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 OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH  

   
Številka: 032-0008/2019 
Datum:  26. 11. 2019 
 
 
POLITIČNIM STRANKAM IN LISTAM 
SVETOM KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
ZAINTERESIRANI JAVNOSTI 
 
 
ZADEVA: Javni poziv za predložitev predlogov za nadomestnega člana Statutarno-pravne komisije  
                  
Zaradi smrti člana Statutarno-pravne komisije občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah g. Marjana 
Čuješa je potrebno imenovati nadomestnega člana komisije za preostanek mandatne dobe 2018 – 
2022. 
 
Statutarno-pravna komisija je stalno delovno telo občinskega sveta, ki ga sestavlja 5 članov. 
Mandatna doba traja štiri leta. Predsednika in člane delovnih teles imenuje občinski svet izmed 
članov občinskega sveta, lahko pa tudi izmed drugih občanov, vendar največ polovico članov. Predlog 
liste kandidatov za člane komisije pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
Statutarno-pravna komisija: 

- pripravlja osnutek in predlog statuta, ki ga posreduje v obravnavo občinskemu svetu, 
- pripravlja osnutek in predlog sprememb in dopolnitev statuta, 
- pripravlja osnutek in predlog poslovnika občinskega sveta in poslovnike delovnih teles 

občinskega sveta, 
- pripravlja osnutek in predlog sprememb in dopolnitev poslovnika občinskega sveta in 

delovnih teles občinskega sveta, 
- pripravlja celovito besedilo odlokov, na katere je svet sprejel amandmaje, če občinski svet 

tako odloči, 
- daje razlago statuta in odlokov občinskega sveta, izven seje sveta pa tudi poslovnika 

občinskega sveta, 
- opravlja druge naloge, ki so povezane s pripravo statuta in poslovnika občinskega sveta in 

poslovnikov delovnih teles. 

 
Članstvo v komisiji ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi. 
 
Vaše predloge za nadomestnega člana Statutarno-pravne komisije posredujte na priloženem 
obrazcu na naslov: Občina Šmarje pri Jelšah, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah ali na elektronski naslov: obcina@smarje.si, najkasneje do 4. 
12. 2019, do 15. ure. 
 
   Župan 
                                                                                                      Matija Čakš, dr. vet. med., spec. bujatrike l.r. 
 
Priloga:  

 obrazec – predlog in soglasje 
 


