ORMOŽ, 01.DECEMBER 2006
POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI ORMOŽ

VSEBINA
111. SKLEP o imenovanju Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja
112. SKLEP o imenovanju Komisije za
odlikovanja in priznanja
113. STATUTARNI SKLEP
Središče ob Dravi

občine

114. ZAČASNI
POSLOVNIK
OBČINSKEGA SVETA občine
Središče ob Dravi
111.
Na podlagi 16. člena Statuta občine Ormož
(Uradni vestnik občine Ormož, št. 11/99, 7/01,
19/05 in 12/06) je Občinski svet Ormož na svoji
1. redni seji, dne 27.11.2006 sprejel
SKLEP

112.
Na podlagi 16. člena Statuta občine Ormož
(Uradni vestnik občine Ormož, št. 11/99, 7/01,
19/05 in 12/06) je Občinski svet Ormož na svoji
1. redni seji, dne 27.11.2006 sprejel
SKLEP
1.
V Komisijo za odlikovanja in priznanja se
imenujejo:
1. VERONIKA VRBNJAK, Cerovec Stanka
Vraza 31/a, Ivanjkovci
2. VALERIJA KOLENKO, Cvetkovci 18,
Podgorci
3. JOŽEF CAJNKO, roj. 07.01.1957, Ritmerk
2/a, Podgorci
4. STANKO PIGNAR, roj. 14.10.1946,
Cvetkovci 66, Podgorci
5. OLGA OZMEC, roj. 15.07.1968, Cvetkovci
46, Podgorci

1.
V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja se imenujejo:
1. Antolič Rado, Novakova 25, Ormož
2. Hebar Martin, Strmec pri Ormožu 4,
Velika Nedelja
3. Kosi Slavko, Ilirska 15, 2270 Ormož
4. Podgorelec Stanko, Hardek 31b, Ormož
5. Šumenjak Branko, Ulica Kneza Koclja 1,
Ormož
2.
Mandatna doba članov traja 4 leta.
3.
Ta sklep velja takoj.
Številka: 011-00002/2006 7 10
Ormož, dne 27.11.2006
ŽUPAN OBČINE ORMOŽ
Alojz Sok l.r.

2.
Mandatna doba članov traja 4 leta.
3.
Ta sklep velja takoj.

Številka: 011-00002/2006 7 10
Ormož, dne 27.11.2006
ŽUPAN OBČINE ORMOŽ
Alojz Sok l.r.
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113.

114.

OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI
OBČINSKI SVET
Trg talcev 4
2277 SREDIŠČE OB DRAVI

V skladu z določbami 15.b člena Zakona o lokalni
samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št.
100/05) je Občinski svet občine Središče ob
Dravi, na svoji 1. konstitutivni seji, dne 20.
novembra 2006 sprejel

V skladu z določbami 15.b člena Zakona o lokalni
samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št.
100/05) je Občinski svet Občine Središče ob
Dravi, na svoji 1. konstitutivni seji, dne 20.
novembra 2006 sprejel

ZAČASNI POSLOVNIK OBČINSKEGA
SVETA
OBČINE SREDIŠČE OB DRAVI

STATUTARNI SKLEP

1. člen

1. člen

S tem začasnim poslovnikom se ureja
konstituiranje, na prvih volitvah, izvoljenega
občinskega sveta ter njegovo delo v času, do
sprejetja Poslovnika občinskega sveta občine
Središče ob Dravi..

Ta sklep določa, da se do ureditve temeljnih načel
za organizacijo in delovanje občine s statutom in
ureditev posameznih zadev s splošnimi akti
uporabljajo vsi veljavni splošni predpisi prejšnje
občine, ki niso v nasprotju z ustavo in zakonom.
2. člen
Sedež Občine Središče ob Dravi je Trg talcev 4,
2277 Središče ob Dravi.
3. člen
Do določitve pečata občine, se za izdajanje
sklepov in drugih posamičnih aktov občinskega
sveta uporablja pečat Občinske volilne komisije
občine Središče ob Dravi. Osnova pečata je
gladka, torej brez drugih oznak in ima naslov
Občinska volilna komisija občine Središče ob
Dravi.
Odredbodajalec je župan Občine Središče ob
Dravi.
4. člen
Za ureditev vprašanj s področja organizacije in
načina dela občinskega sveta, sprejme občinski
svet začasni poslovnik
5. člen
Ta statutarni sklep velja takoj in se objavi v
uradnem glasilu prejšnje občine.
Statutarni sklep velja do sprejetje statuta, vendar
ne več kot tri mesece, od dneva sprejema.
Številka: 001-OS-05/2006
Središče ob Dravi, dne 20.11.2006
ŽUPAN
OBČINE SREDIŠČE OB DRAVI
Jurij BORKO l.r.

2. člen
Svet se konstituira na svoji prvi seji po volitvah,
na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov
članov sveta.
3. člen
V skladu z določbo 118. člena Zakona o lokalnih
volitvah (ZLV-UPB2, Uradni list RS, št. 22/06,
70/06 – odločba US) in 6. odstavkom 15.b člena
Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1,
Uradni list RS, št. 100/05) prvo sejo na prvih
volitvah izvoljenega občinskega sveta skliče
predsednik občinske volilne komisije najpozneje
v 20 dneh po njegovi izvolitvi.
4. člen
Prvo sejo občinskega sveta vodi najstarejši član,
oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana
določi občinski svet.
5. člen
Komisiji za potrditev mandatov se predloži
poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev,
potrdila o izvolitvi članov občinskega sveta in
župana ter morebitne pritožbe kandidatov ali
predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.
Občinski svet odloči o potrditvi mandatov članov
občinskega sveta na podlagi poročila komisije o
pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in
upravičenosti morebitnih pritožb. Občinski svet
skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki niso sporni,
o vsakem spornem mandatu pa odloči posebej.
Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen,
ne sme glasovati o potrditvi svojega mandata.
Šteje se, da je občinski svet z odločitvijo o
spornem mandatu odločil tudi o pritožbi
kandidata ali predstavnika kandidature oziroma
liste kandidatov.
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Če občinski svet pritožbi kandidata ali
predstavnika kandidature za župana oziroma
kandidata,
predstavnika
kandidature
oz.
predstavnika liste kandidatov za člane občinskega
sveta ne ugodi, lahko pritožnik uveljavlja sodno
varstvo.
6. člen
Člani občinskega sveta pred nastopom mandata
izrečejo prisego: » Prisegam, da bom upošteval
(a) zakonske in druge predpise, da bom ravnal po
svoji vesti ter z vsemi svojimi močmi deloval (a)
za dobro občine Središče ob Dravi in za skupno
blaginjo Republike Slovenije«.
7. člen
Po potrditvi mandatov članov občinskega sveta,
se občinskemu svetu predstavi novo izvoljeni
župan s slovesno prisego in nagovorom.
8. člen
Občinski svet najprej sprejme začasni poslovnik.
Po sprejemu začasnega poslovnika občinskega
sveta, občinski svet imenuje komisijo za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija ima predsednika in štiri člane.
Kandidate za predsednika in člane komisije lahko
predlaga vsak član sveta.
9. člen
Občinski svet dela na rednih in izrednih sejah.
Vabilo za sklic seje s predlogom dnevnega reda
mora biti vročeno članom občinskega sveta
najkasneje sedem dni pred sejo. Izredna seja se
skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih
zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje.
Gradivo za izredno sejo mora biti vročeno članom
občinskega sveta s sklicem izredne seje. Seje
občinskega sveta sklicuje in vodi župan. Župan
mora sklicati sejo občinskega sveta na zahtevo
najmanj četrtine članov občinskega sveta.
10. člen
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji
navzoča večina članov občinskega sveta.
Odločitve sprejema z večino glasov navzočih
članov, če ni z zakonom, statutom občine ali
poslovnikom občinskega sveta določena drugačna
večina.
Statut občine sprejema občinski svet z
dvotretjinsko večino vseh članov, poslovnik pa z
dvotretjinsko večino navzočih članov.
11. člen
Občinski svet sprejema odločitve z večino glasov
navzočih članov, razen če zakon določa drugačno
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večino. Predlagana odločitev je sprejeta, če se je
večina navzočih članov izrekla "ZA" njen
sprejem.
12. člen
Občinski svet praviloma odloča z javnim
glasovanjem.
S tajnim glasovanjem lahko občinski svet odloča,
če tako sklene pred odločanjem o posamezni
zadevi oziroma vprašanju. Predlog za tajno
glasovanje lahko da župan ali najmanj ena četrtina
vseh članov sveta.
13. člen
Glasovanje se opravi po končani razpravi o
predlogu, o katerem se odloča.
Član občinskega sveta ima pravico obrazložiti
svoj glas, razen če ta poslovnik ne določa
drugače. Obrazložitev glasu se v okviru
posameznega glasovanja dovoli le enkrat in sme
trajati največ dve minuti.
Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju
ugotovi in objavi izid glasovanja.
14. člen
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s
poimenskim izjavljanjem.
Poimensko glasujejo člani občinskega sveta, če
občinski svet tako odloči na predlog
predsedujočega ali najmanj ene četrtine vseh
članov sveta.
Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po
abecednem redu prve črke njihovih priimkov.
Član glasuje tako, da glasno izjavi "ZA",
"PROTI" ali "NE GLASUJEM”.
15. člen
Tajno se glasuje z glasovnicami.
Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide
tričlanska komisija, ki jo vodi predsedujoči. Dva
člana določi občinski svet na predlog
predsedujočega. Administrativno - tehnična
opravila v zvezi s tajnim glasovanjem opravlja,
dokler ni imenovana občinska uprava, tajnica
(bivše) krajevne skupnosti. Za glasovanje se
natisne toliko enakih glasovnic, kot je članov
občinskega sveta.
Glasovnice morajo biti overjene z žigom, ki ga
uporablja občinski svet.
Pred začetkom glasovanja določi predsedujoči čas
glasovanja.
Komisija vroči glasovnice članom občinskega
sveta in sproti označi, kateri član je prejel
glasovnico. Glasuje se na prostoru, ki je določen
za glasovanje in na katerem je zagotovljena
tajnost glasovanja.
Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča,
in praviloma opredelitev "ZA" in "PROTI". "ZA"
je na dnu glasovnice za besedilom predloga na
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desni strani, "PROTI" pa na levi. Glasuje se tako,
da se obkroži besedo "ZA" ali besedo "PROTI".
Glasovnica mora vsebovati navodilo za
glasovanje.
Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne
številke, imena in priimke kandidatov, če jih je
več po abecednem redu prvih črk njihovih
priimkov. Glasuje se tako, da se obkroži
zaporedno številko pred priimkom in imenom
kandidata, za katerega se želi glasovati in največ
toliko zaporednih številk, kolikor kandidatov je v
skladu z navodilom na glasovnici treba imenovati.
Ko član občinskega sveta izpolni glasovnico,
odda glasovnico v glasovalno skrinjico.
16. člen
Ko je glasovanje končano, komisija ugotovi izid
glasovanja.
Ugotovitev izida glasovanja obsega:
- število razdeljenih glasovnic,
- število oddanih glasovnic,
- število neveljavnih glasovnic,
- število veljavnih glasovnic,
- število glasov "ZA" in število glasov
"PROTI", oziroma pri glasovanju o kandidatih
število glasov, ki jih je dobil posamezni
kandidat,
- ugotovitev, da je predlog izglasovan s
predpisano večino ali da predlog ni
izglasovan, pri glasovanju o kandidatih
pa katerih kandidat je imenovan.
O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi
zapisnik, ki ga podpišejo vsi, ki so vodili
glasovanje.
Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi
izid glasovanja na seji sveta.
17. člen
Če član občinskega sveta utemeljeno ugovarja
poteku glasovanja ali ugotovitvi izida glasovanja,
se lahko glasovanje ponovi.
O ponovitvi glasovanja odloči občinski svet brez
razprave na predlog člana, ki ugovarja poteku ali
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ugotovitvi izida glasovanja, ali na predlog
predsedujočega.
18. člen
Svetniki se imajo pravico povezovati v klub
svetnikov. Vsak svetnik je lahko le v enem klubu.
Klub svetnikov iz prejšnjega odstavka tega člena
lahko ustanovijo najmanj 3 svetniki. Svetniki
ustanovijo klub svetnikov najkasneje v 15 dneh
po konstitutivni seji občinskega sveta, vodja kluba
svetnikov pa obvesti o ustanovitvi kluba župana
in mu predloži seznam članov z njihovimi
podpisi.
19. člen
Do ustanovitve občinske uprave opravlja
administrativno delo za potrebe občinskega sveta,
tajnica (bivše) krajevne skupnosti.
20. člen
Ta začasni poslovnik velja do uveljavitve
poslovnika občinskega sveta, ki mora biti sprejet
najpozneje v enem mesecu po sprejetju Statuta
občine Središče ob Dravi.
21. člen
Ta začasni poslovnik začne veljati naslednji dan
po sprejemu in se objavi v uradnem glasilu
prejšnje občine.
Številka: 001-OS-06/2006
Središče ob Dravi, dne 20. 11. 2006
ŽUPAN
OBČINE SREDIŠČE OB DRAVI
Jurij BORKO l.r.

