Občinski svet
Statutarno pravna komisija

Datum: 4. 4. 2016
Številka: 011-5/2014-17
ZAPISNIK
6. seje Statutarno pravne komisije Občinskega sveta Občine Polzela

Seja je bila dne 4. 4. 2016 v prostorih Občine Polzela, Malteška cesta 28, Polzela.
Seja se je začela ob 18:15 uri.
Sejo je vodil predsednik Statutarno pravne komisije Občinskega sveta Občine Polzela (v nadaljevanju:
komisija) mag. Marjan Močnik (v nadaljevanju: predsedujoči).
Predsedujoči je najprej preveril število prisotnih članov in članic (v nadaljevanju: članov) komisije ter
ugotovil, da so prisotni 4 člani.
Prisotni člani komisije so: mag. Marjan Močnik, Monika Blagotinšek, Zoran Lukner in Izidor Jelen.
Odsotna članica komisije: Dragica Sternad Pražnikar.
Predsedujoči je ugotovil, da je komisija sklepčna.
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotna Alenka Kočevar, direktorica občinske uprave.
Na sejo je bil vabljen župan Občine Polzela Jože Kužnik, ki se seje ni udeležil.

1.

Točka: Potrditev dnevnega reda 6. seje komisije

Predsedujoči je prebral dnevni red 6. seje komisije, ki je bil posredovan z vabilom za sejo, in sicer:
1. Potrditev dnevnega reda 6. seje Statutarno pravne komisije
2. Potrditev zapisnika 5. seje Statutarno pravne komisije z dne 3. 3. 2016
3. Obravnava Predloga Statuta Občine Polzela
4. Pobude, predlogi in vprašanja
5. Razno
Predsedujoči je vprašal, ali ima kdo kaj za dodati k dnevnemu redu, bodisi, da se posamezna zadeva
umakne z dnevnega reda ali da se dnevni red razširi ter morebitni drugi predlogi.
Predsedujoči je ugotovil, da ni predlogov za spremembo dnevnega reda, zato je dal dnevni red na
glasovanje. Komisija je sprejela naslednji:

SKLEP
Potrdi se dnevni red 6. seje komisije.
Predsedujoči je ugotovil, da so bili pred glasovanjem na seji prisotni 4 člani komisije, da so »ZA« glasovali 4
člani in da »PROTI« ni glasoval nihče ter da je bil dnevni red 6. seje komisije soglasno sprejet.

2.

Točka: Potrditev zapisnika 5. seje komisije z dne 3. 3. 2016

Predsedujoči je prebral zapisnik 5. seje komisije z dne 3. 3. 2016, ki jim je bil posredovan v prilogi
vabila za sejo, ter navzoče vprašal, ali ima kdo kaj za dodati k zapisniku oz. morebitne pripombe na
njegovo vsebino. Predsedujoči je ugotovil, da ni pripomb, zato je dal zapisnik na glasovanje. Komisija
je sprejela naslednji:
SKLEP
Potrdi se zapisnik 5. seje komisije z dne 3. 3. 2016.
Predsedujoči je ugotovil, da so bili pred glasovanjem na seji prisotni 4 člani komisije, da so »ZA« glasovali 4
člani in da »PROTI« ni glasoval nihče ter da je bil zapisnik 5. seje komisije z dne 3. 3. 2016 soglasno sprejet.

3.

Točka: Obravnava Predloga Statuta Občine Polzela

Predsedujoči je prisotne seznanil s potekom aktivnosti pri pripravi novega statuta in z gradivom za
nov statut, ki zajema:
- opis postopka in ugotovitve nadzora skladnosti določb statuta z zakoni, ki ga je opravilo MJU,
- opis razlogov za sprejem novega statuta,
- navedbo aktov, ki jih vsebuje nov statut,
- ostale postopke (javna razgrnitev).
Predsedujoči je prisotne seznanil z gradivom, ki so ga prejeli zraven vabila za sejo:
- Predlog Statuta Občine Polzela – čistopis, ki zajema 10. poglavij in 118. členov (35 strani),
- statut – delovno gradivo (68 strani), ki zajema člene veljavnega statuta ter spremembe in
dopolnitve (z rdečo barvo je napisan dodan tekst, z zeleno barvo je označen in prečrtan tekst, ki
se črta).
Predsedujoči je prisotne seznanil z gradivom, ki so ga dodatno prejeli:
- statut – delovno gradivo s spremembami in dopolnitvami (41 strani),
- statut – s spremembami in dopolnitvami statuta z obrazložitvijo (8 strani), kje je zajetih 44
sprememb.
Predsedujoči je prisotnim predstavil bistvene vsebinske spremembe in dopolnitve statuta, ki zajemajo
44 sprememb posameznih členov, odstavkov ali alinej (8 strani). Vsaka sprememba ima pripisano
opombo, v kateri je napisano kaj je spremenjeno in navedena zakonska podlaga za spremembo.
Po predstavitvi bistvenih vsebinskih sprememb in dopolnitev statuta je predsedujoči odprl razpravo
na celoten Predlog Statuta Občine Polzela.
Direktorica občinske uprave Alenka Kočevar je povedala, da bo Predlog Statuta Občine Polzela
poslala na lektoriranje.
Predsedujoči je ugotovil, da ni pripomb, zato je dal obravnavan Predlog Statuta Občine Polzela na
glasovanje.
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Komisija je sprejela naslednji:
SKLEP
Potrdi se Predlog Statuta Občine Polzela z dne 4. 4. 2016.
Predsedujoči je ugotovil, da so bili pred glasovanjem na seji prisotni 4 člani komisije, da so »ZA« glasovali 4
člani in da »PROTI« ni glasoval nihče ter da je bil Predlog Statuta Občine Polzela z dne 4. 4. 2016 soglasno
potrjen.
4.

Točka: Pobude, predlogi in vprašanja

Predsedujoči je navzoče vprašal, če ima kdo kakšno pobudo, predlog ali vprašanje, ki se nanaša na
obravnavane zadeve ali delo komisije. Predsedujoči je ugotovil, da ni nobene pobude, predloga ali
vprašanja.

5.

Točka: Razno

Predsedujoči je navzoče seznanil z Delovodnikom komisije, kjer je trenutno evidentiranih 11 zadev, 8
zadev je rešenih, 3 zadeve, ki se nanašajo na poslovnik občinskega sveta, pa so v reševanju.
Evidentirane zadeve so:
1. Predlog Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Polzela (rešeno na 2. seji komisije)
2. Predlog Odloka o ustanovitvi krajevnih odborov v Občini Polzela (rešeno na 3. seji komisije)
3. Predlog Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Polzela glede določb, ki se nanašajo na
ustanovitev krajevnih odborov (rešeno na 3. seji komisije)
4. Predlog Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela glede določb, ki
se nanašajo na obveščanje članov in članic občinskega sveta o sejah delovnih teles občinskega
sveta (rešeno na 3. seji komisije)
5. Mnenje komisije glede določb poslovnika, ki se nanašajo na glasovanje, odgovor članu občinskega
sveta Ljubu Žnidarju (rešeno na 3. seji komisije)
6. Predlog Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Polzela glede določb, ki se nanašajo na žige
občine (rešeno na 3. seji komisije)
7. Predlog Statuta Občine Polzela – komplet (rešeno na 5 seji komisije)
8. Predlog Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Polzela glede določb, ki se nanašajo na
pridobitev premoženja (rešeno na 5 seji komisije)
9. Predlog Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela glede določb, ki
se nanašajo na roke za vabila (ODPRTO)
10. Predlog Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela glede določb, ki
se nanašajo na vodenje seje delovnega telesa (ODPRTO)
11. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela – komplet (ODPRTO)

Seja je bila končana ob 19:00 uri.
mag. Marjan Močnik, univ. dipl. pravnik
predsednik komisije
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