
 
 
 

 

Številka: 900-3/2019-9 

Datum: 06.06.2019

 
 
OBČINA MAKOLE 
OBČINSKI  SVET 
 

5. redna seja občinskega sveta 
20. junij 2019 

 

Gradivo za  11. točko dnevnega reda  
 

 
Predlagatelj: župan Franc Majcen 

 
 
 
ZADEVA: Imenovanje predstavnika Občinskega sveta Občine Makole v Svet 

interesne zveze občin »Zveza Haloških občin« 
 
 
PRAVNE PODLAGE:  

- Statut Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin št. 2/2007, 45/2014 in 
64/2016) 

- Odlok o ustanovitvi interesne zveze občin »Zveza Haloških občin« 
 
 
PRISTOJNO DELOVNO TELO: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
 
 
 
 
POROČEVALEC: Igor Erker 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OBRAZLOŽITEV 
Občinski svet Občine Makole je na svoji 4. redni seji sprejel Odlok o ustanovitvi interesne 
zveze občin »Zveza Haloških občin« ( v nadaljevanju Odlok) 
 
1. odstavek 11. člena Odloka določa: 

(1) Zveza občin ima svet, ki ga sestavljajo po ena predstavnica oziroma 
predstavnik (v nadaljnjem besedilu: predstavnik) vsake ustanoviteljice, ki ga njen 
občinski svet izvoli izmed svojih članic in članov. 

 
Pristojnosti sveta zveze so opredeljene v 13. členu Odloka: 
 

(1) Svet zveze sprejema predpise, splošne akte in druge odločitve iz pristojnosti 
občinskih svetov ustanoviteljic v zadevah, ki so jih s tem odlokom prenesle v 
pristojnost zveze.  
(2) Svet zveze predlaga občinskim svetom ustanoviteljic v sprejem odločitve, za 
katere so pristojni in se nanašajo na naloge zveze občin. Če zagotavljanje nalog, ki 
so jih občine ustanoviteljice prenesle na zvezo, terja sprejem odločitve njihovih 
občinskih svetov, ali imajo naloge zveze pomemben vpliv na splošne akte, ki jih 
sprejemajo, morajo občinski sveti upoštevati predloge sveta zveze, sicer ta lahko 
predlaga začetek postopka prenehanja zveze občin. 
(3) Svet zveze sprejme program zveze občin za svoje mandatno obdobje, za vsako 
proračunsko leto pa letni program in finančni načrt. 

 
 
 
Predlagamo, da Občinski svet Občine Makole izmed svojih članov in članic izbere 
predstavnika, ki ga bo zastopal v svetu zveze.  
 
 
FINANČNE POSLEDICE 

 
Sprejetje predlaganega sklepa nima neposrednih finančnih posledic za občinski proračun.  
 
PREDLOG SKLEPA 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo, o njem razpravlja ter 
sprejme naslednji sklep:  
 

Občinski svet Občine Makole za svojega predstavnika v Svet interesne zveze občin 
»Zveza Haloških občin« imenuje: 

• xxxx    
 

Ta sklep prične veljati z uveljavitvijo Odloka o ustanovitvi interesne zveze občin 
»Zveza Haloških občin«. 

 
 
               Župan 
          Franc Majcen 
 


