
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polzela, 12. 2. 2019 

Številka: ……………….. 

 

 

Z A P I S N I K  

1. redne seje Statutarno pravne komisije Občinskega sveta Občine Polzela, 

ki je bila v sredo 12. 2. 2019 ob 17 uri v sejni sobi Občine Polzela 

 

 

Ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti: 

 

Navzoči člani Statutarno pravne komisije (v nadaljevanju: komisija): mag. Marjan Močnik, 

Sergej Ocvirk in Dušan Pungartnik. 

 

Opravičeno odsotna člana komisije: Ivan Kapitler in Mihael Frankovič. 

 

Seje sta se udeležila: župan Jože Kužnik in direktorica občinske uprave Alenka Kočevar. 

 

Seja se je začela ob 17. uri.  

 

Sklicatelj seje župan Jože Kužnik je najprej pozdravil vse navzoče in vodenje seje prepustil 

predsedniku komisije mag. Marjanu Močniku. 

 

Sejo je vodil predsednik komisije mag. Marjan Močnik (v nadaljevanju: predsedujoči). 

 

Predsedujoči je ugotovil, da so na seji prisotni trije od petih članov komisije in da je komisija 

sklepčna. 

 

Dnevni red seje: 

 

Predsedujoči je prebral predlagani dnevni red seje, ki se glasi: 

1. Seznanitev z delovanjem Statutarno pravne komisije 

2. Imenovanje namestnika predsednika Statutarno pravne komisije 

3. Poročilo o delu Statutarno pravne komisije v mandatu 2014-2018 

4. Razno 

 

Predsedujoči je predlagal spremembo dnevnega reda, da se črta 2. točka dnevnega reda, ker na 

seji ni prisotnih vseh članov komisije, zaradi česar bo imenovanje namestnika predsednika 

komisije opravljeno na naslednji seji. 

 

Predsedujoči je prebral spremenjen dnevni red seje, ki se glasi: 

1. Seznanitev z delovanjem Statutarno pravne komisije 

2. Poročilo o delu Statutarno pravne komisije v mandatu 2014-2018 

3. Razno 
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Statutarno pravna komisija je sprejela naslednji: 

 

SKLEP: 

Sprejme se dnevni red 1. redne seje Statutarno pravne komisije Občinskega sveta Občine 

Polzela. 

Pred glasovanjem so bili prisotni 3 člani. 

»ZA« so glasovali 3 člani, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Ad. 1/  Seznanitev z delovanjem Statutarno pravne komisije 

 

Predsedujoči je prebral povzetek določb Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela, ki se 

nanašajo na delovanje Statutarno pravne komisije (59., 64., 66. in 96. člen), ki so ga člani 

komisije prejeli zraven gradiva za sejo. 

 

Statutarno pravna komisija je sprejela naslednji: 

 

SKLEP: 

Seznani se z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela, ki se nanašajo na 

delovanje Statutarno pravne komisije. 

Pred glasovanjem so bili prisotni 3 člani. 

»ZA« so glasovali 3 člani, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Ad 2/ Poročilo o delu Statutarno pravne komisije v mandatu 2014-2018 

 

Predsedujoči je prebral Poročilo o delu Statutarno pravne komisije v mandatu 2014-2018.  

Komisija je imela v tem obdobju devet sej, na katerih je obravnavala 15 zadev.  

 

Statutarno pravna komisija je sprejela naslednji:  

 

SKLEP: 

Seznani se s Poročilom o delu Statutarno pravne komisije Občinskega sveta Občine 

Polzela v mandatu 2014-2018. 

Pred glasovanjem so bili prisotni 3 člani. 

»ZA« so glasovali 3 člani, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Ad 3/ Razno 

 

Župan Jože Kužnik je na podlagi 2. odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 

Polzela Statutarno pravni komisiji v obravnavo dodelil naslednje zadeve: 

1. Priprava Predloga Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Polzela (sprememba iz 

zdajšnjih treh v eno volilno enoto), 

2. Priprava Predloga Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine 

Polzela (glede določb, ki se nanašajo na umik točke dnevnega reda seje po sprejemu 

dnevnega reda), 

3. Priprava Predloga Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine 

Polzela (glede določb, ki se nanašajo glasovanje v primeru, kadar je več kandidatov kot 

je razpisano število), 

4. Priprava Predloga Sprememb in dopolnitev določil Statuta Občine Polzela in 

Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela (glede določb, ki se nanašajo na 

poimenovanje odborov in njihovo pristojnost). 
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Statutarno pravna komisija je sprejela naslednji:  

 

SKLEP: 

Seznani se z zadevami, ki jih je Statutarno pravni komisiji Občinskega sveta Občine 

Polzela v reševanje dodelil župan Jože Kužnik. 

Pred glasovanjem so bili prisotni 3 člani. 

»ZA« so glasovali 3 člani, »PROTI« ni glasoval nihče. 

 

 

Seja je bila končana ob 18.10 uri. 

 

                                                                                                                

mag. Marjan Močnik 

                                                                                                                     predsednik komisije 


