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Gradivo za 6. točko dnevnega reda 
 

 
ZADEVA: Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Makole 
 
PRAVNE PODLAGE:  

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-
21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 
51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) 

- Statut Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin 2/2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRISTOJNO DELOVNO TELO: 

Statutarno-pravna komisija 
 
 
POROČEVALEC: Igor Erker 
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UVOD 
 
Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za lokalno samoupravo je v letu 2013 opravilo pregled usklajenosti 
določenih občinskih aktov z Ustavo RS, Zakonom o lokalni samoupravi in drugo zakonodajo. Pri tem so 
ugotovili določene neusklajenosti posameznih aktov z veljavno zakonodajo, kot je razvidno iz priloženega 
dopisa.  
 
Spremembo poslovnika je na 21. redni seji dne 06.03.2014 že obravnaval Občinski svet Občine Makole, ki je 
besedilo spremembe poslovnika z nekaterimi spremembami tudi potrdil v 1. branju. V gradivu so upoštevane 
vse spremembe, ki jih je predlagal Občinski svet na 21. redni seji.  
 
 
FINANČNE POSLEDICE 

 

Sprejetje Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Makole ne bo imelo finančnih posledic za 
proračun Občine Makole, razen stroškov objave predpisa. 
 
TRENUTNO VELJAVNA BESEDILA ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 
 

20. člen 

(1) Član sveta se je dolžan udeleževati sej sveta in delovnih teles, katerih član je. 
(2) Če ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa, katerega član je, mora o tem in o razlogih za  
to obvestiti župana oziroma predsednika delovnega telesa najpozneje do začetka seje. Če zaradi 
višje sile ali drugih razlogov ne more obvestiti župana oziroma predsednika delovnega telesa o svoji 
odsotnosti  do začetka seje, mora to opraviti takoj, ko je to mogoče. 
(3) Članu sveta, ki se  neupravičeno ne udeleži redne seje sveta, ne pripada del plače za nepoklicno 
opravljanje funkcije za mesec, v katerem je bila ta seja. 
(4) Če se član delovnega telesa iz neopravičenih razlogov ne udeleži treh sej delovnega telesa v 
koledarskem letu, lahko predsednik delovnega telesa predlaga svetu njegovo razrešitev. 
 

46.člen 

(1) Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina vseh članov sveta. 
(2) Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim glasovanjem in na začetku nadaljevanja 
seje po odmoru oziroma prekinitvi. 
(3) Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov sveta v sejni sobi. 
(4) Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvotretjinska večina, svet veljavno odloča če je na seji 
navzočih najmanj dve tretjini vseh članov sveta. 
 

83. člen 

(1) Statut občine in poslovnik sveta se sprejemata po enakem postopku kot velja za sprejemanje 
odloka. 
(2) Proračun občine sprejema svet po postopku, določenem s tem poslovnikom. 
(3) O predlogih drugih aktov iz svoje pristojnosti odloča svet na eni obravnavi, če zakon ne določa 
drugače. 

 
98. člen 

(1) Če bi bil kak občinski splošni akt zaradi številnih vsebinskih sprememb in dopolnitev bistveno 
spremenjen in nepregleden, lahko predlagatelj svetu predloži spremembe in dopolnitve splošnega 
akta v obliki uradnega prečiščenega besedila kot nov splošni akt. 
(2) Uradno prečiščeno besedilo iz prejšnjega odstavka sprejema svet po rednem postopku za 
sprejem odloka. 
 

99. člen 

(1) Po sprejetju sprememb in dopolnitev statuta, poslovnika sveta in odloka, ki spreminjajo oziroma 
dopolnjujejo najmanj eno tretjino njegovih členov, pripravi statutarno-pravna komisija sveta uradno 
prečiščeno besedilo tega splošnega akta.  
(2) Uradno prečiščeno besedilo se lahko pripravi tudi, če ob sprejemu sprememb in dopolnitev 
statuta, poslovnika sveta ali odloka tako določi svet. 
(3) O uradnem prečiščenem besedilu odloča svet brez obravnave.  
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(4) Uradno prečiščeno besedilo se objavi. 
 
 

106. člen 

(1) Občinski funkcionarji imajo pravico odstopiti.  
(2) Županu in članom sveta na podlagi odstopa v skladu z zakonom in statutom občine predčasno 
preneha mandat. 
(3) Pravico odstopiti imajo tudi podžupan, člani delovnih teles, drugih organov in člani nadzornega 
odbora ter drugi imenovani, tudi če niso občinski funkcionarji.  
(4) Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki komisiji za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je hkrati s predlogom za 
ugotovitev prenehanja članstva v nadzornem odboru občine ali v delovnem telesu sveta dolžna 
predlagati svetu novega kandidata. 
(5) Svet s sklepom ugotovi prenehanje mandata občinskega funkcionarja, članstva ali imenovanja 
zaradi odstopa na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
(6) Sklep o prenehanju mandata občinskega funkcionarja se pošlje občinski volilni komisiji. 
(7) Sklep o prenehanju funkcije podžupana se vroči županu. 
(8) Sklep o razrešitvi imenovanega se pošlje komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
zaradi postopka izbire novega kandidata. 

 
PREDLOG SKLEPA 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo, o njem razpravlja ter sprejme naslednji 
sklep:  
 

Občinski svet občine Makole sprejme Spremembo Poslovnika Občinskega sveta Občine Makole. 
 
 
 
           Župan 
                 Alojz Gorčenko 
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Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Ur. l. RS št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-
2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-
19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF) je občinski svet Občine Makole na  
 redni seji dne sprejel sprejel 
 
 

SPREMEMBO POSLOVNIKA 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE MAKOLE 

 
 

1.  člen 
 
Spremeni se Poslovnik Občinskega sveta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin 4/2007) – v 
nadaljevanju Poslovnik. 
 
 

2.  člen 
Črta se 3. odstavek 20. člena Poslovnika. Dosedanji 4. odstavek postane 3. odstavek. 
 
 

3.  člen 
 
Črta se 4. odstavek 46. člena Poslovnika. 
 
 

4.  člen 
(1) V 83. členu Poslovnika se doda novi 3. odstavek, ki se glasi 

»(3) Prostorski akti se sprejemajo v skladu z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje ob smiselni 
uporabi postopka kot velja za sprejem odloka.« 
 

(2). Dosedanji 3. odstavek 83. člena Poslovnika postane 4. odstavek 
 
 

5.  člen 
Besedilo 98. člena Poslovnika se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Če je bil statut, poslovnik občinskega sveta, odlok ali drug občinski splošni akt zaradi številnih 
sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen ali je nepregleden, lahko predlagatelj predlaga 
občinskemu svetu sprejem uradnega prečiščenega besedila, ki ga pripravi statutarno-pravna 
komisija. 
(2) Uradno prečiščeno besedilo potrdi občinski svet brez razprave 
(3) Uradno prečiščeno besedilo se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na uradni spletni 
strani občine.« 

 
6.  člen 

99. člen Poslovnika se črta. 
 
 

7.  člen 
 
(1) 4. odstavek 106. člena Poslovnika se spremeni tako, da se glasi: 

»(4) Izjava o odstopu, razen v primeru iz drugega odstavka tega člena, mora biti dana v pisni obliki 
komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja je dolžna, hkrati s predlogom za ugotovitev prenehanja funkcije člana v nadzornem 
odboru občine ali v delovnem telesu sveta,  predlagati svetu novega kandidata« 

 
(2) 5. odstavek 106. člena Poslovnika se spremeni tako, da se glasi: 

»(5) Svet o predlogu iz prejšnjega odstavka odloči s sklepom.« 
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(3) 6., 7. in 8. odstavek 106. člena Poslovnika se črtajo. 
 

8. člen 
Ta sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Makole začne veljati 15. (petnajsti) dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 


