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Zadeva:

POZIV za zbiranje predlogov za člane delovnih teles občinskega sveta in
nadzornega odbora občine

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, imenovana na 1. redni seji Občinskega sveta
Občine Rogatec, dne 18.12.2018, je dolžna do prve naslednje redne seje Občinskega sveta Občine
Rogatec pripraviti predloge za imenovanje novih članov stalnih delovnih teles občinskega sveta ter
nadzornega odbora občine.
V skladu s 25. členom Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) in 7. poglavjem Poslovnika
Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) z naslovom »Delovna telesa občinskega
sveta« so stalna delovna telesa naslednji odbori in komisija:
- odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti,
- odbor za gospodarstvo in turizem,
- odbor za komunalo, gospodarske javne službe in varstvo okolja,
- odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami,
- odbor za kmetijstvo,
- statutarno - pravna komisija in
- odbor za šport.
Vsi odbori in komisija štejejo 5 (pet) članov, od tega se 3 (trije) člani imenujejo izmed članov
občinskega sveta, 2 (dva) člana pa se imenujeta izmed drugih občanov. Predsednika odbora
oziroma komisije imenuje občinski svet izmed svojih članov. Članstvo v odboru ali komisiji ni združljivo
s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi. Pristojnosti posameznih
odborov in komisije so opredeljene v členih od 60 do 60.g Poslovnika Občinskega sveta Občine
Rogatec in so razvidne iz priloge tega poziva.
V skladu z 35. členom Statuta Občine Rogatec šteje Nadzorni odbor Občine Rogatec 5 (pet)
članov. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s
finančno računovodskega ali pravnega področja. Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani
občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov krajevnih skupnosti, tajnik občine, uslužbenci
občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih
organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev. Podrobneje ureja pristojnosti
nadzornega odbora 4. poglavje Statuta Občine Rogatec z naslovom »Nadzorni odbor«, katerega
vsebino vam ravno tako prilagamo.
Vsled zgoraj navedenega vas pozivamo, da oblikujete pisne predloge kandidatov za člane
delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora občine in jih, v skladu s sklepom
Občinskega sveta Občine Rogatec, št. 0070-0007/2018-16 z dne 18.12.2018, posredujete do
četrtka, 10. januarja 2019, na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec.
Lepo pozdravljeni,
Predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja
Viktor Božak, dipl. ekon., l.r.

Vročiti:
- političnim strankam
- predsednikom KS
- spletna stran Občine Rogatec

Poslovnik Občinskega sveta
Občine Rogatec
(Uradni list RS, št. 29/18)
60. člen
Občinski svet ustanovi stalne ali občasne
komisije in odbore kot svoja delovna telesa.
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru
svojega delovnega področja v skladu s tem
poslovnikom in statutom obravnavajo zadeve
iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo
občinskemu svetu mnenja in predloge.
Komisije in odbori občinskega sveta lahko
predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke
in druge akte iz njegove pristojnosti, razen
proračuna in zaključnega računa proračuna in
drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu
občine določeno, da jih sprejme občinski svet
na predlog župana.
60.a člen
Stalna delovna telesa občinskega sveta,
ustanovljena s statutom občine, so naslednji
odbori in komisija:
– odbor za negospodarstvo in javne službe
družbenih dejavnosti,
– odbor za gospodarstvo in turizem,
– odbor za komunalo, gospodarske javne
službe in varstvo okolja,
– odbor za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremičninami,
– odbor za kmetijstvo,
– statutarno-pravna komisija,
– odbor za šport.
60.b člen
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 občinskega 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.
60.c člen
Odbor za gospodarstvo in turizem ima 5
članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih
odločitev iz pristojnosti občine na področju
gospodarstva, malega gospodarstva in obrti,
gostinstva ter turizma, 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 občinskega 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 gospodarstvo in turizem lahko
predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke
in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem
področju dela.
60.č člen
Odbor za komunalo, gospodarske javne službe
in varstvo okolja ima 5 članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih
odločitev iz pristojnosti občine na področju
komunale, 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 občinskega 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 gospodarstvo in turizem lahko
predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke
in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem
področju dela.

60.d člen
Odbor
za
prostorsko
planiranje
in
gospodarjenje z nepremičninami ima 5 članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih
odločitev iz pristojnosti občine na področju
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 občinskega 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
prostorsko
planiranje
in
gospodarjenje
z
nepremičninami
lahko
predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke
in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem
področju dela.
60.e člen
Odbor za kmetijstvo ima 5 članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih
odločitev iz pristojnosti občine na področju
kmetijstva, gozdarstva, varstva zapuščenih
živali, veterine, ribištva in lovstva, 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 občinskega 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
lahko
predlaga
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge
akte iz njegove pristojnosti na svojem področju
dela.
60.f člen
Statutarno-pravna komisija občinskega sveta
ima 5 članov.
Komisija obravnava predlog statuta občine in
poslovnika občinskega 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 občinskega sveta ter
obvezno razlago določb splošnih aktov
občine.
Med dvema sejama občinskega sveta ali v
času seje, če tako zahteva predsedujoči
občinskega sveta, statutarno-pravna komisija
razlaga poslovnik občinskega sveta.
60.g člen
Odbor za šport ima 5 članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih
odločitev iz pristojnosti občine na področju
športa, 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 občinskega 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 šport lahko predlaga občinskemu
svetu v sprejem odloke in druge akte iz
njegove pristojnosti na svojem področju dela.

Statut Občine Rogatec
(Uradni list RS, št. 29/18)

Letni program nadzora, njegove dopolnitve in
spremembe se objavijo na svetovnem spletu,
skladno z zakonom, ki ureja dostop do
informacij javnega značaja.

4. Nadzorni odbor
35. člen

Nadzorni odbor ima 5 članov. Člane
nadzornega odbora imenuje občinski svet
izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji
prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo imeti
najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in
izkušnje s finančno-računovodskega ali
pravnega področja. Kandidate za člane
nadzornega
odbora
občine
predlaga
občinskemu svetu komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Nezdružljivost funkcije člana nadzornega
odbora z drugimi funkcijami v občini in z delom
v občinski upravi ureja zakon.
36. člen

Prvo sejo nadzornega odbora občine po
imenovanju skliče župan. Nadzorni odbor se
konstituira, če je na prvi seji navzočih večina
članov.
Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe
predsednika nadzornega odbora.
Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje
in vodi njegove seje.
Nadzorni odbor dela in sprejema odločitve na
seji, na kateri je navzočih večina članov
nadzornega odbora, z večino glasov navzočih
članov.
Sedež nadzornega odbora je na sedežu
občine, Pot k ribniku 4, Rogatec. Nadzorni
odbor za seje uporablja prostore občine.
Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja žig
občine, katerega obliko določa ta statut.
37. člen

Nadzorni odbor samostojno sprejme letni
program nadzora.
Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora
le, če je tak nadzor določen v letnem programu
nadzora. Če nadzorni odbor želi izvesti nadzor,
ki ni vključen v letni program nadzora, mora
najprej dopolniti ali spremeniti letni program
nadzora. Dopolnitev in sprememba letnega
programa nadzora morata biti obrazložena.

38. člen

Nadzorni odbor pred nadzorom obvesti o
nadzoru
odgovorno
osebo
uporabnika
proračuna.
V postopku nadzora so odgovorni in
nadzorovane osebe dolžni nadzornemu odboru
omogočiti
vpogled
v
vso
potrebno
dokumentacijo,
sodelovati
v
postopkih
nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati
pojasnila.
39. člen

Član nadzornega odbora, ki ob nastopu
funkcije ali med njenim izvajanjem ugotovi
nasprotje interesov ali možnost, da bi do njega
prišlo, mora ravnati skladno z zakonom, ki
ureja integriteto in preprečevanje korupcije.
Izločitev člana nadzornega odbora zaradi
dvoma o njegovi nepristranskosti, nasprotja
interesov ali možnosti, da bi do njega prišlo,
lahko zahteva tudi nadzorovana oseba ali član
nadzornega odbora.
40. člen

Delo nadzornega odbora je javno.
Način zagotavljanja javnosti dela in način
omejitve javnosti dela nadzornega odbora
določa poslovnik.
Za obveščanje javnosti o delu nadzornega
odbora je pristojen predsednik nadzornega
odbora oziroma oseba, ki jo on pooblasti.
41. člen

Strokovno in administrativno pomoč za delo
nadzornega odbora zagotavljata župan in
občinska uprava.
Župan določi javnega uslužbenca v občinski
upravi, ki pomaga pri pripravi gradiv za sejo ter
pisanju in odpravi zapisnikov in drugih pisanj
nadzornega odbora, arhiviranje gradiva,
sprejemanje in urejanje pošte ter za
opravljanje drugih opravil, potrebnih za
nemotena administrativna tehnična dela
nadzornega odbora.

Strokovno pomoč lahko nudijo nadzornemu
odboru javni uslužbenci, zaposleni v občinski
upravi, ali zunanji strokovnjaki, notranji revizorji
in drugi. Za posamezne posebne strokovne
naloge nadzora lahko poda izvid in mnenje
izvedenec, ki ga na predlog nadzornega
odbora imenuje občinski svet.
42. člen

Sredstva za delo nadzornega odbora se
zagotavljajo v občinskem proračunu na
posebni proračunski postavki, na podlagi
letnega programa dela in finančnega načrta
nadzornega odbora. Za porabo sredstev župan
določi skrbnika.
43. člen

Predsednik in člani nadzornega odbora imajo
pravico do plačila za opravljanje dela v skladu
s pravilnikom, ki ga sprejme občinski svet.
Izvedencu in drugim strokovnjakom
plačilo, ki se določi v pogodbi o
avtorski pogodbi, ki jo sklene župan.
izvedenca se plačilo določi na
pravilnika o tarifi za sodne izvedence.

pripada
delu ali
Za delo
podlagi

44. člen

Podrobnejšo organizacijo svojega dela uredi
nadzorni odbor s poslovnikom, ki ga sprejme z
večino glasov vseh članov.
Poslovnik nadzornega odbora je splošni akt
občine in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

