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7. člen
V 77. členu se dodata tretji in četrti odstavek:
(3) Po končani prvi obravnavi je najmanj 30 dnevna javna 

razprava, v kateri lahko občani, društva, ožji deli občine ter dru-
ge interesne skupine, dajejo pripombe na sprejeti odlok v prvi 
obravnavi.

(4) Predlog odloka je potrebno po končani prvi obravnavi po-
slati v obravnavo svetom ožjih delov občine, če se nanaša ali na 
posamično ali na vse ožje dele občine in posega v naloge, ki so 
jim bile prenesene v izvajanje.

Tretji in četrti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.

8. člen
V 88. členu se doda drugi odstavek, ki glasi:
» Za finance pristojen organ občinske uprave posreduje nepo-

srednim uporabnikom navodilo za pripravo občinskega proraču-
na po prejemu temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk. Za 
pripravo predloga državnega proračuna. Navodilo je pripravljeno 
v skladu z zakonom o javnih financah.

Doda se tretji odstavek, ki glasi :
» Župan lahko predloži občinskemu svetu skupaj s predlo-

gom proračuna za naslednje proračunsko leto tudi predlog pro-
računa za leto, ki temu sledi, vendar samo znotraj mandatnega 
obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen.«

Drugi odstavek postane četrti odstavek.
Tretji odstavek postane peti odstavek.

9. člen
Drugi odstavek 109. člena se spremeni tako, da glasi:
» Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta, žu-

pana in podžupana kot člana občinskega sveta ureja zakon.«
Tretji odstavek 109. člena se spremeni, tako da glasi:
» Za predčasno prenehanje mandata ostalih občinskih funkci-

onarjev, se smiselno uporablja zakon, ki ureja predčasno prene-
hanje mandata člana občinskega sveta, župana in podžupana kot 
člana občinskega sveta.

Četrti odstavek 109. člena se črta.
Peti odstavek postane četrti odstavek.

10. člen
Prvi odstavek 110. člena se črta in se spremeni tako, da se po 

novem glasi:
» Poleg članov sveta in župana imajo pravico do odstopa tudi 

podžupan, člani delovnih teles, drugih organov in člani nadzor-
nega odbora ter drugi imenovani, tudi če niso občinski funkcio-
narji.« 

11. člen
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Ob-

čine Starše začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Medobčin-
skem uradnem vestniku.

Številka: 00700-2/2016 Župan občine Starše
Datum: 23.6.2016 Bojan Kirbiš, s.r.

232

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Starše (MUV, št. 6/12) in 
71. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Starše (MUV, št. 
12/12), je Občinski svet Občine Starše na 12. redni seji dne 23. 
6. 2016 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
poslovnika občinskega sveta občine Starše

1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Starše (MUV, št. 

12/12) se 2. odstavek 23. člena spremeni tako, da se črta besedna 
zveza »predsedniku nadzornega odbora občine«

2. člen
Prvi odstavek 30. člena se spremeni tako, da po novem glasi:
» (1) Ko predsedujoči začne sejo, ugotovi navzočnost članov 

občinskega sveta in kateri člani občinskega sveta so sporočili 
svojo odsotnost.«

3. člen
Prvi odstavek 31. člena se spremeni tako, da po novem glasi:
» (1) Svet pristopi k obravnavi dnevnega reda seje. Potrditev 

zapisnika prejšnje in vseh ostalih sej, je sestavni del dnevnega 
reda in se obravnava kot prva točka dnevnega reda. «

V drugem odstavku 31. člena se za besedno zvezo prejšnje 
seje doda »in vseh ostalih sej«.

4. člen
Prvi odstavek 32. člena se črta.
Drugi odstavek 32. člena postane prvi odstavek.
Doda se drugi odstavek 32. člena, ki glasi 
» Pri vsakem občinskem predpisu mora biti na dnevnem redu 

določeno, po kakšnem postopku se sprejema (redni, skrajšani, 
hitri) postopek.«

Doda se tretji odstavek 32. člena, ki glasi:
» O umiku točke z dnevnega reda se ne razpravlja in ne gla-

suje le, če umik predlaga predlagatelj te točke dnevnega reda.« 
Tretji odstavek 32. člena postane četrti odstavek.
Četrti odstavek 32. člena postane peti odstavek.

5. člen
Prvi odstavek 55. člena se črta in se spremeni tako, da se po 

novem glasi:
» Potek seje sveta se zaradi pomoči pri pisanju zapisnika 

snema na magnetofonski trak, ki se hrani do potrditve zapisnika 
prejšnje in vseh ostalih sej.«

Drugi, tretji in četrti odstavek 55. člena se črtajo.

6. člen
V četrtem odstavku 69. člena se črta drugi stavek.


