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NAMEN:

Obravnava in sprejem predloga Odloka o
ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela
delovnih teles Občinskega sveta Občine Žalec
(druga obravnava);

OCENA STANJA:

Predlog ureditve ustanovitve delovnih teles z
odlokom;

RAZLOGI ZA SPREJEM:

Ureditev ustanovitve in delovanja delovnih teles
Občinskega sveta Občine Žalec;

NAČELA IN CILJI:

Ureditev ustanovitve in delovanja delovnih teles
Občinskega sveta Občine Žalec;

FINANČNE POSLEDICE:

V proračunu občine Žalec ni finančnih posledic,
sredstva za plačilo za opravljanje funkcije v
delovnih telesih so zagotovljena v proračunu
Občine Žalec za leto 2013;

PREDLAGATELJ:

Župan Občine Žalec
Janko Kos

POROČEVALEC:

Predlog odloka bo na seji obrazložila Darja
Orožim, višja svetovalka II za zadeve občinskega
sveta

DELOVNO TELO, KI OBRAVNAVA
AKT OZIROMA GRADIVO IN
POROČA OBČINSKEMU SVETU:

Predlog odloka bo na svoji seji obravnavala
Komisija za pripravo statuta in poslovnika
občinskega sveta, stališče komisije bo podal
predsednik komisije Dani Zagoričnik
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OBČINSKEMU SVETU

ZADEVA: PREDLOG ODLOKA
V prilogi vam skladno z določili 1. odstavka 25. člena poslovnika Občinskega sveta Občine
Žalec (Uradni list RS št. 52/99, 43/00, 63/01,112/03, 82/04, 16/05, 55/10) posredujemo,
predlog Odloka o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega
sveta Občine Žalec (druga obravnava) za obravnavo na seji Občinskega sveta, ki bo v
četrtek, dne 24. oktobra 2013.
Predlog odloka bo na seji Občinskega sveta obrazložila Darja Orožim, višja svetovalka II za
zadeve občinskega sveta.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme Odlok o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles
Občinskega sveta Občine Žalec (druga obravnava) v predloženem besedilu.

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE
Tanja Razboršek Rehar l. r.

Priloga:
Predlog akta

Posredovano:
- naslovniku, po e pošti
- objavljeno na spletni strani Občine Žalec
- zbirka dokumentarnega gradiva

Ž U P A N
Janko Kos l. r.

Obrazložitev:
S tem odlokom Občinski svet Občine Žalec ustanavlja delovna telesa, določa njihovo
sestavo, naloge, pristojnosti in način njihovega dela.
Pristojnost delovnih teles je, da občinskemu svetu dajejo predloge, stališča in mnenja v
postopku sprejemanja odlokov in drugih aktov iz pristojnosti občinskega sveta, razen
proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali statutu
občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana. Odbor lahko predlaga
amandmaje.
Delovna telesa so za svoje delo odgovorna občinskemu svetu in so mu na njegovo zahtevo
dolžna poročati o svojem delu.
Odlok opredeljuje stalna delovna telesa, ki so vezana na organizacijo občinske uprave
občine in pokrivajo delovna področja notranjih organizacijskih enot občinske uprave ter
Začasna delovna telesa, ki jih občinski svet lahko ustanovi za obravnavo zadev iz pristojnosti
občinskega sveta.
Delovno telo občinskega sveta šteje od 7 do 9 članov. Delovna telesa ustanovi občinski svet
s sklepom, v katerem določi naloge delovnega telesa, številčno sestavo delovnega telesa,
imenuje predsednika in člane delovnega telesa. Članstvo v delovnem telesu občinskega
sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.
Organizacijo in način dela delovnih teles občinskega sveta določa poslovnik občinskega
sveta, delovno telo pa lahko sprejme tudi svoj poslovnik.
Delovna telesa so odbori in komisije občinskega sveta, ki v okviru svojega delovnega
področja obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu
mnenja in predloge.
Člani odborov se imenujejo izmed članov občinskega sveta, lahko pa tudi izmed drugih
občanov, vendar največ polovico članov. Občani, ki so člani odborov, se imenujejo izmed
strokovnjakov s posameznega področja dela odbora.
Člani komisije se imenujejo izmed članov občinskega sveta.
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana delovnega telesa občinskega
sveta ali delovno telo v celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta.
Začasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega
telesa, številčno sestavo delovnega telesa, imenuje predsednika in člane delovnega telesa.
Postopek imenovanja predsednika in članov delovnih teles opravlja Komisija za mandatna
vprašanja, volitve imenovanja ter priznanja, ki s sklepom imenuje delovno telo: določi število
članov delovnega telesa ter imenuje predsednika in člane delovnega telesa. Namestnika
predsednika imenuje delovno telo na prvi seji izmed svojih članov z večino glasov navzočih
članov.
Delovno telo dela na sejah. Seje sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo strokovnih
služb občinske uprave, na zahtevo občinskega sveta ali na zahtevo ene tretjine članov
delovnega telesa. Predsednik sklicuje in vodi seje delovnega telesa, predlaga dnevni red
seje delovnega telesa, sodeluje s strokovnim službami glede priprave gradiva za obravnavo
na sejah iz delovnega področja delovnega telesa. Namestnik predsednika nadomešča
predsednika v primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika in pomaga predsedniku pri
njegovem delu in opravlja po dogovoru z njim zadeve iz njegovega delovnega področja.
Strokovno, tehnična in administrativna opravila za delovna telesa opravlja strokovni delavec
občinske uprave, ki pomaga predsedniku delovnega telesa pri pripravljanju in sklicevanju sej,
daje strokovna mnenja, zagotavlja strokovno in dokumentirano obdelavo vprašanj, vodi
zapisnike sej in opravlja druge zadeve, ki mu jih naloži delovno telo, predsednik in namestnik
predsednika.
Občinski svet ima štiri stalne odbore: odbor za finance, proračun in premoženje, odbor za
prostor in gospodarstvo, odbor za gospodarske javne službe in odbor za negospodarske
javne službe, katerih pristojnosti so opredeljene v predlogu odloka.
Občinski svet ima tri stalne komisije: komisijo za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter
priznanja, komisijo za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta, komisijo za
pritožbe. Pristojnosti komisije so določene z odlokom.

Delovna telesa, njihova ustanovitev, sestava, naloge in način dela so opredeljena s
predlaganim odlokom, zato je v prehodnem obdobju potrebno izvesti prehod na spremenjeno
organiziranost delovnih teles občinskega sveta in njihovo kadrovsko sestavo. Naloga
Komisije za mandatna vprašanja, volitve imenovanja ter priznanja priprava je priprava
predloga imenovanj stalnih odborov določenih na podlagi tega odloka in sicer do prve
naslednje redne seje občinskega sveta po uveljavitvi tega odloka.
V skladu s prehodnimi določbami delo v dosedanji sestavi nadaljujejo komisije občinskega
sveta: Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja, Komisija za
pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta ter Komisija za pritožbe nadaljujejo s
svojim delom do konca mandata.
Do sedaj imenovani stalni in nestalni odbori občinskega sveta ostanejo v funkciji do
imenovanja novih.
Predlog Odloka o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega
sveta Občine Žalec (prva obravnava) je na svoji seji dne 12. marca 2013 obravnavala tudi
komisija za pripravo statuta in poslovnika občinskega sveta.
Občinski svet je predlog odloka o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles
Občinskega sveta Občine Žalec (prva obravnava) obravnaval in sprejel v predloženem
besedilu ter ga posredoval v 7 - dnevno javno obravnavo. javna obravnava je potekla 28,
marca 2013.
V času javne obravnave smo v roku do 28. marca 2013 prejeli naslednje pripombe:
Robert Čehovin, je v imenu svetniške skupne SDS vložil pripombo:
Svetniška skupina SDS se s predlogom Odloka o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela
delovnih teles Občinskega sveta Občine Žalec strinja z vsebino kakršna je bila podana v prvi
obravnavi, razen končne določbe, kdaj za začne veljati.
Izrecno poudarjamo, da smo za spremembe z začetkom mandata novega občinskega sveta
t. j. predvidoma čez leto in pol. Sedanja ureditev delovanja naj torej ostane do konca tega
mandata. V kolikor to prehodno obdobje ne bo upoštevano bomo glasovali proti.
Odgovor:
Pripombo smo upoštevali.
Socialni demokrati, Občinski odbor Žalec je vložil naslednje pripombe:
V 8. členu predlagamo, tudi ustanovitev odborov za kmetijstvo in stanovanjsko politiko. V
občini Žalec je kmetijstvo pomemben del gospodarstva, zato je potrebno tej problematiki tudi
posvetiti več pozornosti. Odbor bi bil ločen od odbora za prostor in gospodarstvo, v primeru
skupnih točk, pa se lahko tudi skupaj skličejo (tako odpade tudi dvoja razlaga gradiva).
Proračunski stanovanjski sklad je posebna postavka v proračunu občine Žalec, zato je
potrebno tudi Odbor za stanovanjsko politiko, ki opravlja delo bivšega sklada obdržati.
Odlok predvideva tudi delovna telesa. ker je tudi za ta delovna telesa potrebno predvideti
finančna sredstva v proračunu, jih lahko opredelimo v odloku oziroma so lahko tudi stalna.
Odgovor:
V 2. odstavku 27. člena Statuta Občine Žalec je določeno, da ima Občinski svet stalna
delovna telesa, ki so vezana na organizacijo občinske uprave občine in pokrivajo delovna
področja notranjih organizacijskih enot občinske uprave.
V predlogu odloka vaše pripombe, da postaneta odbor za kmetijstvo in odbor za
stanovanjsko politiko stalni delovni telesi ne moremo upoštevati, zaradi zgoraj navedenega
določila.
Pri nalogah Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja predlagam
dopolnitev 2. odstavka 14. člena:
 občinskemu svetu predlaga predlog za podelitev priznanja in grbov Občine Žalec
namesto
 obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski svet

se predlaga opravlja druge naloge, ki se nanašajo na delo komisije
Odgovor:
Pripombe nismo upoštevali, ker je izraz priznanje bolj splošen in zajema vse predloge
priznanj, o katerih odloča Občinski svet, prav tako nismo upoštevali predloga, da se predlaga
druge naloge, ki se nanašajo na delo komisije, ker je potrebno v odloku vsebino
konkretizirati.
v 17. členu predlagamo:
 črtanje prvega odstavka;
 v drugem odstavku pa dopolnitev: Do sedaj imenovane komisije, stalni in nestalni
odbori občinskega sveta ostanejo v funkciji do imenovanja novih;
 tretji odstavek črtamo;
Odgovor:
Pripombe glede črtanja prvega odstavka, dopolnitve drugega odstavka in črtanja tretjega
odstavka predloga odloka smo upoštevali.
Iz predloga odloka smo na predlog strokovnih služb Občinske uprave:
1. črtali besedilo zadnje alineje drugega odstavka 14. člena predloga odloka ter dodali nove
alineje, ki se glasijo:
 pripravlja sklepe o potrditvi mandatov članov občinskega sveta ter sklepe o potrditvi
mandata novega člana občinskega sveta v primeru prenehanja mandata kateremu od
članov sveta,
 pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki
občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki
urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles, ki niso
člani sveta, ter članov Nadzornega odbora občine,
 opravlja naloge v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije v delu, ki
se nanaša na področje integritete in preprečevanja korupcije funkcionarjev občine,
 obravnava predloge svetov javnih zavodov in javnih podjetij za imenovanje
ravnateljev ali direktorjev ter izdaja soglasja ali mnenja h kandidaturam, če občinski
svet v danem roku ne more obravnavati zahteve za izdajo mnenja ali soglasja;
2. dopolnili vsebino pristojnosti stalnih delovnih teles in jo po vsebini uskladili določili Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žalec (Uradni list RS št.
81/11) v zvezi z vsebino, ki je v pristojnosti občinskega sveta;
3. v končno določbo smo na predlog vodij svetniških skupin zapisali, da delovna telesa
občinskega sveta ustanovljena in imenovana na podlagi določil 44. in 51. člena Statuta
Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05,
94/05 in 23/06) in začasna delovna telesa, ki so bila ustanovljena in imenovana na 2.
redni seji občinskega sveta dne 25. novembra 2010 ostanejo v veljavi do konca mandata
občinskega sveta.
Občinskemu svetu predlagamo naslednji sklep:
Občinski svet sprejme Odlok o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles
Občinskega sveta Občine Žalec (druga obravnava) v predloženem besedilu.
Pripravila:
Darja Orožim l. r.
Višja svetovalka II za zadeve občinskega sveta

DIREKTORICA
OBČINSKE UPRAVE
Tanja Razboršek Rehar l. r.

ŽUPAN
OBČINE ŽALEC
Janko Kos l. r.

PREDLOG
(druga obravnava)
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec(Uradni list RS št. 29/13) je Občinski svet občine
Žalec na seji dne
2013 sprejel
ODLOK
O USTANOVITVI, SESTAVI, NALOGAH IN NAČINU DELA DELOVNIH TELES
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽALEC
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom Občinski svet Občine Žalec ustanavlja stalna delovna telesa,
določa njihovo številčno sestavo, naloge, pristojnosti delovnega telesa in način njihovega
dela.
(2) Začasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi
številčno sestavo, naloge in pristojnosti delovnega telesa.
(3) Delovna telesa lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge
akte amandmaje iz pristojnosti občinskega sveta, razen proračuna in zaključnega računa
proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali statutu občine določeno, da jih sprejme
občinski svet na predlog župana.
(4) Delovna telesa so za svoje delo odgovorna občinskemu svetu in so mu na
njegovo zahtevo dolžna poročati o svojem delu.
2. člen
(1) Občinski svet ima stalna delovna telesa, ki so vezana na organizacijo občinske
uprave občine in pokrivajo delovna področja notranjih organizacijskih enot občinske uprave.
(2) Občinski svet lahko ustanovi tudi začasno delovno telo.
3. člen
Delovno telo občinskega sveta šteje od 7 do 9 članov.
4. člen
(1) Delovna telesa imenuje občinski svet s sklepom, v katerem določi naloge
delovnega telesa, številčno sestavo delovnega telesa, imenuje predsednika in člane
delovnega telesa.
(2) Članstvo v delovnem telesu občinskega sveta ni združljivo s članstvom v
nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.
(3) Organizacijo in način dela delovnih teles občinskega sveta določa poslovnik
občinskega sveta, delovno telo pa lahko sprejme tudi svoj poslovnik.
(4) Delovna telesa so odbori in komisije občinskega sveta, ki v okviru svojega
delovnega področja obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo
občinskemu svetu mnenja, stališča in predloge.
(5) Člani odborov se imenujejo izmed članov občinskega sveta, lahko pa tudi izmed
drugih občanov, vendar največ polovico članov. Občani, ki so člani odborov, se imenujejo
izmed strokovnjakov s posameznega področja dela odbora.
(6) Člani komisije se imenujejo izmed članov občinskega sveta.
(7) Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana delovnega telesa
občinskega sveta ali delovno telo v celoti na predlog najmanj osmih članov občinskega
sveta.

5. člen
(1) Občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja
ter priznanja s sklepom imenuje stalno delovno telo s katerim določi: število članov
delovnega telesa ter imenuje predsednika in člane delovnega telesa.
(2) Občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja
ter priznanja s sklepom imenuje začasno delovno telo s katerim določi številčno sestavo,
naloge, pristojnosti delovnega telesa ter imenuje predsednika in člane delovnega telesa.
(3) Namestnika predsednika imenuje delovno telo na prvi seji izmed svojih članov z
večino glasov navzočih članov.
(4) Predsednik sklicuje in vodi seje delovnega telesa, predlaga dnevni red seje
delovnega telesa, sodeluje s strokovnim službami glede priprave gradiva za obravnavo na
sejah iz delovnega področja delovnega telesa.
(5) Namestnik predsednika nadomešča predsednika v primeru odsotnosti ali
zadržanosti predsednika in pomaga predsedniku pri njegovem delu in opravlja po dogovoru z
njim zadeve iz njegovega delovnega področja.
(6) Strokovna, tehnična in administrativna opravila za delovna telesa opravlja
strokovni delavec občinske uprave, ki pomaga predsedniku delovnega telesa pri pripravljanju
in sklicevanju sej, daje strokovna mnenja, zagotavlja strokovno in dokumentirano obdelavo
vprašanj, piše zapisnike sej in opravlja druge zadeve, ki mu jih naloži delovno telo,
predsednik ali namestnik predsednika.
6. člen
(1) Delovno telo dela na sejah.
(2) Seje sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo strokovnih služb občinske
uprave, na zahtevo občinskega sveta ali na zahtevo ene tretjine članov delovnega telesa.
(3) Delovno telo lahko dela, če je na seji navzoča večina njegovih članov, odločitve pa
sprejema z večino glasov vseh prisotnih članov.

II. STALNA DELOVNA TELESA IN NJIHOVE NALOGE
1. Stalni odbori
7. člen
Odbori občinskega sveta so:
 odbor za finance, proračun in premoženje
 odbor za prostor in gospodarstvo,
 odbor za gospodarske javne službe,
 odbor za negospodarske javne službe;
8. člen
Odbor za finance, proračun in premoženje obravnava predloge odlokov, drugih
aktov, poročil, informacij in drugih gradiv ter daje mnenja, stališča in predloge občinskemu
svetu v zadevah:
 proračuna občine za posamezno leto;
 zaključnega računa občine;
 računovodskega dela letnega poročila o poslovanju javnih zavodov in javnih
podjetij, katerih ustanoviteljica in soustanoviteljica je občina;
 splošnih aktov, ki predpisujejo občinske davke, prispevke nadomestila in takse
 oprostitve plačil obveznosti, če je tako določeno v aktih, ki obveznost določajo;







zadolževanja in poroštev občine, javnih zavodov in podjetij;
odpisov dolgov;
ravnanja z občinskem premoženjem;
spremljanja stanja na področju gospodarjenja z nepremičninami;
s področja financ in premoženja občine.
9. člen

Odbor za prostor in gospodarstvo obravnava predloge odlokov, drugih aktov,
poročil, informacij in drugih gradiv ter daje mnenja, stališča in predloge občinskemu svetu v
zadevah:
 prostorskega razvoja občine in izvedbenih prostorskih aktov;
 prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja;
 prostorske ureditve ter določanja pogojev prostorskega načrtovanja ter
umeščanja objektov v prostor;
 urejanja stavbnih zemljišč;
 nadomestil in prispevkov s področja urejanja prostora;
 strategije razvoja občine ter programskih usmeritev razvoja posameznih
dejavnosti;
 s področja načrtovanja in izvajanja razvoja občine, pospeševanja in
ustvarjanja pogojev za razvoj gospodarstva, obrti in podjetništva, razvoja
turizma in njegove promocije, razvoja kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah ter razvoja podeželja;
 proračuna občine iz delovnega področja urejanja prostora in gospodarstva;
 s področja urejanja prostora in gospodarstva.
10. člen
Odbor za gospodarske javne službe obravnava predloge odlokov, drugih aktov,
poročil, informacij in drugih gradiv ter daje mnenja, stališča in predloge občinskemu svetu v
zadevah:
 urejanja cest, javnih poti in javnih površin;
 zbiranja in odlaganja odpadkov;
 upravljanja z energetskimi in komunalnimi objekti;
 varstva okolja in ohranjanja narave;
 varstva zraka, tal, vodnih virov, varstva pred hrupom;
 varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in požarne varnosti;
 stanovanjskega gospodarstva, če za to ni ustanovljeno začasno delovno telo;
 organiziranosti, urejanja in delovanja javnih podjetij s področja gospodarskih
javnih služb, katerih ustanoviteljica in soustanoviteljica je občina;
 poslovanja javnih podjetij s področja gospodarskih javnih služb katerih
ustanoviteljica in soustanoviteljica je občina;
 koncesije s področja gospodarskih javnih služb;
 proračuna občine iz delovnega področja gospodarskih javnih služb;
 s področja gospodarskih javnih služb.
11. člen
Odbor za negospodarske dejavnosti obravnava predloge odlokov, drugih aktov,
poročil, informacij in drugih gradiv ter daje mnenja, stališča in predloge občinskemu svetu v
zadevah:
 predšolske vzgoje in izobraževanja;
 družinske politike;


















osnovnošolske vzgoje in izobraževanja ter glasbenega izobraževanja;
izobraževanja odraslih;
kulturne dejavnosti;
športne dejavnosti;
zdravstvene dejavnosti in lekarniške dejavnosti;
preprečevanja zasvojenosti;
socialnega varstva, varstva starejših in invalidov;
raziskovalne dejavnosti;
dejavnosti mladih;
organiziranosti in delovanja javnih zavodov s področja negospodarskih
dejavnosti, katerih ustanoviteljica in soustanoviteljica je občina;
poslovanja javnih zavodov s področja negospodarstva katerih ustanoviteljica
in soustanoviteljica je občina;
koncesije s področja negospodarskih javnih služb;
cene programov s področja negospodarskih javnih služb;
investicije s področja negospodarstva;
proračuna občine iz delovnega področja negospodarskih javnih služb;
s področja negospodarskih javnih služb.

2. Stalne komisije
12. člen
Občinski svet ima naslednje komisije:
 komisijo za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja,
 komisijo za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta,
 komisijo za pritožbe.
13. člen
(1) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja obravnava in
daje mnenja, stališča in predloge iz pristojnosti mandatnih vprašanj, izvolitev in imenovanj,
odlikovanj, priznaj in drugih kadrovskih zadev.
(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja opravlja zlasti
naslednje naloge:
 pripravlja sklepe o potrditvi mandatov članov občinskega sveta ter sklepe o
potrditvi mandata novega člana občinskega sveta v primeru prenehanja
mandata kateremu od članov občinskega sveta;
 občinskemu svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles občinskega
sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet;
 občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s
kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti sveta in v zvezi s predpisi
občine, ki urejajo pravice in obveznosti funkcionarjev;
 pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi
prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta,
zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles, ki niso člani sveta, ter članov
Nadzornega odbora občine;
 obravnava predloge svetov javnih zavodov in javnih podjetij za imenovanje
ravnateljev ali direktorjev ter izdaja soglasja ali mnenja h kandidaturam, če
občinski svet v danem roku ne more obravnavati zahteve za izdajo mnenja ali
soglasja;





opravlja naloge v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije v
delu, ki se nanaša na področje integritete in preprečevanja korupcije
funkcionarjev občine;
občinskemu svetu predlaga predlog za podelitev priznanj;
obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski svet.
14. člen

(1) Komisija za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta oblikuje
vsebino statuta občine ter poslovnik občinskega sveta.
(2) Komisija za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta opravlja
naslednje naloge:
 predlaga sprejem statuta in poslovnika občinskega sveta, spremlja
uresničevanje statuta in poslovnika, daje pobude za spremembe in dopolnitve
statuta občine in poslovnika občinskega sveta, razlaga statut občine in
poslovnik občinskega sveta;
 obravnava statute pravnih oseb, h katerim daje soglasje občinski svet;
 pripravlja mnenja in predloge iz svoje pristojnosti ter jih posreduje občinskemu
svetu v obravnavo in sprejem;
 obravnava in daje mnenje tudi k normativnim aktom, ki jih sprejema občinski
svet, če tako predlaga pristojni odbor, oziroma so mu dodeljena po poslovniku
občinskega sveta.
15. člen
(1) Komisija za pritožbe obravnava pritožbe občanov, preverja njihovo utemeljenost,
daje predloge za rešitev posameznih vprašanj ter predloge sklepov, ki jih je potrebno sprejeti
za odpravo nepravilnosti.
(2) Komisija opravlja tudi delo v zvezi z reševanjem vlog, ki jih odstopi komisija za
vloge in pritožbe Predsednika Republike, Državnega zbora Republike Slovenije, Vlade
Republike Slovenije in Varuha človekovih pravic.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Delovna telesa občinskega sveta ustanovljena in imenovana na podlagi določil 44. in 51.
člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03,
134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) in začasna delovna telesa, ki so bila ustanovljena in
imenovana na 2. redni seji občinskega sveta dne 25. novembra 2010 ostanejo v veljavi do
konca mandata občinskega sveta.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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