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OBČINSKI SVET 
OBČINE MOKRONOG-TREBELNO 
 
 

ZADEVA: POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA MOKRONOG-TREBELNO – druga obravnava  
 
 
Na podlagi 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno Statutarno pravna 
komisija Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno posreduje predlog Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno v drugo obravnavo. Občinskemu svetu komisija 
predlaga, da obravnava predlog poslovnika v drugi obravnavi in ga sprejme. 
 
1. NASLOV 
POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA OBČINE MOKRONOG-TREBELNO 
 
2. UVOD 
2.1. Opis razlogov za sprejem novega Poslovnika Občinskega sveta Občine Mokronog-
Trebelno(v nadaljevanju: poslovnik OS) 
Ugotovljeno je bilo, da je poslovnik OS, ki je bil sprejet ob ustanovitvi nove občine in kasneje 
dopolnjen, pomanjkljiv. Ugotoviti je tudi  potrebno, da so se okoliščine delovanja Občinskega 
sveta Občine Mokronog-Trebelno (v nadaljevanju: občinski  svet) spremenile, da so se člani 
občinskega sveta seznanili s pristojnostmi in vlogo in spoznali pristojnosti  posameznih organov 
lokalne samouprave. Tako je ugotoviti, da je potrebno ponovno proučiti pristojnosti 
posameznih organov v Občini Mokronog-Trebelno s posebnim poudarkom na pristojnostih 
občinskega sveta, župana in nadzornega odbora ter občinske uprave. Pristojnosti je potrebno 
definirati in uskladiti z zakonskimi določili in ostalimi akti, ki jih je že sprejel občinski svet. 
 
2.2. Ocena stanja na področju, ki se ureja  
Veljavni statut  s spremembami  opredeljuje nekatere pristojnosti, ki jih občinski svet nima oz. so 
mu bile  odvzete s sprejetjem  nekaterih  drugih  aktov občine.  Omogoča tudi  različno razlago 
določenih pristojnosti posameznih organov občine, opredeljuje organe, ki jih občina ne potrebuje 
oz. niso  bili opredeljeni  v skladu z zakonskimi  določili, ki so se na tem področju spremenila. 
Ponovljene so nekatere določbe iz Poslovnika Nadzornega odbora Občine Mokronog-Trebelno 
(Uradni list RS, št. 77/07). Seveda pa bo potrebno vsa določila statuta prenesti tudi v nov 
Poslovnik o delu Občinskega sveta, kot tudi določila poslovnika prilagoditi novim zakonskim 
določilom. 
 
Zaradi navedenega je župan Občine Mokronog-Trebelno, na spletni strani in oglasni deski,  
objavil javni poziv vsej zainteresirani javnosti, da poda določene predloge za spremembo 
statuta in Poslovnika Občinskega sveta. Postavljen je bil tudi rok do 30.9.2017, ko je bilo 
končano sprejemanje predlogov. V času javnega poziva ni bilo podanega nobenega predloga.  
 
Komisija predlaga, da se za uradno glasilo Občine Mokronog-Trebelno, kjer morajo biti 
objaviti vsi uradni predpisi občine, določi Uradno glasilo e-občina, katerega izdajatelj je 
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Sigmateh d.o.o., Cesta proletarskih brigad 67, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Uradno glasilo), 
pri katerem ima občina tudi uradno spletno stran. Omenjeno Uradno glasilo izhaja oz. bo 
izhajalo praviloma vsak petek. Uradno glasilo izhaja v tiskani verziji in v spletni obliki na 
spletni strani  www.e-obcina.si. Vse objave, objavljene v Uradnem glasilu, bodo brez 
dodatnih stroškov vidne tudi na naši spletni strani, katere izdelovalec in vzdrževalec je 
izvajalec Sigmateh d.o.o.. 
 
2.3. Cilji in načela 
Z novim poslovnikom OS, se želi popraviti napake, ki so bile storjene na začetku in kasneje, 
ravno tako pa se želi vzpostaviti zakonito stanje glede veljavne zakonodaje, ki je bila v obdobju po 
sprejetju poslovnika OS spremenjene oz. dopolnjena, zato jo je potrebno implementirati v občinske 
splošne akte. Namen je narediti akt pregleden in predvsem učinkovit ter jasen za uporabo. S tem 
ciljem se predlaga tudi sprejetje popolnoma novega akta. 
 
2.4. Ocena  finančnih in drugih  posledic  
Sprejetje novega poslovnika OS ne bo povzročilo nobenih finančnih posledic v proračunu 
občine. 
 
2.5. Spremembe  in dopolnitve Poslovnika od prve obravnave: 

- 4. tč. 16. čl.: namesto »treh (3) sej delovnega telesa« naj se pravilno glasi: »3 zaporednih sej«; 
- 4. tč. 95. čl.: beseda »komisija« se dopolni, tako, da se v celoti glasi: »komisija za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja«; 
Oba predloga sta upoštevana. 

 
3. BESEDILO ODLOKA 
Besedilo predloga Poslovnika Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno je v prilogi. 
 
4. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 
Obrazložitev  členov je v prilogi. 
 
Na podlagi 76. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, št. 
66/10-UPB) določam kot predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavah predloga navedenega 
dokumenta na sejah občinskega sveta direktorico Občinske uprave, Mojco Pekolj. 
 
Občinskemu svetu  Občine Mokronog-Trebelno predlagam v sprejem naslednji 
 
SKLEP: 

Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno sprejme Poslovnik Občinskega 
sveta Občine Mokronog-Trebelno. 

 
 

 
Župan  

                                                                                                                 Občine Mokronog-Trebelno 
                                                                                                                              Anton MAVER 
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