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ZAPISNIK 

 

2. redna seja, ki je bila v ponedeljek, 10. 4. 2017 ob 18.00 uri v prostorih Občine Podlehnik. 

 

PRISOTNI : 

 

Člani odbora : Alojz NOVAK - predsednik komisije, mag. Ivo BAN, Stojan KOJC, Helena 

PLAVČAK in Aleksandra BRAČIČ 

Ostali prisotni : župan Občine Podlehnik Marko MAUČIČ, Miran KRAJNC – direktor občinske 

uprave in  pravnik iz Skupne občinske uprave za Spodnje Podravje, Igor Gaber (zapisnikar) 

Odsotni :  / 

 

 

Pregled in ugotovitev navzočnosti 

Predsednik Statutarno pravne komisije Alojz NOVAK, pozdravi vse prisotne in ugotovi, da so 

na seji prisotni vsi člani komisije. 

 

Pregled in potrditev dnevnega reda 

Predsednik Statutarno pravne komisije Alojz NOVAK, predlaga potrditev naslednjega 

dnevnega reda: 

1. Obravnava predlaganih sprememb in dopolnitev Statuta Občine Podlehnik; 

2. Obravnava predlaganih sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta Občine 

Podlehnik 

3. Razno. 

Prisotni so ga soglasno potrdili. 

Glasovanje: ZA – 5, od 5 prisotnih članov. 

 

K tč. 1  Obravnava predlaganih sprememb in dopolnitev Statuta Občine Podlehnik 

Predsednik Alojz Novak predstavi spremembe in dopolnitve Statuta občine Podlehnik, ki so 

bile pripravljene s strani občinske uprave. 

Na predlagane spremembe in dopolnitve so bile predlagane spremembe: 

1.  Spremeni oz. dopolni se 2. člen sprememb in sicer: Pri sedmi točki zadnje alineje 6. 

člena Statuta se namesto pike doda vejica in za to alinejo doda nova alineja, ki glasi: 

»lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali 

obletnicah občanov.« 

2. Spremeni oz. dopolni se 4. člen sprememb in sicer: Besedilo 11. člena Statuta se 

spremeni, tako da glasi: »Organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če 

je ob glasovanju o posamezni točki navzočih večina članov organa občine.«. 

3. Spremeni oz. dopolni se prvi odstavek 10. člena sprememb in sicer: V prvem odstavku 

20. člena Statuta se zbriše besedilo: »na seji navzoča večina njegovih članov.« in 

nadomesti z besedilom: »o glasovanju posamezne točke navzoča večina članov organa 

občine.«. 

Sprejme se naslednji predlog: 
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SKLEPA: Občinski svet Občine Podlehnik sprejme, predlagane spremembe in dopolnitve 

Statuta Občine Podlehnik in sicer v obliki uradnega prečiščenega besedila, s predlaganimi 

spremembami s strani Statutarno pravne komisije. 

 

Glasovanje: ZA – 5, od 5 prisotnih članov 

 

 

K tč. 2 Obravnava Poslovnika občinskega sveta Občine Podlehnik  

 

Predsednik Alojz Novak predstavi spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta 

Občine Podlehnik, ki so bile pripravljene s strani občinske uprave. 

Na predlagane spremembe in dopolnitve so bile predlagane spremembe: 

1. V prvem odstavku 8. člena sprememb in dopolnitev poslovnika se beseda »bel« 

nadomesti z besedo »del«. 

2. Spremeni se prvi odstavek 11. člena sprememb in dopolnitev poslovnika, ki glasi: V 28. 

členu Poslovnika se doda novi peti odstavek, ki glasi: »Razpoložljivega prostora za 

javnost je 10 sedežev, za novinarje pa 3 sedeži. Slednji se morajo predhodno najaviti 

pri občinski upravi, ki zbira prijave za prisotnost na seji do zasedenosti.«. 

3. Spremeni se prvi odstavek 15. člena sprememb in dopolnitev poslovnika, ki glasi: 

Besedilo drugega odstavka 54. člena Poslovnika se nadomesti z novim besedilom, ki 

glasi: »Magnetogram zapisnika seje se hrani do naslednje seje, na kateri se le ta potrdi. 

Po potrditvi zapisnika se magnetogram zapisnika zbriše.«. 

4. V 18. členu sprememb in dopolnitev poslovnika se beseda »opredeljeno« nadomesti z 

besedo »opredeljena«. 

Sprejme se naslednji predlog: 

SKLEPA: Občinski svet Občine Podlehnik sprejme, predlagane spremembe in dopolnitve 

Poslovnika občinskega svet Občine Podlehnik in sicer v obliki uradnega prečiščenega 

besedila, s predlaganimi spremembami s strani Statutarno pravne komisije. 

 

Glasovanje: ZA – 5, od 5 prisotnih članov 

 

 

 

K tč. 3 Razno 

 

Pod to točko ni bilo nobene zadeve. 

 

 

Seja zaključena ob 19.35. uri. 

 

 

     Zapisal           Predsednik 

Igor GABER         Alojz NOVAK 

          


