Polzela, 16. 6. 2015
Št.: ………………….

NASLOV:

Predlog odloka o ustanovitvi Krajevnih odborov v Občini
Polzela

PRAVNA PODLAGA:

Na podlagi 3. odstavka 30. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB 2, 76/2008, 79/2009 in
51/2010), 1. odstavka 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni
list RS, št. 78/2013) ter 4. alineje 1. odstavka 68. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela (Polzelan,
poročevalec Občine Polzela, Uradne objave št. 6/2013)

PREDLAGATELJ:

Jože Kužnik, župan

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet sprejme Odlok o ustanovitvi Krajevnih
odborov v Občini Polzela po skrajšanem postopku.
Občinski svet sprejme Odlok o ustanovitvi Krajevnih
odborov v Občini Polzela.

UVOD
1) Razlogi za sprejem odloka
Razlog za sprejem odloka je neskladnost 58. člena statuta s 3. odstavkom 30. člena Zakona o
lokalni samoupravi1 (v nadaljevanju: ZLS).
2) Cilji, ki bodo doseženi s sprejetjem odloka
S sprejetjem odloka bo dosežena ustavnost in zakonitost statuta kot splošnega pravnega akta
občine, ki jo zagotavlja 3. odstavek 153. člena Ustave Republike Slovenije2 (v nadaljevanju:
URS), kateri določa, da morajo biti podzakonski predpisi in drugi splošni akti v skladu z ustavo
in zakoni, ter 2. odstavek 65. člena ZLS, ki določa, da zadeve iz prenesene pristojnosti ureja
občina z odloki in drugimi predpisi, določenimi z zakoni. Z odlokom bo vzpostavljena
skladnost 58. člena statuta s 3. odstavkom 30. člena ZLS.
3) Načela odloka
Načela odloka so: načelo zakonitosti, odlok bo skladen z določbami ZLS in URS, načelo
enakosti, vsako posamezno naselje v občini bo imelo svoj krajevni odbor in načelo
sorazmernosti, v manjših naseljih bo manjše število članov krajevnih odborov, v večjih naseljih
pa večje.
4) Finančne posledice sprejetega odloka
Sprejet odlok za proračun občine ne bo prinesel novih finančnih posledic, saj so krajevni odbori
na podlagi določb statuta delovali že do sedaj.
5) Druge posledice, ki jih bo imelo sprejetje odloka
Druge posledice zaradi sprejetja odloka niso pričakovane.
OBRAZLOŽITEV
Predlagatelj je z ustavnopravnega in zakonskega vidika proučil pravno ureditev področja
ustanovitve krajevnih odborov in pri tem ugotovil, da gre za področje, ki ga je država z ZLS
prenesla na občine, ter da ima Občina Polzela področje krajevnih odborov urejeno v 58. – 63.
členu statuta. Pri tem je bilo ugotovljeno, da je Občina Polzela krajevne odbore ustanovila s
statutom, ne pa z odlokom, kar ni skladno s 3. odstavkom 30. člena ZLS, ki določa, da krajevne
odbore z odlokom ustanovi občinski svet kot svoja posvetovalna telesa.
Zaradi navedenega je zdajšnja ureditev neustavna in nezakonita, ker ni skladna s 3. odstavkom
153. člena, ki določa, da morajo biti podzakonski predpisi in drugi splošni akti v skladu z
ustavo in zakoni, ter z 2. odstavkom 65. člena ZLS, ki določa, da zadeve iz prenesene
pristojnosti ureja občina z odloki in drugimi predpisi, določenimi z zakoni.
Predlagatelj na podlagi 2. odstavka 27. člena statuta in 2. odstavka 69. člena poslovnika
občinskemu svetu predlaga sprejem Odloka o ustanovitvi krajevnih odborov v Občini Polzela, s
katerim bo področje ustanovitve krajevnih odborov urejeno v skladu z določbo 3. odstavka 30.
člena ZLS. Hkrati pa bo odpravljena pomanjkljivost glede določitve roka za ustanovitev
krajevnih odborov, ki v statutu ni določen, v predlogu odloka pa je predpisan.
Predsednik Statutarno pravne komisije
mag. Marjan Močnik, univ. dipl. pravnik
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predlog odloka
Na podlagi 3. odstavka 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 –
UPB 2, 76/2008, 79/2009 in 51/2010), 1. odstavka 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list
RS, št. 78/2013) ter 4. alineje 1. odstavka 68. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela
(Polzelan, poročevalec Občine Polzela, Uradne objave št. 6/2013), je Občinski svet Občine
Polzela na redni seji dne ……….6. 2015 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi krajevnih odborov v Občini Polzela
1.

člen

Krajevni odbori se ustanovijo kot posvetovalna telesa Občinskega sveta Občine Polzela za
uresničevanje potreb občanov in občank (v nadaljevanju: občanov) posameznega naselja Občine
Polzela.
2. člen
V Občini Polzela se ustanovijo naslednji krajevni odbori:
1. Krajevni odbor Andraž nad Polzelo,
2. Krajevni odbor Breg pri Polzeli,
3. Krajevni odbor Dobrič,
4. Krajevni odbor Ločica ob Savinji,
5. Krajevni odbor Orova vas,
6. Krajevni odbor Podvin pri Polzeli,
7. Krajevni odbor Polzela in
8. Krajevni odbor Založe.
3. člen
Krajevni odbori imajo naslednje število članov in članic (v nadaljevanju: članov):
a) 5 članov imajo:
Krajevni odbor Dobrič,
Krajevni odbor Orova vas,
Krajevni odbor Podvin pri Polzeli in
Krajevni odbor Založe.
b) 7 članov imajo:
Krajevni odbor Andraž nad Polzelo,
Krajevni odbor Breg pri Polzeli,
Krajevni odbor Ločica ob Savinji in
Krajevni odbor Polzela.
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4.

člen

Krajevni odbori se ustanovijo najkasneje v roku 90 dni od dneva konstitutivne seje občinskega
sveta.
5.

člen

Krajevne odbore na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v
nadaljevanju: komisija) imenuje občinski svet.
6.

člen

Komisija objavi poziv za zbiranje predlogov kandidatov in kandidatk (v nadaljevanju:
kandidatov) za člane krajevnih odborov, ki se objavi na spletni strani občine in v občinskem
glasilu.

7.

člen

Kandidate za posamezni krajevni odbor lahko predlaga vsak občan in občanka (v nadaljevanju:
občan), ki ima stalno prebivališče v krajevnem odboru, za katerega predlaga kandidate. Predlog
mora biti vložen v pisni obliki, k predlogu mora biti priloženo pisno soglasje predlaganega
kandidata.
8.

člen

Ostale določbe glede krajevnih odborov določa Statut Občine Polzela.
9.

člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v časopisu Polzelan, poročevalec Občine Polzela.

Št. ………………….
Polzela, ………..……
Jože Kužnik
Župan
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