
ODBORI IN KOMISIJE OBČINSKEGA SVETA 

 

Občinski svet ima  komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo imenuje 

izmed svojih članov.  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima 3 člane. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje 

naloge: 

 

− občinskemu svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles sveta, občinskih organov, 

ravnateljev, direktorjev in predstavnikov ustanovitelja v organih javnih zavodov, javnih 

agencij, javnih skladov in javnih podjetij; 

− opravlja naloge v zvezi s preprečevanjem korupcije; 

− občinskemu svetu ali županu daje pobude in predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v 

občini, ki so v pristojnosti sveta; 

− pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih 

funkcionarjev, članov občinskih organov in delovnih teles, ravnateljev in direktorjev 

javnih zavodov, javnih agencij in skladov ter direktorjev javnih podjetij ter izvršuje 

odločitve sveta;  

− obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi občinski svet. 

 

Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje občinski svet praviloma 

na konstitutivni seji po konstituiranju sveta, najkasneje pa na prvi naslednji seji. 

 

 

 

Stalna delovna telesa sveta ustanovljena s statutom občine so naslednji odbori in 

komisija: 

 za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, 

 za kmetijstvo, malo gospodarstvo, turizem in gospodarske javne službe, 

 za infrastrukturo, prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in 

varstvo okolja, 

 statutarno-pravna komisija. 

 

 

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ima 5 članov.  

 

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na 

področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti, ki so občinskemu svetu 

predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s 

predlogom odločitve.  

 

Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana 

redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, 

predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom 

mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta. 

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti lahko predlaga 

občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju 

negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti. 

 

 

 

 

 



Odbor za kmetijstvo, malo gospodarstvo, turizem in gospodarske javne službe ima 5 

članov.  

 

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na 

področju gospodarstva (malega gospodarstva in obrti, kmetijstva, gostinstva in turizma), 

varstva okolja in gospodarskih javnih služb, ki so občinskemu svetu predlagani v 

sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom 

odločitve.  

 

Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana 

redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, 

predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom 

mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta. 

 

Odbor za kmetijstvo, malo gospodarstvo, turizem in gospodarske javne službe lahko 

predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na 

svojem področju dela. 

 

 

Odbor za infrastrukturo, prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in 

varstvo okolja ima 5 članov.  

 

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na 

področju infrastrukture, planiranja, urejanja in gospodarjenja s prostorom in nepremičnim 

premoženjem občine, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje 

mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.  

 

Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana 

redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, 

predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom 

mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta. 

 

Odbor za infrastrukturo, prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in 

varstvo okolja lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz 

njegove pristojnosti na svojem področju dela. 

 

 

Statutarno pravna komisija sveta ima 3 člane. 

 

Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika sveta in njunih sprememb 

oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki 

predpisov.  

 

Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih 

predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z 

drugimi veljavnimi akti občine. 

 

Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta 

občine in poslovnika sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine. 

 

Med dvema sejama sveta ali v času seje, če tako zahteva predsedujoči sveta, statutarno pravna 

komisija razlaga poslovnik sveta. 


