenje sej občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu:
predsedujoči)«. ***dvaintrideseta alineja
31. Sprememba 81. člena (79. člen): v tretjem odst. se namesto »navzočih« zapiše »opredeljenih«.
Črta se četrti odst. in se javna razprava uredi v šestem in sedmem odst. 22. člena. Spremeni se
besedilo petega odst., kjer se namesto besedila »v javni razpravi« zapiše «s strani javnosti«.
***triintrideseta alineja
32. Sprememba 82. člena (80. člen): na začetku prvega odst. se besedilo spremeni, tako da se glasi:
»V drugi obravnavi pozove župan«. ***štiriintrideseta alineja
33. Sprememba 83. člena (81. člen): v četrtem odst. se namesto besede »pove« zapiše beseda »poda«.
***petintrideseta alineja
34. Dopolnitev 87. člena (85. člen): v prvem odst. se za besedilom »izredne potrebe občine« doda
besedilo »ki jih je potrebno pisno obrazložiti«. ***šestintrideseta alineja
35. Dopolnitev 89. člena (87. člen): za besedno zvezo »uradnem glasilu« se doda »občine«.
***sedemintrideseta alineja
36. Sprememba 90. člena (88. člen): besedilo člena je usklajeno z zakonodajo. ***osemintrideseta in
sedeminštirideseta alineja
37. Sprememba 92. člena (90. člen): namesto besedila »v sedmih dneh po opravljeni razpravi« se
zapiše »v času javne obravnave predloga«.
38. Sprememba 100. člena (98. člen): v prvem odstavku se za besedilom »lahko poda zahtevo« doda
vejica in besedilo »Vsak občan pa pobudo«; črta pa se četrti odstavek. *** devetintrideseta alineja
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39. Sprememba 101. člena (99. člen): v prvem odst. se namesto besedila »lahko predlagatelj« napiše
»se«, besedilo drugega odst. pa se spremeni, tako da se namesto rednega postopka določi skrajšani
postopek brez razprave in amandmajev. ***štirideseta alineja
40. Dopolnitev 103. člena (101. člen): za besedami »če občinski svet« se dodajo besede »na obrazložen
predlog«. ***enainštirideseta alineja
41. Dopolnitev 107. člena (105. člen): v drugem odst. se pred besedo »predlog predlagateljev« doda
beseda »obrazložen«. *** triinštirideseta alineja
42. Sprememba 110. člena (108. člen): Prvi stavek petega odst. se spremeni, tako da se glasi: »Splošni
del proračuna se objavi v uradnem glasilu občine.«. ***štiriinštirideseta alineja
43. Sprememba 111. člena (109. člen): v tretjem odst. se črta besedilo »in direktor občinske uprave«.
*** petinštirideseta in šestinštirideseta alineja
Za sprejem je potrebna dvotretjinska večina glasov vseh članov občinskega sveta.
Finančne posledice:

Niso predvidene finančne posledice.

Predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Poslovnik Občinskega sveta Občine Straža v prvi
obravnavi.
Župan Občine Straža
Dušan Krštinc

Priloga:
- Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Straža,
- Dokument »Strokovna pomoč občinam – opozorilo«;
- Delovno gradivo veljavnega poslovnika s pregledom predlaganih sprememb.
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