
Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. 45/94 – odločba 
US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba US RS) in statuta Občine Šetjur pri Celju (Uradni list 
RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na 9. seji dne 30. oktobra 1995 sprejel 

O D L O K 
    o delovnem področju in sestavi komisij in odborov Občinskega sveta občine 

Šentjur pri Celju 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem odlokom določa Občinski svet občine Šentjur pri Celju delovno področje in sestavo komisij in odborov 
občinskega sveta. 

Odbori in komisije (v nadaljevanju: delovna telesa) v okviru svojega delovnega področja obravnavajo zadeve 
iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. 

2. člen 

Občinski svet ima delovna telesa, ki jih določa statut Občine Šentjur pri Celju. 

3. člen 

Člane odborov in komisij imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja ter odlikovanja izmed članov občinskega sveta in občanov. Predsednika delovnega telesa izvolijo 
člani delovnega telesa izmed sebe. 

4. člen 

Člane komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter odlikovanja imenuje občinski svet izmed 
članov občinskega sveta. 

5. člen 

Predsednik komisije ali odbora lahko k sodelovanju povabi tudi zunanje sodelavce, ki pa nimajo pravice 
glasovanja. 

II. STALNA DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA 

Odbori: 
    1. Odbor za gospodarske dejavnosti in občinsko premoženje 
    2. Odbor za kmetijstvo 
    3. Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo 
    4. Odbor za družbene dejavnosti 
    5. Odbor za kulturo 
    Komisije: 
    1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter odlikovanja 
    2. Komisija za pripravo statuta občine, poslovnika občinskega sveta in normativnih aktov 
    3. Komisija za vloge in pritožbe. 

a) Odbori 

1. Odbor za gospodarske dejavnosti in občinsko premoženje 

6. člen 

Ima 5 članov, ki so imenovani izmed članov občinskega sveta ali izmed občanov vendar tako, da ima vsaka 
politična stranka zastopana v občinskem svetu enega člana odbora. 
    Naloge: 
    – obravnava in predlaga v sprejem občinski proračunski plan in zaključni račun; 



    – spremlja in po potrebi daje mnenje k izvrševanju proračuna; 
    – obravnava delo služb in zavodov, ki se financirajo iz občinskega proračuna; 
    – obravnava in predlaga občinskemu svetu sprejem odlokov in drugih splošnih aktov iz svojega področja; 
    – obravnava in spremlja gospodarjenje z občinskim premoženjem; 
    – obravnava, izvaja in ocenjuje investicijsko dejavnost občine; 
    – skrbi za razvoj turizma v občini; 
    – obravnava druge naloge, ki mu jih naloži občinski svet. 

2. Odbor za kmetijstvo 

7. člen 

Ima 5 članov, ki so imenovani izmed članov občinskega sveta ali izmed občanov vendar tako, da ima vsaka 
politična stranka zastopana v občinskem svetu enega člana odbora. 
    Naloge: 
    – obravnava in predlaga občinskemu svetu sprejem odlokov in drugih splošnih aktov iz svojega področja; 
    – obravnava vprašanja v zvezi s kmetijstvom, gozdarstvom in prehrano in razvojem podeželja; 
    – pred sprejetjem proračuna občine predlaga občinskemu svetu razdelitev in program realizacije postavke 
namenjene kmetijstvu in razvoju podeželja; 
    – opravlja druge naloge, ki mu jih naloži občinski svet. 

3. Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo 

8. člen 

Ima 5 članov, ki so imenovani izmed članov občinskega sveta ali občanov vendar tako, da ima vsaka politična 
stranka zastopana v občinskem svetu v odboru enega člana. 
    Naloge: 
    – obravnava in predlaga občinskemu svetu sprejem odlokov in drugih splošnih aktov iz svojega področja; 
    – obravnava problematiko na podlagi prostorskega urejanja občine; 
    – spremlja izdelavo prostorskih izvedbenih aktov; 
    – obravnava predloge občanov ali podjetij na sprejete prostorske izvedbene akte; 
    – predlaga rešitve za reševanje prostorskih problemov; 
    – obravnava in ocenjuje gospodarsko, cestno investicijsko dejavnost občine; 
    – pred sprejetjem proračuna občine predlaga občinskemu svetu razdelitev in program realizacije postavk 
proračuna, ki so namenjene plačilom v gospodarsko infrastrukturo; 
    – opravlja druge naloge, ki mu jih naloži občinski svet. 

4. Odbor za družbene dejavnosti 

9. člen 

Ima 5 članov, ki so imenovani izmed članov občinskega sveta ali občanov vendar tako, da ima vsaka politična 
stranka zastopana v občinskem svetu enega člana. 
    Naloge: 
    – obravnava in predlaga občinskemu svetu sprejem odlokov in drugih splošnih aktov iz svojega področja; 
    – obravnava vprašanja iz področja šolstva, otroškega varstva, športa, sociale, zdravstva in turizma; 
    – pred sprejetjem proračuna občine predlaga občinskemu svetu razdelitev in program realizacije postavk 
namenjenih šolstvu, otroškemu varstvu, športu, sociali, zdravstvu in turizmu; 
    – opravlja druge naloge, ki mu jih naloži občinski svet. 

5. Odbor za kulturo 

10. člen 

Ima 5 članov, ki so imenovani izmed članov občinskega sveta ali občanov vendar tako, da ima vsaka politična 
stranka zastopana v občinskem svetu enega člana. 
    Naloge: 
    – obravnava in predlaga občinskemu svetu sprejem odlokov in drugih splošnih aktov iz svojega področja; 
    – obravnava vprašanja iz področja kulture; 
    – pred sprejetjem proračuna občine predlaga občinskemu svetu razdelitev in program realizacije postavk 
namenjenih kulturi; 
    – obravnava druge naloge, ki mu jih naloži občinski svet. 



b) Komisije 

1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter odlikovanja 

11. člen 

Ima 5 članov, ki so imenovani izmed članov občinskega sveta vendar tako, da ima vsaka politična stranka 
zastopana v občinskem svetu enega člana. 
    Naloge: 
    – obravnava vprašanja iz pristojnosti občinskega sveta, ki so v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami; 
    – opravlja razpis oziroma kandidacijski postopek, če tako določa zakon, statut, odlok ali drugi akt občinskega 
sveta in v primerih, ko je občinski svet pristojen za imenovanje, pa predpis ne določa pristojnosti za razpis ali 
kandidacijski postopek; 
    – pripravlja predloge za izvolitev oziroma imenovanje ter razrešitve, kolikor za to ni pristojen župan in predloge 
za sestavo delovnih teles občinskega sveta; 
    – opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon, statut občine, poslovnik in drugi akti občinskega sveta. 

2. Komisija za pripravo statuta občine, poslovnika občinskega sveta in normativnih aktov 

12. člen 

Ima 5 članov, ki so imenovani izmed članov občinskega sveta ali občanov vendar tako, da ima vsaka politična 
stranka zastopana v občinskem svetu enega člana 
    Naloge: 
    – skrbi za pripravo statuta občine, poslovnika občinskega sveta in drugih normativnih aktov, odlokov in odredb, 
ki jih spejema občinski svet 
    – na predlog občinskega sveta daje razlago določil statuta in poslovnika; 
    – opravlja druge zadeve, določene z zakonom, statutom in poslovnikom. 

3. Komisija za vloge in pritožbe 

13. člen 

Ima 5 članov, ki so imenovani izmed članov občinskega sveta ali izmed občanov vendar tako, da ima vsaka 
politična stranka zastopana v občinskem svetu enega člana. 
    Naloge: 
    – proučuje prošnje, pritožbe in druge vloge, ki jih občani pošiljajo občinskemu svetu in delovnim telesom ter 
ugotavlja vzroke zanje; 
    – obravnava druge zadeve, določene z zakonom, statutom in poslovnikom. 

14. člen 

Delovna telesa obravnavajo, poleg vprašanj, ki so navedena v členih tega odloka o pristojnostih, še druga 
vprašanja iz področij, za katera so ustanovljena, v skladu z zakoni, statutom in drugimi akti občine. 

15. člen 

Za pripravo gradiv, drugih strokovnih razlag in opravil (kot so: pisanje zapisnika, odpravke sklepov, stališč, 
priporočil, poročil, predlogov, ugotavljanje evidence navzočnosti na sejah itd.) za odbor oziroma komisijo skrbi (je 
odgovoren) sekretar občinskega sveta, ali strokovni sodelavec v občinski upravi, ki dela na področju, za katerega 
je konkreten organ ustanovljen. 
    Organ na prvi seji, s sklepom, potrdi to zadolžitev. 

16. člen 

Način dela, postopek odločanja in druga vprašanja za delo delovnih teles so urejena v poslovniku o delu 
občinskega sveta. 

III. KONČNA DOLOČBA 

17. člen 



Ta odlok velja z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Št. 012-10/95-2 
Šentjur pri Celju, dne 30. oktobra 1995. 

Predsednica 
    Občinskega sveta 

    občine Šentjur pri Celju 
    Tatjana Oset, prof. l. r. 

 


