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SKLEP O IMENOVANJU
KOMISIJE ZA POIMENOVANJE NASELIJ IN ULIC
V OBČINI LENART

PREDLAGATELJ: Župan Občine Lenart
GRADIVO PRIPRAVIL: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Nosilec: Brigita Rojs
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08,
79/09, 51/10 in 76/16-Odl. US), 26. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010 in
8/2011) ter 58. in 66. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Lenart (MUV, št. 7/2007) se
sprejme Sklep o imenovanju Komisije za poimenovanje naselij in ulic V Občini Lenart, kot
je predložen.

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08,
79/09, 51/10 in 76/16-Odl. US), 26. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/2010 in
8/2011) ter 58. in 66. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Lenart (MUV, št. 7/2007) je
Občinski svet Občine Lenart na svoji redni seji, dne
sprejel

SKLEP O IMENOVANJU
KOMISIJE ZA POIMENOVANJE NASELIJ IN ULIC
V OBČINI LENART
1. člen
S tem sklepom občinski svet Občine Lenart ustanovi Komisijo za poimenovanje naselij in ulic
v Občini Lenart (v nadaljevanju: komisija), kot občasno delovno telo občinskega sveta.
2. člen
Komisijo sestavljajo: Milko Slanič, predsednik, David Maguša, Tilen Štefanec, Srečko Malek,
Igor Jurančič, Mojca Kramberger in Drago Zorger.
3. člen
Komisija deluje v okviru svojega delovnega področja v skladu s pristojnostmi, ki ji jih dajeta
statut občine in poslovnik občinskega sveta ter pri svojem delu smiselno uporablja določbe
Poslovnika o deli komisije za poimenovanje ulic (Muv, št. 31/2005).
4. člen
Mandatna doba komisije je vezana na mandatno dobo občinskega sveta.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o ustanovitvi in imenovanju komisije za
poimenovanje ulic (Muv št. 23/2011).
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
Št. zadeve: 032-7/2014
Lenart, dne

mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med.
Župan

Obrazložitev
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 12. redni seji obravnavala
točko dnevnega reda glede imenovanja Komisije za poimenovanje naselij in ulic v Občini
Lenart.
Komisije za poimenovanje naselij in ulic v Občini Lenart je komisija, ki se imenuje kot
občasno delovno telo občinskega sveta. Komisija delo opravlja na podlagi statuta občine in
poslovnika občinskega sveta ter določb Poslovnika o delu komisije za poimenovanje ulic
(Muv, št. 31/2005). Komisija je imenovana s strani občinskega sveta, na podlagi predloga
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Ta je na svoji seji obravnavala točko dnevnega red glede imenovanja Komisije. Na podlagi
ugotovitev se je sprejel sklep, da občinskemu svetu predlaga, da se v to komisijo imenujejo
člani Komisije za volitve in imenovanja in sicer iz razloga, ker trenutno ni predlogov s
področja komisije, ki bi jih ta morala obravnavati. Nadalje pa je mandat te komisije vezan na
mandat občinskega sveta, kar pomeni, da bo komisija imela mandat le leto dni, morebiti v
kolikor ne bo predlogov za obravnavo, se ne bo niti sestala.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je tako na svoji 12. redni seji soglasno
sprejela sklep, da občinskemu svetu Občine Lenart predlaga, da bo funkcijo Komisije za
poimenovanje naselij in ulic v Občini Lenart, opravijo člani Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.

