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OBČINSKI SVET 
OBČINE CIRKULANE 
   
    
ZADEVA:  Interesna zveza občin “Zveza haloških občin” 

- izvolitev predstavnika Občine Cirkulane v Svet zveze občin 
 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
32/17), 86. člena Zakona o lokalni samoupravi - ZLS (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 
76/08, 79/09, 51/2010, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1) in 11. člena 
Odloka o ustanovitvi interesne zveze občin “Zveza haloških občin” (Uradni list RS, št. 
54/19) Občinski svet Občine Cirkulane  
 

i z v o l i 
 
eno predstavnico ali predstavnika Občine Cirkulane v Svet zveze občin Interesne 

zveze občin “Zveza haloških občin” izmed svojih članic in članov. 
  __________________________________________________________________________ 

 
O b r a z l o ž i t e v : 

 
V roku 30 dni po ustanovitvi zveze je vsaka občina zavezana izvoliti svojega 
predstavnika v Svet zveze občin. Odlok o ustanovitvi interesne zveze občin “Zveza 
haloških občin” je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 6. 9. 2019 in tudi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, št. 42/2019. Če članici oziroma članu sveta zveze občin (v 
nadaljnjem besedilu: član) preneha funkcija v občini, mu preneha funkcija tudi v svetu 
zveze občin (v nadaljnjem besedilu: svet zveze). 
Svet zveze predlaga občinskim svetom ustanoviteljic v sprejem odločitve, za katere so 
pristojni in se nanašajo na naloge zveze občin. Predpise in splošne akte iz svoje 
pristojnosti ter programe in finančne načrte zveze občin predloži svet zveze v obravnavo 
in mnenje občinskim svetom ustanoviteljic. Svet zveze sprejme poslovnik, s katerim 
uredi pripravo sej, sklicevanje in vodenje sej, javnost dela sveta zveze in druga vprašanja 
organizacije svojega dela. Svet zveze je dolžan poročati občinskim svetom ustanoviteljic 
najmanj enkrat letno in sicer ob obravnavi zaključnih računov proračunov ustanoviteljic, 
ko jim predloži letno poročilo zveze in njen zaključni račun. 
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