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OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
ZADEVA:

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA
OBČINE MENGEŠ – skrajšani postopek

PRAVNA PODLAGA:

17. člen Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
1/15) ter 95. in 125. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Mengeš –
uradno prečiščeno besedilo (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/17)

PRIPRAVLJAVCA:

Urban Kolar, direktor občinske uprave, Bogo Ropotar, podžupan

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLAGATELJ:

Franc Jerič, župan

POROČEVALEC:

Urban Kolar, direktor občinske uprave

OBRAZLOŽITEV:
28. člen, ki ureja sklic seje občinskega sveta, na novo določa, da se sklic seje pošilja v elektronski
obliki. S tem bo v občini v celoti prevzeto elektronsko poslovanje, kot to določa Uredba o
upravnem poslovanju (Uradni list RS, štev. 9/18 in 14/20). Uredba ureja upravno poslovanje
organov državne uprave, samoupravnih lokalnih skupnosti in drugih pravnih in fizičnih oseb, ki na
podlagi javnih pooblastil opravljajo upravne naloge. V 4. členu uredbe je določeno, da organi med
seboj poslujejo z dokumenti v elektronski obliki. Občina Mengeš že dlje časa posluje v skladu s to
uredbo, pri delovanju občinskega sveta pa je dosedanja rešitev v poslovniku omogočala tudi
pošiljanje sklica seje v papirni obliki. Da bi v občini celovito zagotovili elektronsko poslovanje, je
potrebna sprememba 28. člena. Člani sveta bodo od uveljavitve te spremembe prejemali sklic seje
sveta samo v elektronski obliki.
Novi peti in šesti odstavek 28. člena določata izjeme od tega pravila. Kot je iz prakse znano,
nekatera gradiva niso vedno v elektronski obliki, to so najpogosteje gradiva s področja prostorskih
aktov. Ta gradiva bodo še vedno podana na papirju. Druga izjema bo veljala za člane delovnih teles
(odborov in komisij), ki so predstavniki občanov. Člani delovnih teles ne prejemajo celotnega sklica
seje, temveč le tisto točko (točke) dnevnega reda, ki so v njihovi pristojnosti. Ker od vseh občanov,
ki so člani delovnih teles, ni mogoče pričakovati oz. zahtevati, da uporabljajo računalnik, jim je, na
njihovo izrecno pisno zahtevo, treba zagotoviti posamezno gradivo v papirni obliki.
Ker gre pri predlaganih spremembah in dopolnitvah poslovnika za manjše spremembe in
dopolnitve, je na podlagi 95. člena v povezavi s 125. členom poslovnika predlagan skrajšani, to je
enofazni postopek. Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme občinski svet z dvotretjinsko
večino glasov navzočih članov (relativna kvalificirana večina).

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta
Občine Mengeš v skrajšanem postopku.

Franc Jerič
Župan

predlog
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) in 95. člena
v povezavi s 125. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Mengeš – uradno prečiščeno
besedilo (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/17) je Občinski svet Občine Mengeš na
svoji……..redni seji dne ………….sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA
OBČINE MENGEŠ

1. člen
V 28. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Mengeš – uradno prečiščeno besedilo (Uradni
vestnik Občine Mengeš št. 9/17) se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Sklic seje se pošlje po elektronski pošti.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka zagotavlja pristojni organ v papirni obliki tista
gradiva, ki jih zaradi tehničnih razlogov ni mogoče objaviti v elektronski obliki.
(6) Izjemoma se lahko članu delovnega telesa, predstavniku občanov, pošlje posamična točka
predlaganega dnevnega reda v papirni obliki na podlagi njihove izrecne pisne zahteve.«.
Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve pričnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Mengeš.
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