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Na podlagi 16. in 109. člena Statuta občine Sv. Jurij v Slov.
goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) in je Občinski
svet na 24. redni seji, dne 12. aprila 2018 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
Poslovnika Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah
1. člen
V prvem členu Poslovnika Občinskega sveta, (Medobčinski
uradni vestnik, št. 16/10, v nadaljevanju Poslovnik) se za besedo
»dolžnosti« doda besedna zveza »članic in«.
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 5. člena Poslovnika, tako da se
glasi:
»(1) Svet dela na rednih, izrednih, dopisnih, slavnostnih in
žalnih sejah.«.
3. člen
Črta se drugi stavek 13. člena Poslovnika.
4. člen
Spremeni se 15. člen Poslovnika, tako da se glasi:
»15. člen
Član sveta se mora ves čas svojega mandata izogibati nasprotju interesov, skladno z zakonom, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.«.
5. člen
Črta se 19. člen Statuta.
Ostali členi od 20. do 68. člena se ustrezno preštevilčijo, tako
da postanejo členi 19. do 67. člen.
6. člen
Črta se tretji odstavek 20. člena Poslovnika.
7. člen
V drugem odstavku 23. člena se za besedo »podžupanu« črta
vejica in črta besedilo »predsedniku nadzornega odbora občine«.
Spremeni se tretji odstavek 23. člena tako, da se glasi:
»Vabila iz prejšnjih dveh odstavkov se pošljejo po pošti v fizični obliki na papirju, če tako s pisno izjavo naroči prejemnik pa
tudi samo po elektronski pošti.«
8. člen
Spremeni se prvi odstavek 25. člena Poslovnika, tako da se
besedna zveza »z osebnim telefonskim glasovanjem« nadomesti
z besedno zvezo »po faxu«.
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Spremeni se peti odstavek 25. člena, tako, da se na koncu
odstavka črta pika in doda besedilo »ter o zadevah, iz katerih
izhajajo finančne obveznosti občine.«.
9. člen
V drugem odstavku 29. člena Poslovnika se za prvim stavkom doda nov stavek, ki glasi: »Navzočnost občanov na sejah
občinskega sveta se zagotovi tako, da se vnaprej sprejemajo prijave do zasedbe prostih mest v sejni sobi.«.
10. člen
Spremeni se četrti odstavek 46. člena Poslovnika tako, da se
besedna zveza »na seji« nadomesti z besedno zvezo »pri točki«.
11. člen
Spremeni se prvi odstavek 50. člena Poslovnika, tako da se
za besedo »rok« črta vejica in črta besedna zveza »z uporabo
glasovalne naprave«.
12. člen
Spremeni se šesti odstavek 54. člena Poslovnika, tako da se
beseda »Sprejeti« nadomesti z besedo »Potrjeni«.
Spremeni se sedmi odstavek 54. člena Poslovnika, tako da se
beseda »sprejemu« nadomesti z besedo »potrditvi«.
13. člen
Spremeni se 55. člen Poslovnika, tako da se glasi:
» (1) Potek seje sveta se zvočno, lahko pa tudi slikovno snema.
(2) Zvočni zapis seje se hrani do potrditve zapisnika na naslednji seji. Po potrditvi zapisnika se zvočni zapis zbriše.«
14. člen
V drugem stavku prvega odstavka 57. člena se beseda »tajnik
občine« nadomesti z besedno zvezo »direktor občinske uprave«.
15. člen
Črta se 69. člen Poslovnika.
Ostali členi od 70. člena do 115. člena Poslovnika se ustrezno
preštevilčijo, tako da postanejo členi od 68. do 113. člen.
16. člen
Spremeni se drugi odstavek 75. člena Statuta, tako da se glasi:
»(2)Uvod obsega:
– pravni temelj za sprejem akta
– razloge za sprejem akta,
– cilje in načela akta,
– oceno stanja na področju, ki ga akt ureja,
– poglavitne rešitve in morebitne variantne rešitve,
– oceno finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem
akta,
– povzetek sodelovanja predlagatelja z javnostjo,
– grafično ali kartografsko gradivo oziroma načrt, kadar
vsebina akta to zahteva.«
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17. člen
Za 75. členom se doda nov 75.a člen:

(1)

(2)

»75a. člen
Zaradi večje legitimnosti sprejetih splošnih aktov občine
in vključitve občanov njihovih organizacij, strokovne in
druge javnosti v pripravo predlogov splošnih aktov občine, občinska uprava v postopku priprave splošnega akta
občine na spletni strani občine in v katalogu informacij
javnega značaja objavi gradivo, ki vsebuje osnovne informacije o nastajajočem predpisu, povzetek vsebine predpisa
s strokovnimi podlagami, ključna vprašanja, namen in cilje
njegovega nastanka ter hkrati pozove javnost, da v danem
roku, ki se giblje v okviru od 30 do 60 dni, sporoči morebitne pripombe, komentarje, mnenja in predloge. V tem
odstavku določeno se ne uporablja v primerih, v katerih to
po naravi stvari ni mogoče ali potrebno.
Za sodelovanje javnosti pri obravnavi proračuna občine,
rebalansa proračuna občine, zaključnega računa občine,
prostorskih aktov in drugih planov razvoja občine se uporabljajo določila poslovnika, ki urejajo postopek sprejemanja
teh aktov.«

18. člen
Spremembe in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
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Župan občine Sv. Jurij v Slov. goricah
Peter Škrlec, s.r.
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