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PRAVNA OSNOVA:

30. člen Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 17. in 26.
člen Statuta Občine Kamnik (Ur. l. RS, št. 50/15)

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:
1. Občinski svet Občine Kamnik sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta občine
Kamnik v prvi obravnavi.
2. Občinski svet Občine Kamnik sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta občine
Kamnik.
Obrazložitev:
1. Razlogi za sprejem in ocena stanja
Občinski svet Občine Kamnik je na 8. redni seji sprejel nov Statut Občine Kamnik in na 10.
seji Poslovnik Občinskega sveta Občine Kamnik, ki med drugim določata nekatere
spremembe glede delovnih teles občinskega sveta. Pristojno Ministrstvo za javno upravo, ki
je v začetku leta 2015 ugotavljalo ustreznost določenih občinskih predpisov, je namreč občini
naložilo, da naloge in delovanje delovnih teles opredeli v poslovniku občinskega sveta.
Upoštevaje navedeno in dejstvo, da se bodo nekatera določila glede delovnih teles v Statutu
Občine Kamnik in Poslovniku Občinskega sveta Občine Kamnik pričela uporabljati šele po
preteku mandata tega občinskega sveta, je občinska uprava pripravila predlog sprememb in
dopolnitev Odloka o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega
sveta občine Kamnik. S sprejemom predlaganega akta bo odlok usklajen z omenjenima
nadrejenima občinskima predpisoma, hkrati pa bo ob izteku mandata tega občinskega sveta
prenehal veljati, saj ne bo več potreben glede na to, da njegovo vsebino celostno ureja
Poslovnik Občinskega sveta Občine Kamnik.

2. Cilji in načela spremembe odloka
Poglavitni cilj spremembe je uskladitev odloka z novim Statutom Občine Kamnik in
Poslovnikom Občinskega sveta Občine Kamnik.
Konkretneje se predlagajo naslednje spremembe in dopolnitve:
- črtanje 2., 3., 4., 5., 6. in 7. člena odloka, saj je vsebina členov določena v novem
Poslovniku Občinskega sveta Občine Kamnik;
- dopolnitev 10. člena z navedbo vseh komisij, poleg že omenjene Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, ki imajo svoje naloge določene v Poslovniku Občinskega
sveta Občine Kamnik. Temu ustrezno se črtata tudi 11. in 12. člen odloka;
- črtanje prve in zadnje alineje 14. člena, ker sta v neskladju z veljavno zakonodajo;
- sprememba besedila 18. člena, saj so naloge Odbora za proračun in gospodarjenje z
občinskim premoženjem prav tako opredeljene v Poslovniku Občinskega sveta Občine
Kamnik.
Poleg navedenega se v odloku posodablja nekatere termine.
3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka na proračun
Sprejem odloka ne bo imel finančnih posledic za občinski proračun.
4. Razlogi za obravnavo po skrajšanem postopku
Ker gre vsebinsko za manj zahtevne spremembe in dopolnitve ter uskladitev z nadrejenimi
občinskimi predpisi, predlagatelj predlaga, da se predlog odloka obravnava in sprejme po
skrajšanem postopku.

Marjan Šarec
ŽUPAN

Prilogi:
- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi, sestavi, nalogah in
načinu dela delovnih teles Občinskega sveta občine Kamnik
- Besedilo trenutno veljavnih členov, v zvezi s katerimi se predlagajo spremembe in
dopolnitve

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 17. ter 26. člena Statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Kamnik na … seji dne … sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles
Občinskega sveta občine Kamnik
1. člen
V Odloku o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta
občine Kamnik (Uradni list RS, št. 11/96, 48/99 in 122/07) se črtajo 2., 3., 4., 5., 6. in 7. člen.
2. člen
10. člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Statutarno-pravna komisija ter
Komisija za vloge in pritožbe imajo svoje naloge opredeljene v Poslovniku Občinskega sveta
Občine Kamnik.«
3. člen
Črtata se 11. in 12. člen odloka.
4. člen
Črtata se prva in zadnja alineja 14. člena.
5. člen
18. člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Odbor za proračun in gospodarjenje z občinskim premoženjem ima svoje naloge
opredeljene v Poslovniku Občinskega sveta Občine Kamnik.«
6. člen
19. člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Delovna telesa opravljajo poleg nalog, določenih v tem odloku oziroma Poslovniku
Občinskega sveta Občine Kamnik, tudi druge zadeve s svojega področja, ki jih določi kolegij
občinskega sveta, po potrebi pa obravnavajo tudi druga vprašanja s področja, za katero so
ustanovljena.«
7. člen
Odlok o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta občine
Kamnik z vsemi spremembami preneha veljati, ko poteče mandat trenutnemu občinskemu
svetu.

8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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BESEDILO TRENUTNO VELJAVNIH ČLENOV, V ZVEZI S KATERIMI SE PREDLAGAJO
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
2. člen
Delovno telo občinskega sveta ima predsednika, podpredsednika in pet članov.
Mandat delovnega telesa traja do prevzema nalog novoimenovanega delovnega telesa,
vendar ne več kot štiri leta.
3. člen
Občinski svet, na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, imenuje
predsednike in člane delovnih teles izmed svojih članov in največ polovico članov izmed
drugih občanov.
Predsednika in člane komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje
občinski svet izmed svojih članov.
4. člen
Delovno telo na prvi seji izmed svojih članov izvoli z večino glasov navzočih članov
podpredsednika.
Podpredsednik nadomešča predsednika v primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika.
Podpredsednik pomaga predsedniku pri njegovem delu in opravlja po dogovoru z njim
zadeve iz njegovega delovnega področja.
5. člen
Delovno telo dela na sejah.
Seje sklicuje predsednik na lastno pobudo, na zahtevo občinskega sveta ali na zahtevo
ene tretjine članov delovnega telesa.
Delovno telo lahko dela, če je na seji navzoča večina njegovih članov, odločitve pa
sprejema z večino glasov vseh prisotnih članov.
6. člen
Strokovno-tehnična opravila za delovna telesa opravlja občinska uprava.
Delovno telo ima tajnika.
Tajnika delovnih teles predlaga župan ali tajnik občine, imenuje pa ga komisija za volitve,
imenovanja, administrativne zadeve, odlikovanja in priznanja po predhodnem soglasju
delovnega telesa.
7. člen
Tajnik 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 ali njegov predsednik.
Tajnik opravlja svoje naloge do imenovanja novega tajnika.
10. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima svoje naloge opredeljene v
zakonu in poslovniku Občinskega sveta občine Kamnik.

11. člen
Komisija za vloge in pritožbe:
– obravnava vloge, pritožbe in predloge občanov, podjetij in drugih gospodarskih
subjektov, organizacij in ustanov, ki jih le-te pošiljajo občinskemu svetu;
– preverja utemeljenost vlog in pritožb in daje predloge, kako naj se posamezna zadeva
reši;
– predlaga ukrepe, ki jih je treba sprejeti za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.
12. člen
Statutarno-pravna komisija:
– pripravlja obvezno razlago statuta, poslovnika in odlokov občinskega sveta;
– spremlja izvajanje statuta Občine Kamnik;
– pripravlja spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika občinskega sveta;
– na zahtevo občinskega sveta daje mnenja o zakonitosti aktov, ki jih obravnava in
sprejema občinski svet;
– zaradi skladnosti s pravnim sistemom obravnava odloke in druge splošne akte, ki jih
obravnava občinski svet in daje občinskemu svetu o tem mnenja in predloge.
14. člen
Odbor za podjetništvo in turizem:
– obravnava letni gospodarski načrt občine;
– spremlja stanje na področju malega gospodarstva in predlaga ukrepe občinskemu svetu
za razvoj malega gospodarstva;
– spremlja in daje pobude občinskemu svetu za razvoj turizma v občini;
– sprejema program porabe turistične takse in spremlja njeno izvajanje.
18. člen
Odbor za proračun in gospodarjenje z občinskim premoženjem spremlja in obravnava:
– proračun občine in zaključni račun proračuna;
– davčno politiko občine;
– gospodarjenje z občinskim premoženjem in sredstvi;
– izvajanje lokalnih davkov, prispevkov, taks in drugih prihodkov.
19. člen
Delovna telesa opravljajo poleg nalog, določenih v tem odloku, tudi druge zadeve s
svojega področja, ki jih določi kolegij predsednika občinskega sveta, po potrebi pa
obravnavajo tudi druga vprašanja s področja, za katero so ustanovljena.

