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7. člen
V 17. členu se:

- v prvem odstavku za besedno zvezo »drugih občinskih orga-
nov« doda besedna zveza «delovnih teles ter«, pred besedno 
zvezo »občinske uprave« se briše beseda »in«,

- v drugem odstavku se besedna zveza »občinski organi«, za-
menja z besedo »subjekti«.

8. člen
V 20. členu se doda novi peti odstavek, ki glasi:
»(5) Če se član občinskega sveta iz neopravičenih razlogov 

v koledarskem letu ne udeleži treh sej občinskega sveta, mora 
župan na to opozoriti občinski svet in politično stranko, katere 
član je svetnik.«.

9. člen
V 22. členu se v drugem odstavku številka »18« nadomesti s 

številko »19«.

10. člen
V 23. členu se doda novi tretji odstavek, ki glasi:
»Vabila in gradiva se vročajo v fizični obliki na papirju. V 

primeru če tako z lastnoročno podpisano izjavo naroči prejemnik, 
pa lahko tudi na disketi, zgoščenki, drugem podobnem nosilcu 
podatkov ali po elektronski pošti.«

11. člen
V 26. členu se v prvem odstavku beseda »direktorju«, nado-

mesti z besedo »direktor«.

12. člen
Črta se besedilo 6. odstavka 27. člena. 

13. člen
Spremeni se tretji odstavek 32. člena, ki po novem glasi: »Za-

deve, ki jih predlaga župan, lahko brez razprave in glasovanja 
kadarkoli umakne iz dnevnega reda.« 

14. člen
V 45. členu se:

-  v drugem odstavku doda novi drugi stavek, ki glasi: «Navzoč-
nost članov sveta na začetku seje se ugotovi s podpisi članov 
na listi navzočnosti.«,

- v četrtem odstavku se beseda »dvetretjinska« zamenja z bese-
do »dvotretjinska«.

15. člen
V prvem odstavku 48. člena se za besedo »odloča« pika nado-

mesti z vejico ter doda »potem ko predsedujoči prebere predlaga-
no besedilo sklepa.«.

16. člen
V 49. členu se za prvim stavkom doda novi drugi stavek, ki 

glasi:
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Na podlagi 29 .in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. 
l. RS, št. 94/07 – UPB 2) ter 17. člena Statuta občine Kungota 
(Ur.l. RS, št. 12/04 ter 18/07) je občinski svet občine Kungota na 
svoji 11. redni seji, dne 20. marca 2008 sprejel

S p R E M E M B E  I N  D O p O l N I T V E 

poslovnika občinskega sveta občine Kungota
1. člen

V vseh členih se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.

2. člen
V 9. členu se v drugem odstavku za besedo »skliče« doda 

nova beseda »prejšnji«, za besedo »izvolitvi« pa beseda »nove-
ga«. 

3. člen
V 10. členu se:

-  v prvem odstavku črta beseda »župan« in se jo nadomesti z 
besedno zvezo »najstarejši član občinskega sveta, oziroma 
član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi občinski 
svet«,

- v drugem stavku drugega odstavka za besedo »komisije«, 
doda beseda »lahko«, za besedo » predlaga« se črta »župan, 
lahko pa tudi«, za besedo »član« se doda besedna zveza »ob-
činskega sveta«,

- v tretjem stavku drugega odstavka črta besedna zveza »naj-
prej o županovem predlogu, če ta ni izglasovan pa«;

- v tretjem odstavku za besedo »poročila« doda besedna zve-
za »občinske volilne komisije o izidu volitev« ter se besedna 
zveza »volilne komisije« nadomesti z besedno zvezo »članov 
občinskega sveta«,

- v četrtem odstavku za besedo »poročila« doda beseda »občin-
ske«; za besedo »komisije« pa besedna zveza »o izidu voli-
tev«. 

4. člen
V 11. členu se doda novi peti odstavek, ki glasi:
»(5) Če je za župana izvoljen kandidat, ki je bil hkrati izvoljen 

tudi za člana sveta, pa je zoper njegov mandat župana vložena 
pritožba, o odločanju o pritožbi ne sme glasovati. Glasovati ne 
sme niti vlagatelj pritožbe – kandidat za župana, če je bil izvoljen 
tudi za člana sveta.«

5. člen
Črta se tretji odstavek 12. člena, sedanji četrti postane tretji.

6. člen
V tretjem odstavku 14. člena se:

-  v prvi alineji pred besedo »zaključnega računa« doda »reba-
lansa,«,

-  besedilo »ter obravnavo vprašanj iz njegove pristojnosti.« se 
iz prve alineje prenese v novo peto alinejo ter se za besedo 
»obravnavo«, doda beseda »drugih«.
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26. člen
V 71. členu se v drugi alineji prvega odstavka za besedno zve-

zo »proračun občine«, naredi vejica ter doda beseda »rebalans«.

27. člen
V 72. členu se:

- v prvem in drugem odstavku za besedno zvezo »proračun ob-
čine«, doda beseda », rebalans«, v ustreznem sklonu.

28. člen
V drugem odstavku 73. člena se beseda »arhivu« nadomesti z 

besedno zvezo »zbirki dokumentarnega gradiva«.
29. člen

V 83. členu se v drugem stavku prvega odstavka za besedo 
»občine« doda besedna zveza »ter prečiščena besedila splošnih 
aktov občine«.

30. člen
V 97. členu se nadomesti besedilo četrtega odstavka z: »Ob-

činski svet sprejema obvezno razlago po določbah tega poslovni-
ka, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.« 

31. člen
V 98. členu se v drugem odstavku za besedo »odloka« doda 

po »hitrem postopku«.

32. člen
V 103. členu se za prvim stavkom prvega odstavka doda nov 

stavek: »Lista kandidatov vsebuje predlog kandidata za predse-
dnika delovnega telesa ter predlog kandidatov za člane delovnega 
telesa.« 

33. člen
Črta se besedilo 104. člena. 

34. člen
Spremeni se besedilo tretjega poglavja - Postopek za razreši-

tev - tako da se nadomesti besedilo 105. člena z novim 105. čle-
nom ter dodata novi 106. in 107. člen. Sedanji 106 člen, postane 
108. člen in se tako členi preštevilčijo do konca. 

35. člen
»Postopek za razrešitev

105. člen
(1) Oseba, ki jo voli ali imenuje svet, se razreši po postopku, 

ki ga določa ta poslovnik, če ni z drugim aktom določen drugačen 
postopek.

(2) Postopek za razrešitev se začne na predlog predlagatelja, 
ki je osebo predlagal za izvolitev ali imenovanje, ali na predlog 
najmanj ene četrtine članov sveta. Če predlagatelj razrešitve ni 
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, se pre-
dlog razrešitve vloži pri komisiji.

(3) Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri 

»Vsak član glasuje o isti odločitvi samo enkrat, razen če je 
glasovanje v celoti ponovljeno.«

17. len
V vseh členih se beseda »delavec« zamenja z besedo »javni 

uslužbenec« v ustreznem sklonu.

18. člen
V tretjem odstavku 52. člena se za prvim stavkom doda novi 

drugi stavek: »Obvezna sestavina zapisnika so poleg ugotovitev 
iz drugega odstavka tega člena, še datum in zaporedna številka 
seje, predmet glasovanja ter sestava komisije.«.

19. člen
V vseh členih se beseda »Arhiv« nadomesti z besedno zvezo 

»zbirka dokumentarnega gradiva«.

20. člen
V 54. členu se v prvem stavku šestega odstavka besedna zve-

za «na krajevno običajen način objavi« zamenja z besedno zvezo 
»in se objavi na internetnih straneh občine«. 

21. člen
V 55. členu se v prvem stavku tretjega odstavka za besedo 

»magnetogram« doda besedilo »ali pregledati avdio oziroma vi-
deo posnetek«.

22. člen
V 56. členu se zamenja besedilo zadnjega tretjega odstavka, 

tako da po novem glasi:« Občinska uprava ravna z dokumentar-
nim gradivom v skladu s pozitivno zakonodajo.«.

23. člen
V 59. členu se:

- v tretjem odstavku v tretji alineji za besedo »funkcionarjev« 
doda vejica in besedilo »članov občinskih organov in delov-
nih teles«,

- v tretjem odstavku se za tretjo alinejo dodata četrta in peta 
alineja, ki po novem glasita:

- « - opravlja naloge v zvezi s preprečevanjem korupcije,«
- »- izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionar-

jev,«, 
- dosedanja četrta alineja postane šesta.

24. Člen
V drugem odstavku 60. člena se za besedo »proračuna« doda 

vejica in beseda«rebalansa«.

25. člen
V 66. členu se: 

- v drugem odstavku za besedo »odbora« doda »in komisije; 
namesto pike se naredi vejica ter doda besedilo« na predlog 
komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja.«,

- v tretjem odstavku za besedo »odbora«, doda »in komisije«.
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so navedeni razlogi za razrešitev. 

106. člen
(1) Predlog za razrešitev se posreduje županu. Če predlog ne 

vsebuje obrazložitve po določilih tretjega odstavka prejšnjega 
člena, ga župan vrne predlagatelju v dopolnitev. 

(2) Predlog za razrešitev mora biti vročen osebi, na katero se 
nanaša, najmanj osem dni pred sejo sveta, na kateri bo obravna-
van. Oseba, na katero se razrešitev nanaša, ima pravico pisno se 
opredeliti o predlogu razrešitve. 

(3) Župan uvrsti predlog za razrešitev na prvo sejo sveta, 
do katere je mogoče upoštevati rok iz prejšnjega odstavka tega 
člena. 

107. člen
(1) Po končani obravnavi predloga za razrešitev svet sprejme 

odločitev o predlogu z večino, ki je predpisana za izvolitev ali 
imenovanje osebe, zoper katero je vložen predlog za razrešitev. 

(2) O razrešitvi se izda pisni odpravek sklepa s pravnim po-
ukom.«

36. člen
V sedanjem 106. členu se:

-  v prvem odstavku v prvem stavku črta besedna zveza »člani 
občinskega sveta in«,

-  v drugem odstavku v drugem odstavku za besedno zvezo 
»«izjavo o odstopu« doda », ki je nepreklicna,«,

-  v tretjem odstavku v drugem stavku za besedo »članstva« doda 
»v nadzornem odboru občine ali v delovnem telesu sveta«, 

-  doda se novi četrti odstavek:« Sklep o prenehanju mandata 
občinskega funkcionarja se pošlje občinski volilni komisiji.«

pREHODNE IN KONČNE DOlOČBE

37. člen
Spremembe Poslovnika se objavijo v Medobčinskem ura-

dnem vestniku Štajerske in Koroške regije in pričnejo veljati pet-
najst dni po objavi.

Številka:  Župan Občina Kungota
Datum: Igor Stropnik, s. r.


