OBČINA TRZIN
Številka: 12-12/2020
Datum: 7. 5. 2020
Občinskemu svetu
Občine Trzin

Zadeva: Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin – prva obravnava
Namen: Obravnava in sprejem novega poslovnika v skladu z zakonom.
Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in
61/20 – ZIUZEOP-A), 18. čl. Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 –
uradno prečiščeno besedilo in 8/06)
Predlagatelj: Statutarno-pravna komisija

Poročevalec na seji: Milan Karče, predsednik SPK
Obrazložitev predloga:
Statutarno-pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Trzin v sprejem nov
Poslovnik Občinskega sveta usklajen z veljavno zakonodajo in novim Statutom občine.
Statutarno-pravna komisija si je v tem mandatu postavila kot prioriteto tudi posodobitev
poslovnika. Tudi tu so bili pregledani najsodobnejši poslovniki večih občin in kot ogrodje
uporabljeni pri pripravi tega poslovnika, pri čemer smo obstoječe protokole, ki so delovali
uspešno in so skladni z zakonodajo iz sedanjega poslovnika ohranili. Pred vami je akt, ki ga je
statutarno-pravna komisija pripravila in sprejela z 2/3 večino. V uvodu so splošne določbe,
nato je v skladu z zakonom urejeno konstituiranje sveta, sledijo pravice in dolžnosti članov
sveta (splošne določbe, urejene so svetniške skupine, vprašanja in pobude), nato sledi
poglavje, ki ureja seje sveta (sklic, predsedovanje, udeležba, potek seje, vzdrževanje reda,
izločitev zaradi pristranskosti, zapisnik, strokovna in administrativno tehnična opravila za
svet, delovna telesa), v V. poglavju so polega splošnih določb urejeni postopki za sprejem
odloka (redni, hitri, skrajšani, postopek za sprejem proračuna in zaključnega računa,
prostorskega akta, postopek za sprejem obvezne razlage in prečiščenega besedila), VI.
poglavje ureja volitve in imenovanja, postopke razrešitev, ter odstop članov sveta,
funkcionarjev občine in članov delovnih teles ter drugih organov, VII. poglavje ureja razmerja
med županom in občinskim svetom, VIII. poglavje javnost dela, IX. poglavje pa delo sveta v
izrednem stanju, X. poglavje ureja način spreminjanja in dopolnjevanja ter razlago tega
poslovnika, v XI. Poglavju pa so urejene prehodne in končne določbe.
Finančne posledice: Ni finančnih posledic

Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 18. čl. Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik
Občine Trzin, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) sprejel
SKLEP
Občinski svet Občine Trzin je na 12. redni seji, dne 20. 5. 2020 obravnaval predlog Poslovnika
Občinskega sveta Občine Trzin in ocenil, da je predlog ustrezno pripravljen za prvo
obravnavo.
Občinski svet sprejema predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin v prvi obravnavi.
Občinski svet nalaga predlagatelju, da ob pripravi predloga Poslovnika Občinskega sveta
Občine Trzin upošteva vse predloge rešitev oziroma pripombe, ki so bile ob prvi obravnavi
občinskega sveta deležne dvotretjinske večinske podpore vseh članov občinskega sveta.
Številka: 12-12/2020
Datum: 20. 5. 2020
Župan
Peter Ložar, l. r.

