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OBČINA POLJČANE
Občinski svet

ZADEVA: Sklep o ustanovitvi začasnih komisij Občinskega sveta Občine Poljčane

I.

PREDLAGATELJ
Župan Stanislav Kovačič

II.

VRSTA POSTOPKA
Enofazni

III.
•
•
•

IV.

PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno
besedilo in naslednje spremembe ter dopolnitve),
Statut Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/2011),
Poslovnik Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/2007 in
53/2010).

NAMEN, CILJI SPREJEMA

V skladu z določili 24. člena in 4. odst. 26. člena Statuta Občine Poljčane ter na podlagi 61. in
67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane, lahko svet ustanavlja eno ali več
komisij kot občasna delovna telesa občinskega sveta. Občasna delovna telesa svet ustanovi s
sklepom, s katerim se določijo tudi naloge delovnega telesa ter število članov.
Člane delovnih teles, v skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Poljčane, imenuje
svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Člani se imenujejo
izmed svetnikov in največ polovica izmed drugih občanov. Članstvo v komisiji ni združljivo s
članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.

Delo delovnega telesa vodi član občinskega sveta kot predsednik. Prvo sejo delovnega telesa
skliče župan. Komisije v okviru svojega delovnega področja, v skladu s Poslovnikom
občinskega sveta, obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu
svetu mnenja in predloge. Občinskemu svetu lahko predlagajo v sprejem odloke in druge akte
iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna ter drugih aktov, za
katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog
župana.
V skladu s Statutom Občine Poljčane in Poslovnikom Občinskega sveta Občine Poljčane,
lahko občinski svet razreši predsednika, posameznega člana delovnega telesa občinskega
sveta ali delovno telo v celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta.

V.

FINANČNE POSLEDICE

Sprejetje predlaganega sklepa ima finančne posledice za proračun občine Poljčane. Višina
sredstev bo odvisna od števila izplačanih sejnin članom ustanovljenih komisij, zato so
predvidene finančne spremembe na odhodkovni strani občinskega proračuna.

VI.

PREDLOGI SKLEPOV

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo, o njem razpravlja ter
sprejme naslednje sklepe:
S k l e p

š t. 1:

Občinski svet občine Poljčane ustanovi Komisijo za okolje in prostor.
Komisija ima pet članov.
Naloge komisije so:
- obravnava prostorske plane občine,
- predlaga politiko prostorskega razvoja občine in spremlja njeno izvrševanje,
- obravnava vprašanja načrtovanja s področja urbanizma, gradbeništva, infrastrukture in
drugih posegov v prostor,
- obravnava vprašanja izgradnje in vzdrževanja komunalne infrastrukture,
- obravnava vprašanja ekologije, varstva naravne in kulturne dediščine,
- opravlja druge naloge s svojega delovnega področja.

S k l e p

š t. 2:

Občinski svet Občine Poljčane ustanovi Komisijo za družbene dejavnosti.
Komisija ima pet članov.
Naloge komisije so:
- obravnava vprašanja v zvezi s šolstvom, zdravstvom, kulturo, otroškim varstvom,
- daje mnenja k ustanovitvenim aktom javnih zavodov in služb lokalnega pomena,

- obravnava vprašanja v zvezi s športom, rekreacijo, raziskovalno dejavnostjo in društvenimi
dejavnostmi,
- pripravlja programe socialne politike občine in ga predlaga občinskemu svetu,
- opravlja druge naloge s področja družbenih dejavnosti.

S k l e p

š t. 3:

Občinski svet Občine Poljčane ustanovi Komisijo za gospodarstvo in kmetijstvo.
Komisija ima sedem članov.
Naloge komisije so:
- obravnava vprašanja razvoja gospodarstva in kmetijstva v občini,
- spremlja in daje mnenja v zvezi z organiziranostjo in razvojem gospodarstva in kmetijstva v
občini,
- skrbi za celostni razvoj podeželja,
-daje mnenja v zvezi z razvojem posameznih prioritetnih gospodarskih in kmetijskih
dejavnosti v občini,
- opravlja druge naloge s področja gospodarstva in kmetijstva.
S spoštovanjem.
Župan
Stanislav Kovačič

