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I.

PREDLAGATELJ
Župan Stanislav Kovačič

II.

VRSTA POSTOPKA
Dvofazni

III.

IV.

PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM
-

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),

-

Poslovnik Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in
53/10),

-

Statut Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/11).
OBRAZLOŽITEV

Občinski svet Občine Poljčane je na svoji 4. redni seji 6. februarja 2007 sprejel Poslovnik
Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/2007), na svoji 29. redni seji, dne
22. 6. 2010 pa še Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št.
53/2010).
Poslovnik občinskega sveta je temeljni akt, ki ureja organizacijo, način dela občinskega sveta
in način uresničevanja pravic in dolžnosti članov občinskega sveta ter temelji na statutu
občine.
Poslovnik v 10. členu določa, da »prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče in vodi dotedanji
župan, in sicer do sprejema ugotovitvenega sklepa o izvolitvi župana, lahko pa za vodenje
pooblasti najstarejšega člana novoizvoljenega sveta.«
15. b člen Zakon a o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in

30/18; v nadaljevanju: ZLS), določa, da prvo sejo vodi najstarejši član občinskega sveta
oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi občinski svet. Enako določilo je
zapisano v 13. členu Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/11; v nadaljevanju:
statut).
Določilo v poslovniku je potrebno uskladiti z veljavno zakonodajo in statutom občine.
Predlog spremembe poslovnika je obravnavala tudi Statutarno pravna komisija, na seji dne 1.
10. 2018 in sklenila, da je predlog skladen z veljavno pravno zakonodajo in se v predlaganem
besedilu posreduje v obravnavo Občinskemu svetu Občine Poljčane.
Na podlagi 85. člena Poslovnika lahko občinski svet odloči, da se odlok lahko sprejme po
skrajšanem postopku, t.j. da se na isti seji opravita obe obravnavi odlokov ali drugih aktov, ki
se sprejemajo po dvofaznem postopku (tudi poslovnik in njegove spremembe), če gre za:
manj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov, prenehanje veljavnosti posameznih
odlokov ali njihovih posameznih določb v skladu z zakonom, uskladitve odlokov z zakoni,
državnim proračunom, drugimi predpisi Državnega zbora in ministrstev ali odloki občinskega
sveta, spremembe in dopolnitve odlokov v zvezi z odločbami ustavnega sodišča ali drugih
pristojnih organov, prečiščena besedila odlokov in obvezne razlage.
Zaradi uskladitve določil Poslovnika z veljavno zakonodajo (ZLS) in statutom občine
predlagamo Občinskemu svetu Občine Poljčane, da obravnava in sprejme spremembo
Poslovnika, in sicer po skrajšanem postopku.
Na podlagi 104. člena statuta se poslovnik (ter spremembe in dopolnitve poslovnika)
sprejemajo z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov sveta.
V.

FINANČNE POSLEDICE

Spremembe Poslovnika bremenijo proračunska sredstva zgolj za strošek objave v Uradnem
glasilu slovenskih občin.
VI.

PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo, o njem razpravlja ter
sprejme naslednja sklepa:
S K L E P št. 1
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine
Poljčane po skrajšanem postopku, v skladu s 85. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine
Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10).
S K L E P št. 2
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine
Poljčane
S spoštovanjem,
Pripravila:
Renata Golob, univ. dipl. prav.
Priloga:
- predlog spremembe

Župan
Stanislav Kovačič

Na podlagi 29. in 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 15. in 20. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št.
93/2011) je Občinski svet Občine Poljčane na svoji 24. redni seji, dne 9. 10. 2018 sprejel
SPREMEMBO
POSLOVNIKA Občinskega sveta Občine Poljčane

1. člen
Prvi odstavek 10. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št.
15/2007 in 53/2010, v nadaljevanju: Poslovnik), se spremeni, tako da se glasi:
»Prvo sejo novoizvoljenega sveta vodi najstarejši član sveta oziroma član, ki ga na predlog
najstarejšega člana določi svet.«
2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
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