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Stevilka:
Datum:

Na podlagi 17.6lena Statuta obdine Pod6etrtek (Uradni list RS,5t.54/2010, 1712016,
redni seji dne
3212018), je Obdinski svet Obdine Poddetrtek na
sprejel naslednji

SKLEP
Ob6inski svet Ob6ine Poddetrtek spreime uradno pre6i56eno besedilo Poslovnika
Obdinskega sveta ob6ine Podietrtek.

Zupan
Obdine Poddetrtek
Peter Misja

VROEITI:
zbirka dokumentarnega gradiva
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oB.INA
OBCINSKA UPRAVA
TrSka cesta 59
3254 PodCetrtek

Tel.:+386 (0)3 818 27 80
Fax.:+-t-386 (0)3 818 27 90
http ://www.podcetrtek. si
e-mail :tajniswo.obcina@podcetrtek. si
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Datum: 29. 05.2018

OBEINSKEMU SVETU
OBEINE PODEETRTEK

ZADEVA: Obrazloiitev k predlogu Poslovnika Obiinskega sveta ObEine Pod6etrtek

(uradno pre6is6eno besedilo-UPB)

Obdinski svet Obdine Poddetrtek je sprejel Poslovnik obdinskega sveta Obdine Pod6etrtek
na 30. redni seji dne 23. 06. 2010 ter spremembe in dopolnitve Poslovnika Obdinskega
sveta Obeine Poddetrtek na 22. redni seji dne 19. 04. 2018.
Zaradi bolj5e preglednosti se predlaga obeinskemu svetu, da v skladu z dolo6ili 93. dlena
Poslovnika potrdi uradno predi5deno besedilo le-tega.
Uradno predi5deno besedilo dolo6isvet po skraj5anem postopku. O uradnem preci5denem
besedilu odloda svet brez obravnave.

Tajnik ob6inske uprave
Magda Jurjgc
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Na podlagi 93. dlena Poslovnika obdinskega sveta obdine Poddetrtek (Uradni list RS,5t.
5412010, 3212018) .je Obdinski svet obdine PodEetrtek na ..... redni seji dne
potrdil uradno predisdeno besedilo Poslovnika Ob6inskega sveta Obdine Pod6etrtek, ki
obsega:

- Poslovnik Obdinskega sveta Obdine Poddetrtek (Uradni list RS, 5t. 5412010)

- Spremembe in dopolnitve Poslovnika Ob6inskega sveta Obdine Podeetrtek (Uradni list
RS, 5t. 3212018)
Stevilka:
Poddetrtek, dne

POS LOVN IK
Obdinskega sveta ob6ine Podietrtek
(uradno predi5deno besedilo)
I. SPLOSNE DOLOCBE
1. 6len

Ta poslovnik ureja organizacijo in nadin dela obdinskega sveta (v nadaljevanju: svet) ter
na6in uresnidevanja pravic in dol2nosti dlanov obdinskega sveta (v nadaljevanju: dlani).
2. 6len

Dolodbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za delovanje delovnih teles
obdinskega sveta in njihovih dlanov. Naiin dela delovnih teles se lahko v skladu s tem
poslovnikom ureja tudi v aktih o ustanovitvi delovnih teles, lahko pa tudi s poslovniki delovnih
teles.
3.

ilen

Obiinski svet in njegova delovna telesa poslujejo v slovenskem jeziku.
4. 6len
Delo sveta in n.jegovih delovnih teles je javno.

Javnost dela se lahko omeji ali izkljudi, de to zahtevajo razlogi varovanja osebnih
podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim
predpisom ali splo5nim aktom obdine oziroma druge javne ali zasebnopravne osebe zaupne
narave oziroma diavna, vojaSka ali uradna tainost.
Nadin zagotavljanja javnosti dela in nadin omejitve javnosti dela obdinskega sveta in
njegovih delovnih teles doloda ta poslovnik.
5. elen
Svet dela na rednih, izrednih in korespondendnih sejah.
Redne seje se sklicujejo najmanj Stirikrat na leto.

prazniku ob6ine se svet sestane na slovesnosti s podelitvijo priznan.l ob6ine
Poddetrtek, za katero se ne uporabljajo dolodila tega poslovnika, ki govorijo o rednih,
izrednih in korespondendnih sejah. Dolodbe tega poslovnika prav tako ne veljajo za Zalne

ob

seje sveta v primeru smrti uglednih posameznikov.
6. 6len
Svet predstavlja Zupan, delovno telo obdinskega sveta pa predsednik delovnega telesa.
7. 6len

Svet uporablja Zig obdine, ki je doloden s_ statutom obdine ali odlokom,
notranjem krogu je ime obdinskega organa "OBCINSKI SVET'.

v

katerega

Svet uporablja 2ig na vabilih za seje, na splosnih aktih in aktih o drugih odloditvah ter na
dopisih.

Zig sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna telesa sveta.
Zig sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo tajnik obdinske uprave.

II. KONSTITUIRANJE OBCINSKEGA SVETA
8. 6len

Obdinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih ved kot polovica mandatov
dlanov sveta.
Prvo sejo novoizvoljenega sveta sklide prejSnji 2upan 20 dni po izvolitvi 6lanov, vendar ne
kasneje kot potede njegov mandat. Ce seja ni sklicana v navedenem roku, jo skli6e
predsednik volilne komisije.

Zarudi priTave na prvo sejo sklide Zupan nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni
svetniki.

9.6len
Prvo sejo novoizvoljenega sveta vodi najstarej5i 6lan sveta oziroma dlan sveta, ki ga na
predlog najstarejSega svetnika dolodi ob6inski svet.

Na prvi seji svet izmed navzodih Clanov sveta najprej imenuje tridlansko mandatno komisrjo
za pregled prispelih pritozb in pripravo predloga potrditve mandatov dlanov sveta. elane
mandatne komisije lahko predlaga vsak dlan sveta. Svet glasuje o predlogih po vrstnem
redu, kot so bili vloZeni, dokler niso imenovani trije dlani komisije. O preostalih predlogih svet
ne odloda.
Komisija na podlagi porodila in potrdil o izvolitvi volilne komisije pregleda, kateri kandidati
so bili izvoljeni za dlane ob6inskega sveta, predlaga obdinskemu svetu odlo6itve o morebitnih
pritozbah kandidatov za e|ane obdinskega sveta ali predstavnikov kandidatnih list in predlaga
potrditev mandatov za 6lane.

Komislja na podlagi porodila volilne komisije in potrdila o izvolitvi Zupana predlaga
obdinskemu svetu tudi odloditve o morebitnih pritozbah drugih kandidatov za 2upana ali
predstavnikov kandidatur.

10. 6len

Mandate dlanov obernskega sveta potrdi svet na predlog komisije potem, ko dobi njeno
o pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravidenosti morebitnih pritoZb
kandidatov, predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.

porodilo

Svet odlo6i skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem spornem mandatu pa
odloda posebej.

elan obdinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega
mandata. Ste.1e se, da je svet z odloditvijo o spornem mandatu odlodil tudi o pritoZbi
kandidata ali predstavnika kandidature oziroma kandidatne liste.

Svet na podlagi porodila volilne komisije in potrdila o izvolitvi 2upana na podlagi poro6ila
komisrje posebej odlodi o morebitnih pritoZbah kandidatov za iupana, predstavnikov
kandidatur oziroma kandidatnih list.
1

1. 6len

Ko se svet konstituira in ugotovi izvolitev Zupana, nastopijo mandat novoizvoljeni 6lani
obdinskega sveta in novi 2upan, mandat dotedanjim dlanom ob6inskega sveta in Zupanu pa
preneha.
S prenehanjem mandata dlanov obdinskega sveta preneha dlanstvo v nadzornem odboru
obdine ter stalnih in obdasnih delovnih telesih ob6inskega sveta.
12. 6len
Ko je svet konstituiran, imenuje izmed clanov komisijo za mandatna vprasanja, volitve in
imenovanja kot svoje stalno delovno telo, na konstitutivni seji ali najkasneje na prvi naslednji
seji.

III. PRAVICE IN DOLZNOSTI CUNOV OBEINSKEGA SVETA
1. Splo6ne dolo6be
13. dlen

Pravice in dolZnosti dlanov obdinskega sveta so dolodene z zakonom, statutom obdine in
tem poslovnikom.

dlani obdinskega sveta imajo pravico in dol2nost udeleZevati se sej in sodelovati pri delu
obdinskega sveta in njegovih delovnih teles, katerih 6lani so. dlani obdinskega sveta se
lahko udele2ujejo tudi sej drugih delovnih teles in imajo pravico sodelovati pri njihovem delu,
vendar brez pravice glasovanja.
e lan obdinskega sveta ima pravico:

predlagati obdinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte, razen proraduna,
zakljudnega raduna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu dolodeno, da jih

-

sprejme obdinski svet na predlog zupana, ter obravnavo vpraSanj iz njegove pristojnosti;

- glasovati o predlogih sploSnih aktov obdine, drugih aktov in odloditev

ter predlagati dopolnila (amandmaje) teh predlogov;

-

sodelovati pri oblikovanju dnevnih redov sej obdinskega sveta;

ob6inskega sveta

predlagati kandidate za dlane obdinskih organov, delovnih teles obdinskega sveta in
organov javnih zavodov, javnih pod.jetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica
je obdina oziroma v katerih ima obdina v skladu z zakonom svoje predstavnike.

-

elan obdinskega sveta ima dolznost varovati podatke zaupne narave, ki so kot osebni
podatki, drZavne, uradne in poslovne skrivnosti opredeljene z zakonom, drugim predpisom
ali z akti obdinskega Sveta in organizacij uporabnikov proradunskih sredstev, za kalere zve
pri svojem delu.

dlan obdinskega sveta ima pravico do povra6ila stroSkov v zvezi z opravljanjem funkcije
ter v skladu z zakonom in posebnim aktom obdinskega sveta do dela plade za nepoklicno
opravljanje funkcije obiinskega funkcionarja.
14. 6len

Svetni5ke skupine, ki jih oblikujejo dlani obdinskega sveta izvoljeni z istoimenske liste ali
dveh ali ved kandidatnih list, imajo le pravice, ki gredo posameznemu svetniku.
2. VpraSanja in pobude

ilanov ob6inskega sveta

15. 6len

elan obdinskega sveta ima pravico zahtevati od 2upana, drugih obeinskih organov in
obcinske uprave obvestila in pojasnila, ki so mu potrebna v zvezi z delom v obdinskem svetu
in njegovih delovnih telesih.
Obdinski organi iz prej5njega odstavka so dolZni odgovoriti na vpraSanja 6lanov
obdinskega sveta in jim posredovati zahtevana pojasnila. ee dlan ob6inskega sveta to
posebej zahteva, mu je treba odgovoriti oziroma posredovati pojasnila tudi v pisni obliki.
elan obdinskega sveta ima pravico Zupanu ali tajniku obdinske uprave postavili vpraSanje
ter jima lahko da pobudo za ureditev dolo6enih vpra5anj ali za sprejem dolodenih ukrepov iz
njune pristojnosti.
16. 6len
Clan obainskega sveta zastavlja vpraSanja in daje pobude v pisni obliki ali ustno.
Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna todka dnevnega reda za vpra5anja
in pobude 6lanov.
VpraSanja oziroma pobude morajo biti kratke in postavljene tako, da je njihova vsebina
jasno razvidna. V nasprotnem primeru 2upan ali za vodenje seje poobla5deni pod2upan
oziroma dlan obdinskega sveta na to opozori in dlana ob6inskega sveta pozove, da
vpraSanje oziroma pobudo ustrezno dopolni.

Ustno postavljeno vpra5anje ne sme trajati veC kot 3 minute, obrazloZitev pobude pa ne
ved kot 5 minut.

Pisno postavljeno vprasanje mora biti takoj posredovano tistemu, na katerega je
naslovljeno.

Pri obravnavi vprasanj in pobud morata biti na se.ii obvezno prisotna Zupan in tajnik
obdinske uprave. ee sta zupan ali tajnik obdinske uprave zadriana, dolodita, kdo ju bo
nadomeS6al in odgovarjal na vprasanja in pobude.
Na seji se odgovarja na vsa vprasanja in pobude, ki so bila oddana do zadetka seje ter na
ustna vpra5anja dana ob obravnavi vpraSanj in pobud dlanov obdinskega sveta. ee zahteva

odgovor na vpra5anje podrobnej5i pregled dokumentaciie oziroma preuditev, lahko zupan ali
tajnik obdinske uprave oziroma njun namestnik odgovori na naslednji seji.
Zupan ali tajnik ob6inske uprave oziroma njun namestnik lahko na posamezna vpraSanja
ali pobude odgovorita pisno, pisno morata odgovoriti tudi na vpraSanja in pobude, za katere
tako zahteva vlagatelj. Pisni odgovor mora biti posredovan vsem dlanom obdinskega sveta s
sklicem, najkasneje pa na prvi naslednji redni seji.
17. 6len
Ce dlan obdinskega sveta ni zadovoljen z odgovorom na svoje vpraSanje oziroma pobudo,
lahko zahteva dodatno pojasnilo. ee tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga obdinskemu
svetu, da se o zadevi opravi razprava, o demer odlodi svet z glasovanjem.

ee svet odlodi, da bo o zadevi razpravllal, mora 2upan uvrstiti to vpraianje na dnevni red
prve naslednje redne seje.
3. Odgovornost in ukrepi zaradi neupraviEene odsotnosti s sej sveta in delovnih teles
18. 6len
Clan obdinskega sveta se je dolZan udeleievati sej sveta in delovnih teles, katerih dlan je.

Ce ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa, katerega 6lan je, mora o tem in o
razlogih za to obvestiti Zupana oziroma predsednika delovnega telesa najpozneje do zadetka
seje. 0e zaradi vi5je sile ali drugih razlogov ne more obvestiti Zupana oziroma predsednika
delovnega telesa o svoji odsotnosti do zadetka seje, mora to opravtti takoj, ko je to mogode.

elanu sveta, ki se neupravideno ne udele2i redne seje ob6inskega sveta, ne pripada del

plade za nepoklicno opravljanje funkcije za mesec, v katerem je bila ta seja.

ee se 6lan delovnega telesa iz neopravidenih razlogov ne udeleZi treh sej delovnega
telesa v koledarskem letu, lahko predsednik delovnega telesa predlaga obdinskemu svetu
njegovo razresitev.
IV. DELOVNO PODROEJE SVETA
19. 6len

Obdinski svet

je

najviSji organ odlodanja

o vseh zadevah v okviru pravic in

dolZnosti

obdine.

Svet opravlja zadeve iz svoje pristojnosti, ki jo doloda na podlagi ustave in zakona statut
obdine.

V. SEJE SVETA
1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeleZba na seji

20. 6len
Obdinski svet dela in odloda na sejah.
Seje sveta sklicuje 2upan.

Zupan sklicuje se.je obdinskega sveta po potrebi, po sklepu sveta in na predlog drugih
predlagateljev dolodenih s statutom obdine, mora pa jih sklicatl najmanj Stirikrat letno.

21. 6len

Vabilo za redno sejo obdinskega sveta s predlogom dnevnega reda se po5lje dlanom
najkasneje sedem dni pred dnem, dolodenim za sejo. Skupaj z vabilom se poSlje tudi
gradivo, ki je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red.
Vabilo za sejo sveta se po5lje Zupanu, tajniku ob6inske uprave in predstavnikom medUev
ter se objavi v katalogu informactj iavnega znadaja obdine.
Gradivo za posamezno todko dnevnega reda pripravi obdinska uprava. Vsebovati mora
podatke o predlagatelju in sestavljeno iz uvodne obrazloZitve, v kateri .je opisana ocena
stanja in razlogi za sprejem, cilji, ki se Zelijo dosedi, ter morebitna finandna sredstva,
potrebna za uveljavitev predloga.
22.

ilen

Zupan mora sklicati sejo sveta, de to zahteva najmanj ietrtina dlanov obdinskega sveta.
Zahlevi za sklic seje obdinskega sveta mora biti prilo2en dnevni red. Zupan mora dati na
dnevni red predlagane todke, predlagan dnevni red pa lahko dopolni 5e z novimi toekami.
Ce 2upan seje ob6inskega sveta ne sklide v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo
lahko sklidejo 6lani obcinskega sveta, ki so zahtevo podali.

Zupan mora sklicati sejo obdinskega sveta, de

to

zahteva najmanj detrtina ilanov
ob6inskega sveta, seja pa mora biti v petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva
za sklic sele.
23. 6len

Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic redne in izredne seje sveta. Na
dopisni seji ni mogode odlodati o proradunu in zakljudnem ra6unu obdine ter o splo5nih
aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo obdinski davki in druge dajatve.
Dopisna seja se opravi na podlagi v fizidni ali elektronski obliki osebno vro6enega vabila s
prilozenim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme ter z glasovanjem po elekronski
posti. Glede na nadin izvedbe dopisne seje mora sklic seje vsebovati rok trajanja dopisne
seje (toden datum in das trajanja seje, to je do katere ure se Steje trajanje seje).
Dopisna seje je sklepdna, ae je vabilo poslano vsem dlanom sveta, od katerih jih je osebno
vro6itev potrdilo ved kot polovica. Steje se, da so osebno vroditev potrdili 6lani, ki so
glasovali.

Predlog sklepa, ki je predlozen na dopisno sejo je sprejet, 6e so za sklep glasovali vsi
svetniki, ki so do roka oddali svoj glas. ee je kateri izmed svetnikov glasoval proti sklepu, se
opravi izredna seja sveta ali pa se todka uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta.

O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, dolodenih s tem poslovnikom,
vsebovati 5e potrdila o osebni vroditvi vabil dlanom sveta oziroma ugotovitev, koliko 6lanov
sveta je glasovalo. Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo
sveta.
24. 6len

Na seje sveta se vabijo porodevalci za posamezne to6ke dnevnega reda, ki jih dolodi
2upan oziroma tajnik obdinske uprave.

Vabilo se poslje tudi vsem, katerih navzodnost je glede na dnevni red seje potrebna.
25. 6len
Predlog dnevnega reda seje obdinskega sveta pripravi iupan.

Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi vsi, ki imajo pravico zahtevati sklic seje
sveta.

V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le todke, za katere obravnavo so
izpolnjeni pogoji, ki so dolodeni s tem poslovnikom.
Na dnevni red se prednostno uvrstUo odloki, ki so pripravljeni za drugo obravnavo.
O sprejemu dnevnega reda odlo6a ob6inski svet na zadetku seje.

Svet ne more odloditi, da se v dnevni red seje uvrstijo zadeve, 6e dlanom ni bilo
predloZeno gradivo oziroma h katerim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stali5da Zupan,
kadar ta ni bil predlagatelj, razen v primerih, ki jih doloda ta poslovnik.
26. Elen
Sejo obdinskega sveta vodi 2upan. Zupan lahko za vodenje sej obdinskega sveta pooblasti

podiupana ali drugega 6lana obdinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: predsedujodi).

de nastopilo .azlogi, zaradi katerih Zupan ali predsedujodi ne more voditi 2e sklicane seje,
jo vodi podZupan, de pa tudi to ni mogoee, jo vodi najstarej5i dlan obdinskega sveta.
27. Elen
Seje obdinskega sveta so javne.

Javnost seje se zagotavlja z navzodnostjo obdanov in predstavnikov sredstev javnega
obve5danja na sejah ob6inskega sveta.

Predstavnike sredstev javnega obveidanja v obdini in obdane se o seji obvesti z
objavljenim vabilom. Objava se opravi vsaj tri dni pred sejo na spletni strani ob6ine ter na
krajevno obidajen nadin. Sredstvom javnega obve5danja se po5lje 5e obvestilo po elektronski
posti.

Obdan, ki se Zeli udeleZiti seje, se mora predhodno pisno najaviti. Obdani in predstavniki
sredstev javnega obve56anja se lahko vkljudijo v Gzptavo samo v primeru, 6e to dovoli
obdinski svet.
Predsedujodi mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru, v katerem seja obdinskega sveta
poteka, primeren prostor, da lahko spremlja delo obdinskega sveta ter pri tem dela ne moti.
Prostor za javnost mora biti vidno loden od prostora za dlane obdinskega sveta. ee obcan, ki
spremlja sejo, ali predstavnik sredstva javnega obve56anja moti delo obdinskega sveta, ga
predsedujodi najprej opozori, de tudi po opozorilu ne neha motiti dela obdinskega sveta, pa
ga odstrani iz prostora.

Zupan predlaga obdinskemu svetu, da s sklepom zapre sejo za javnost v celoti ali ob
obravnavi posamezne to6ke dnevnega reda, de to ter.iajo zagotovitev varstva osebnih
podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim

predpisom ati splo5nim aktom obdine oziroma druge javne ali zasebnopravne osebe, zaupne
narave oziroma drlavna, voja5ka ali uradna tajnost.

Kadar svet sklene, da bo izklju6il javnost oziroma kako toeko dnevnega reda obravnaval
brez navzodnosti javnosti, odlodi, kdo je lahko poleg Zupana, predsedujoaega in dlanov
obdinskega sveta navzod na seji.
Obdinski svet lahko sklene, da se o seji izda uradno obvestilo za javnost ali za iavna
obdila. Uradno obvestilo se da zlasti o sejah ali delih sej obdinskega sveta, ki so potekale
brez navzo6nosti javnosti ali brez navzodnosti predstavnikov javnih obdil. Obdinski svet
lahko sklene, da se da uradno obvestilo tudi v drugih primerih. Besedilo uradnega obvestila
dolodi obdinski svet.
2. Potek seje
28. 6len

Ko predsedujodi za6ne sejo, obvesti svet, kdo izmed dlanov obdinskega sveta mu je
sporodil, da je zadrlan in se seje ne more udele2iti.
Predsedujodi nato ugotovi, ali je svet sklepden. Predsedujodi obvesti svet tudi o tem, kdo
je povabljen na sejo.

Na za6etku seje lahko predsedujodi poda pojasnila v zvezi
vpra5anji.

z delom na seji in drugimi

29. 6len
Preden svet dolodi dnevni red seje, odloda o sprejemu zapisnika prejsnje seje.

elan obdinskega sveta lahko da pripombe k zapisniku prejSnje seje in zahteva, da se
zapisnik ustrezno spremeni in dopolni. O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev
zapisnika prej5nje seje odlodi svet.
Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso bile podane pripombe, lahko pa se
sprejme ustrezno spremenjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.
30.

ilen

Svet na za6etku seje doloci dnevni red.

Pri dolodaniu dnevnega reda svet najprej odloda o predlogih, da se posamezne zadeve
umaknejo z dnevnega reda, nato o predlogih, da se dnevni red raz5iri in nato o morebitnih
predlogih za skraj5anje rokov, zdru2itev obravnav ali hitri postopek.
Predlogi za raziiritev dnevnega reda se lahko sprejmejo le, de so razlogi nastali po sklicu
seje in de je bilo dlanom obdinskega sveta izrodeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev
zadeve na dnevni red. O predlogih za raz5iritev dnevnega reda svet razpravlja in glasuje.

Po sprejetih posameznih odloditvah za umik oziroma
predsedujodi na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti.
31 .

za razSiritev dnevnega reda da

ilen

Posamezne todke dnevnega reda se obravnavajo po dolodenem (sprejetem) vrstnem
red u.

Med sejo lahko svet spremeni vrstni red obravnave posameznih to6k dnevnega reda

32. Elen

iupan ali oseba, kijo doloCi
obrazlo2itev. Dopolnilna
predlagatelj,
ni
2upan,
dopolnilno
kadar to
Zupan oziroma
poslovnikom
drugaee dolo6eno.
obrazlo2itev sme trajati najve6 petnajst minut, 6e ni s tem
Kadar svet tako sklene, je predlagatelj dol2an podati dopolnilno obrazlo2itev.
Na zaietku obravnave vsake todke dnevnega reda lahko poda

de ni iupan predlagatelj, poda 2upan ali od njega pooblaSdeni pod2upan oziroma tajnik
obdine mnenje k obravnavani zadevi. Potem dobi besedo predsednik delovnega telesa
obdinskega sveta, ki je zadevo obravnavalo. Obrazlo2itev 2upanovega mnenja in beseda
predsednika delovnega telesa Iahko trajata najve6 po deset minut.

Po tem dobijo besedo 6lani obdinskega sveta po vrstnem redu, kakor so se priglasili k
razptavi. Razprava posameznega dlana lahko traja najved deset minut.
Svet lahko sklene, da posamezen dlan iz utemeljenih razlogov lahko razpravlja dalj 6asa,
vendar ne ved kot petnajst minut.
Razpravljavec lahko razpravlja dvakrat, ima pa pravico do replike po ruzptavi vsakega
drugega razpravljavca. Replika mora biti konkretna in se nana5ati na napovedi replike
oznadeno ruzpravo, sicer jo lahko predsedujodi prepove. Replike smejo trajati najved tri
minute.
Ko je vrstni red prigla5enih razpravljavcev izdrpan, predsedujodi vpra5a, ali Zeli 5e kdo
razpravljati. Dodatne ,azprave lahko trajajo le po tri minute.
33. 6len

Razpravljavec sme govoriti le o vprasanju, ki
tazptava, h kateri je predsedujodi pozval.

je na dnevnem redu in o katerem

tede

Ce se razpravljavec ne dr2i dnevnega reda ali prekoradi 6as za razpravo, ga predsedujodi
opomni. Ce se tudi po drugem opominu ne drii dnevnega reda oziroma nadaljuje z Gzptavo,
mu predsedujodi lahko vzame besedo. Zoper odvzem besede lahko razpravljavec ugovarja.
O ugovoru odlodi svet brcz razptave.
34.

ilen

Clanu obdinskega sveta, ki 2eli govoriti o krSitvi poslovnika ali o kriitvi dnevnega reda, da
predsedujodi besedo takoj, ko jo zahteva.
Nato poda predsedujodi pojasnilo glede krSitve poslovnika ali dnevnega reda. ee 6lan ni
zadovoljen s pojasnilom, odlodi svet o tem vpraianju brez razprave.

ee dlan zahteva besedo, da bi opozoril na napako ali popravil navedbo, ki po njegovem
mnenju ni toena in je povzrodila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu, mu da
predsedujoci besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora dlan omejiti na pojasnilo in njegov
govor ne sme trajati ved kot pet minut.
35. Elen

Ko predsedujodi ugotovi, da ni ve6 priglaienih k nzpravi, sklene razpravo o posamezni
todki dnevnega reda. Ce je na podlagi razptave treba pripraviti predloge za odloditev ali
stalisda, se razprava o taki toeki dnevnega reda prekine in nadaljuje po predlo2itvi teh
predlogov.

Predsedujodi lahko med sejo prekine delo sveta tudi, 6e je to potrebno zaradi odmora,
priprave predlogov po zakljudeni razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve dodatnih
strokovnih mnenj. V primeru prekinitve predsedujodi dolodi, kdaj se bo seja nadaljevala.
Predsedujodi prekine delo sveta, de ugotovi, da seja ni ved sklepdna, te so potrebna
posvetovanja v delovnem telesu in v drugih primerih, ko tako sklene svet. Ce je delo sveta
prekinjeno zato, ker seja ni ve6 sklepdna, sklepdnosti pa ni niti v nadaljevanju seje,
predsedujodi sejo konda.
36. 6len

Seje obdinskega sveta se sklicujejo najpre1 ob 16. uri in morajo biti nadrtovane tako, da
praviloma ne trajajo ved kot Stiri ure.
Predsedujo6i odredi desetminutni odmor vsaj po dveh urah neprekinjenega dela.

Odmor lahko predsedujodi odredi tudi na obrazlozen predlog posameznega ali skupine
6lanov obdinskega sveta, Zupana ali predlagatelja, de je to potrebno zaradi priprave dopolnil
(amandamajev), mnenj, staliSd, dodatnih obrazloZitev ali odgovorov oziroma pridobitve
zahtevanih podatkov. Odmor lahko traja najve6 trideset minut, odredi pa se ga lahko pred
oziroma v okviru posamezne todke najved dvakrat.
predlaga dodatni odmor po izdrpanju moZnosti iz prej5njega
odstavka, odlodi obdinski svet, ali se lahko odredi odmor ali pa se seja prekine in nadaljuje

ee kdo od upravidencev

drugid.

37. 6len

ee svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni kondal razptave ali de ni pogojev za odlodanje, ali
6e svet o zadevi ne Zeli odloditi na isti seji, se razprava oziroma odlodanje o zadevi preloZi na

eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odlodi, de dasovno ni uspel obravnavati vseh
todk dnevnega reda.
Ko so vse todke dnevnega reda izdrpane, obdinski svet kon6a sejo.
3. VzdrZevanje reda na seji

38. dlen

Za rcd na seji skrbi predsedujodi
predsedujodi ne da besede.

Na seji sveta ne sme nihde govoriti, dokler

mu

Predsedujodi skrbi, da govornika nihde ne moti med govorom. Govornika lahko opomni na
red ali mu se2e v besedo le predsedujodi.
39.

ilen

Za krsitev reda na seji sveta sme predsedujodi izredi naslednje ukrepe:

-

opomin,

-

odvzem besede,

-

odstranitev s seje ali z dela seje.

40. 6len

Opomin se lahko izrede dlanu ob6inskega sveta ali drugemu razpravljavcu, de govori,
deprav ni dobil besede, 6e sega govorniku v besedo ali de na kak drug na6in kr5i red na seji.
Odvzem besede se lahko izreee govorniku, de s svojim govorom na seji kr5i red in dolodbe
tega poslovnika in je bil na tej seji Ze dvakrat opominjan, naj spo5tuje red in dolodbe tega
poslovnika.

Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izrede dlanu obiinskega sveta oziroma
govorniku, de kljub opominu ali odvzemu besede krsi red na seji, tako da onemogoda delo
sveta.

elan obdinskega sveta oziroma govornik, ki mu je izreden ukrep odstranitve s seje ali z
dela seje, mora takoj zapustiti prostor, v katerem je seja.
4l . 6len
Predsedujodi lahko odredi, da se odstrani s seje in iz poslopja, v katerem je seja, vsak
drug udele2enec, ki krSi red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoda nemoten potek
seje.
Ce je red hudo krsen, lahko predsedujodi odredi, da se odstranijo vsi poslusalci.

42. Elen

ee predsedujodi z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda na seji sveta, jo prekine
4. Odlodanje
43. 6len
Svet veljavno odloea, 6e je na seji navzodih vedina vseh clanov sveta.

Navzodnost se ugotavlja na zadetku seje, pred vsakim glasovanjem
nadaljevanja seje po odmoru oziroma prekinitvi.

Za sklepdnost
(dvorani).

je

in na

odlo6ilna dejanska navzodnost Elanov obiinskega sveta

zadetku

v sejni sobi

Kadar je za sprejem odloditve potrebna dvotretjinska vedina, svet veljavno odloda, 6e je pri
todki navzo6ih najmanj dve tretjini vseh 6lanov sveta.

tl4. 6len
Obdinski svet sprejema odloditve z vedino opredeljenih glasov navzodih dlanov, razen 6e
zakon in statut doloeata drugadno vedino. Predlagana odlocitev je sprejeta, 6e se je vedina
opredeljenih alanov izrekla )ZA( njen sprejem.
45.

ilen

Obdinski svet praviloma odloda z javnim glasovanjem.

S tajnim glasovanjem lahko svet odloda, de tako sklene pred odlodanjem o posamezni
zadevi oziroma vpra5anju. Predlog za tajno glasovanje lahko da Zupan in vsak 6lan sveta.
46. elen
Glasovanje se opravi po kon6ani razpravi o predlogu, o katerem se odloda.

elan obeinskega sveta ima pravico obrazloiiti svoj glas, razen de ta poslovnik ne doloda
druga6e. Obrazlozitev glasu se v okviru posameznega glasovanja dovoli le enkrat in sme
tralati najvee dve minuti.
Predsedujodi po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi izid glasovanja.

47. Elen
Glas je opredeljen, de se glasi )ZA( ali >PROTI<. e e je med opredeljenimi glasovi ved
glasov )ZA( kot >PROTI< predlaganemu sklepu oziroma odlo6itvi, je sklep sprejet, v
nasprotnem primeru pa ni.

48. dlen
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimenskim izjavljanjem.

Poimensko glasujejo dlanr obcinskega sveta,

de svet tako odlo6i na

predlog

predsedujodega ali najmanj ene detrtine vseh Clanov sveta.

elane se pozove k poimenskemu glasovanju po abecednem redu prve drke njihovih
priimkov. elan glasuje tako, da glasno ilavi"ZA", "PROTI'ali "NE GLASUJEM".
49. 6len

Tajno se glasuje z glasovnicami.

Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tridlanska komisija, ki jo vodi predsedujo6i. Dva
dlana dolodi obdinski svet na predlog predsedujodega. Administrativno{ehnidna opravila v
zvezi s tajnim glasovanjem opravlja tajnik obdinske uprave ali delavec obdinske uprave, ki ga
dolo6i tajnik obdinske uprave.
Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot je dlanov sveta.
Glasovnice morajo biti overjene z Zigom, ki ga uporablja obiinski svet.
Pred zadetkom glasovanja dolo6i predsedujodi 6as glasovanja.

Komisija vrodi glasovnice dlanom obcinskega sveta in sproti oznadi, kateri dlan je prejel
glasovnico. Glasuje se na prostoru, ki je doloden za glasovanje in na katerem je zagotovljena
tajnost glasovanja.

Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odlo6a, in praviloma opredelitev "ZA" in
'PROTI'. "ZA" je na dnu glasovnice za besedilom predloga na desni strani, "PROTI" pa na
levi. Glasuje se tako, da se obkrozi besedo "ZA" ali besedo'PROTI'.
Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje.
Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne Stevilke, imena in priimke kandidatov, de jih
obkroZi
pred
priimkom
glasovati
in imenom kandidata, za katerega se Zeli
in
zaporedno Stevilko
najved toliko zaporednih Stevilk, kolikor kandidatov je v skladu z navodilom na glasovnici
treba imenovati.

je ved po abecednem redu prvih 6rk njihovih priimkov. Glasuje se tako, da se

Ko dlan obdinskega sveta izpolni glasovnico, odda glasovnico v glasovalno skrinjico.
50.

ilen

Ko je glasovanje kondano, komisija ugotovi izid glasovanja.

Ugotovitev izida glasovanja obsega:

-

Stevilo razdeljenih glasovnic.

-

Stevilo oddanih glasovnic,

-

Stevilo neveljavnih glasovnic,

-

Stevilo veljavnih glasovnic,

-

Stevilo glasov "ZA" in Stevilo glasov "PROT|", oziroma pri glasovanju o kandidatih Stevilo

glasov, ki jih je dobil posamezni kandidat,
ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano vedino ali da predlog ni izglasovan, pri
glasovanju o kandidatih pa katerih kandidat je imenovan.

-

O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik, ki ga podpiSejo vsi, ki so vodili
glasovanje.
Predsedujodi takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid glasovanja na seji sveta.

51.6len

ee dan ob6inskega sveta utemeljeno ugovarja poteku glasovanja ali ugotovitvi

izida

glasovanja, se lahko glasovanje ponovi.

O ponovitvi glasovanja odlodi svet brez razprave na predlog dlana, ki ugovarja poteku ali
ugotovitvi izida glasovanja, ali na predlog predsedujodega.
5. Zapisnik seje obdinskega sveta

52. 6len
. O vsaki seji sveta se pise zapisnik

Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o navzodnosti Clanov
sveta na seji in ob posameznem glasovanju, o ugotavljanju sklepdnosti, o udeleZbi vabljenih,
predstavnikov javnosti in obdanov na seji, o sprejetem dnevnem redu, o potrditvi zapisnika
prejinje seje, imenih razpravljavcev, predlogih sklepov, o izidih glasovanja o posameznih
predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti (Stevilo glasov ZA in Stevilo glasov PROTI), o vseh
postopkovnih odloditvah predsedujodega in sveta ter o stali5dih statutarno pravne komisije o
postopkovnih vpraSanjih. Zapisniku je treba prilo2iti original vabila in gradivo, kije bilo
predloZeno oziroma obravnavano na seji.
53.

ilen

Seja obcinskega sveta se zvoino snema. Magnetogram se hrani, dokler ni potrjen zapisnik
seje. Clan sveta in drug udele2enec javne seje, 6e je za to dobil dovoljenje predsedujodega,
ima pravico poslu5ati magnetogram. Poslu5anje se opravi v prostorih obdinske uprave ob
navzodnosti poobla5denega javnega uslu2benca.

Vsakdo lahko zaprosi, da se del magnetograma, ki vsebuje informacijo javnega znadaja, ki
jo 2eli pridobiti, dobesedno prepiSe in se mu posreduje. Pro5njo, v kateri poleg svojega
osebnega imena in naslova navede, kaksno informacrjo Zeli dobiti, vloZi ustno ali pisno pri
pooblaSdenemu javnemu usluZbencu, ki o zadevi odlodi v skladu z zakonom.

Brez soglasja obdinskega sveta ne sme nih6e zvodno ali slikovno snemati ob6insko sejo,
razen v primerih, dolocenih s tem poslovnikom(.

54.6len
Ravnanje z gradivom obainskega sveta, ki
podlagi zakona s posebnim aktom.

je zaupne narave, dolodi ob6inski svet na

lzvirniki odlokov, splosnih in drugih aktov obdinskega sveta, zapisniki sej ter vse gradivo
obdinskega sveta in njegovih delovnih teles se hrani v arhivu obdinske uprave.
O arhiviranju in rokih hranjenja dokumentarnega gradiva izda natandnej5a navodila Zupan
v skladu s predpisi, ki urejajo pisarniSko poslovanje in dokumentacijsko gradivo.
55.

ilen

elan obdinskega sveta ima pravico vpogleda v vse spise in gradivo, ki se hrani v arhivu ali
pristojnih organih obdinske uprave, de je to potrebno zaradi tzvrSevanja njegove
funkcije. Vpogled odredi tajnik ob6ine na podlagi pisne zahteve dlana obdinskega sveta.
Original zahteve, odredba oziroma sklep o zavrnitvi se hrani pri gradivu, ki je bilo

je pri

vpogledano.

V primeru dokumentarnega gradiva zaupne narave, odlodi o vpogledu Zupan v skladu z
zakonom in aktom ob6inskega sveta.
6. Strokovna in administrativno-tehniEna opravila za svet
56. elen

Strokovno in administrativno delo za obdinski svet in za delovna telesa obdinskega sveta
zagotavlja tajnik obdinske uprave z zaposlenimi v ob6inski upravi.
Tajnik obdinske uprave dolodi delavca v obdinski upravi, ki pomaga pri pripravi in vodenju
sej ter opravlja druga opravila potrebna za nemoteno delo obdinskega sveta in njegovih
delovnih teles, de ni za to s sistemizacuo delovnih mest v obdinski upravi dolodeno posebno
delovno mesto.

Za zapisnik obdinskega sveta in delovnih teles obdinskega sveta skrbi tajnik obdinske
uprave. Tajnik obdinske uprave lahko za vodenje zapisnikov pooblasti druge delavce
obdinske uprave.

7. Delovna telesa obdinskega sveta
57. 6len

Obdinski svet ima komisijo za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja, ki
izmed svojih elanov.

jo imenuje

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja ima pet dlanov.
Komisija za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

-

obdinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa obeinskega sveta in druge
organe, ki jih imenuje obdinski svet,

obdinskemu svetu ali 2upanu daje pobude oziroma predloge v zvezi
vprasanji v obcini, ki so v pristojnosti ob6inskega sveta,

-

s

kadrovskimi

pripravlja predloge odlo6itev obdinskega sveta v zvezi s pla6ami ter drugimi prejemki
obdinskih funkcionarjev ter izvr$uje odloditve ob6inskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo
plade in druge prejemke obdinskih funkcionarjev,

-

obravnava druga vpra5anja, kiji jih dolodi obdinski svet in zakon.

Komisijo za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja imenuje ob6inski svet na prvi seji
po volitvah takoj, ko se konstituira in ugotovi, kdo je bil izvoljen za 2upana.
58. 6len

Obdinski svet ustanovi stalne ali obdasne komisije in odbore kot svoja delovna telesa.
Komisije in odbori obdinskega sveta v okviru svojega delovnega podrocja v skladu s tem
poslovnikom in aktom o ustanovitvi obravnavajo zadeve iz pristojnosti ob6inskega sveta in
dajejo obdinskemu svetu mnenja in predloge.
Komisije in odbori obdinskega sveta lahko predlagajo obdinskemu svetu v sprejem odloke
in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proraduna in zakljudnega raduna proraduna in
drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu obdine dolo6eno, da jih sprejme obdinski svet
na predlog iupana.
59. dlen

Obdasna delovna telesa ustanovi obdinski svet s sklepom,
delovnega telesa in Stevilo dlanov ter opravi imenovanje.
60.

s

katerim dolodi naloge

ilen

Clane odborov in komisij imenuje obdinski svet na predlog komisije za mandatna
vpraianja, volitve in imenovanja izmed svojih dlanov in najved polovico dlanov izmed drugih
ob6anov.

Predsednika odbora imenuje obdinski svet izmed svojih 6lanov.
Prvo sejo odbora skli6e zupan.

elanstvo v komisiji ali odboru ob6inskega sveta ni zdru2ljivo s 6lanstvom
odboru obdine ali z delom v ob6inski upravi.
61.

v nadzornem

ilen

Obdinski svet lahko razresi predsednika, posameznega 6lana odbora obeinskega sveta ali
celoti na predlog najmanj detrtine dlanov obdinskega sveta. Predlog novih
kandidatov za dlane odborov pripravi komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja
do prve naslednje seje obdinskega sveta.

odbor

v

62.6len
Svet in Zupan lahko ustanovita skupna delovna telesa.
delovnega telesa se dolodi njihova sestava in naloge.
63. dlen

V aktu o ustanovitvi

skupnega

Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo, organizira in vodi delo delovnega
telesa, sklicuje njegove seie in zastopa niegova mnenja, stali56a in predloge v obdinskem
svetu.

Seje delovnih teles se sklidejo za obravnavo dodeljenih zadev po sklepu obdinskega
sveta, na lastno pobudo, na podlagi dnevnega reda redne seje sveta, na zahtevo Zupana ali
na zahtevo ene tretjine dlanov delovnega telesa.
Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano dlanom delovnega telesa najmanj tri
dni pred sejo delovnega telesa, razen v iziemnih in utemeljenih primerih.
Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno sprejema svoie odlo6itve, de je na
seji navzoda veeina njegovih clanov in je med navzoaimi dlani ve6ina tistih, ki so dlani
obiinskega sveta. Delovno telo sprejema svoie odloaitve mnenja, stalisda in predloge z
vedino glasov opredeljenih dlanov.

-

Glasovanje v delovnem telesu je iavno.
Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo dolodila tega poslovnika, ki se nanaiajo na
delo obeinskega sveta.
64. alen

Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni strokovni delavci, ki so sodelovali pri
pripravi predlogov aktov in drugih odloditev obdinskega sveta, kijih dolodi predlagatelj, lahko
pa tudi predstavniki organov in organizacij, zavodov, podjetij in skladov, katerih delo je
neposredno povezano z obravnavano problematiko.

VI. AKTI OBdINSXEGA SVETA
1.

Sploine doloabe
65.

ilen

Obdinski svet sprejema statut obdine in v skladu z zakonom in statutom naslednje akte:

-

poslovnik o delu obainskega sveta,

-

planske in razvojne akte obdine ter prostorske izvedbene akte,

-

odloke,

-

odredbe,

-

navodila,

proraaun obaine in zakljuini ra6un,

pravilnike,

sklepe.

Ob6inski svet sprejema tudi staliiaa, priporoaila, poroaila, obvezne razlage doloab statuta
obdine in drugih sploinih aktov ter daje mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali statutom
obaine.
Vsebina sploinih aktov obdine je doloaena z zakonom in statutom obdine.

56. Elen

v

sprejem proradun obdine in zakljudni radun
za
katere je v zakonu ali tem statutu dolodeno, da
proraduna, odloke ter druge splo5ne akte,
jih predlaga 2upan.

Zupan predlaga ob6inskemu svetu

Komisije in odbori obdinskega sveta ter vsak 6lan obiinskega sveta lahko predlagajo
obdinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proraduna in
zakljucnega raduna proraduna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali statutu obdine
dolodeno, da jih sprejme oboinski svet na predlog 2upana.
Najmanj pet odstotkov volivcev
razveljavitev sploSnega akta.

v obdini lahko zahteva od obcinskega sveta izdajo

ali

67. 6len
Akte, ki jih sprejema obdinski svet, podpisuje iupan.
lzvirnike aktov obdinskega sveta se pe6ati in shrani v arhivu obdinske uprave
68. dlen
Zaradi ve}e legitimnosti sprejetih sploSnih aktov obdine in vkljuditve ob6anov ter strokovne
in druge javnosti iz obmodja obdine v pripravo splo5nih aktov obdine, je potrebno predloge
splo5nih aktov objavita na spletni strani obdine najpozneje 15 dni pred dnem, dolodenim za
sejo sveta, na kateri se bo akt obravnaval.

Zainteresirani iz prejSnjega odstavka tega 6lena lahko na.jkasneje v 7 dneh od objave
predlogov splosnih aktov, ki se sprejemajo na eni seji, 2upanu podajo pisne pripombe in
predloge na predlog splo$nega akta. Predlagatelj predloga sploSnega akta, ki se sprejema
na eni seji, se na seji sveta opredeli do pravodasno vloZenih pripomb in predlogov.
Zainteresirani iz pvega odstavka tega dlena lahko na predlog splosnih aktov, ki se
sprejemajo na dveh sejah, do zadetka seje, na kateri se opravi prva obravnava, 2upanu
podajo pisne pripombe in predloge. Predlagatelj predloga sploSnega aKa, ki se sprejema na
dveh se.iah, se v gradivu za drugo obravnavo predloga sploSnega akta pisno opredeli do
pravodasno vloZenih pripomb in predlogov.
Pravodasno prispele pisne pripombe in predloge iz drugega in tretjega odstavka tega dlena
Zupan poSlje predlagatelju sploSnega akta, ie to ni Zupan.
Za sodelovanje javnosti pri obravnavi proraduna obdine, rebalansa proraduna ob6ine,
sprememb proraduna obdine in zaklju6nega raduna proraduna obdine ter prostorskih aktov in
drugih planov razvoja obdine, se uporabljajo dolodila tega poslovnika, ki urejajo postopek
sprejema teh aktov.
Dolocila tega 6lena se ne uporabljajo pri pripravi splosnih aktov za obravnavo na izredni seji
in pri pripravi splo5nih aktov, s katerim se predlaga raz5iritev dnevnega reda seje<.

2. Postopek za sprejem odloka
69. 6len
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod, besedilo clenov in obrazlozitev

Uvod obsega ruzloge za sprejetje odloka, oceno stanja, cilje in nadela odloka ter oceno
finan6nih in drugih posledic, ki jih bo imelo sprejetje odloka.

ee je predlagatelj odloka delovno telo obdinskega sveta ali dlan ob6inskega sveta, poslje
predlog odloka Zupanu ali pod2upanu oziroma dlanu obdinskega sveta, ki je pooblasden za
vodenje sej obdinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: predsedujodi).
70. dlen
Predlagatelj dolodi svojega predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavah predloga odloka na
sejah ob6inskega sveta.

Zupan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odloka na sejah obdinskega sveta, tudi
kadar on ni predlagatelj.
71. 6len
Predsedujodi obdinskega sveta po5lje predlog odloka dlanom obdinskega sveta in 2upanu,
kadar ta ni predlagatelj odloka, najmanj sedem dni pred dnem, dolodenim za sejo sveta, na
kateri bo obravnavan predlog odloka.
Obdinski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh obravnavah.

72. elen

V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka ter
o ciljih in nadelih ter temeljnih re5itvah predloga odloka.

ee obdinski svet meni, da odlok ni potreben, ga s sklepom zavrne.
Odlok je sprejet, 6e je zanj glasovala vedina opredeljenih dlanov obdinskega sveta.

Pred zadetkom druge obravnave predlagatelj odloka dopolni predlog odloka na podlagi
staliSd in sklepov, ki so bili sprgeti ob prvi obravnavi predloga odloka.

73. dlen

V drugi obravnavi iazptavlja obdinski svet po vrstnem redu o vsakem dlenu predloga
odloka. Ko obdinski svet konda razptavo o posameznem 6lenu predloga odloka, glasuje o
predlogu odloka v celoti.
Predlagatelj lahko predlaga umik predloga odloka po kondani prvi ali drugi obravnavi. O
predlogu umika odlodi obdinski svet.

ee na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb in bi besedilo
predloga odloka v drugi obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v prvi obravnavi,
lahko obdinski svet na predlog predlagatelja sprejme predlog odloka na isti seji, tako da se
prva in druga obravnava predloga odloka zdruZita.
74. 6len

V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo njegove spremembe in dopolnitve
6lani obdinskega sveta in predlagatelj z amandmaji.

Zupan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam predlagatelj odloka.

Amandma mora biti predlo2en dlanom obdinskega sveta v pisni obliki z obrazlo2,itvrlo
najmanj tri dni pred dnem, dolodenim za sejo obdinskega sveta, na kateri bo obravnavan

predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma, ali na sami seji, na kateri lahko predlaga
amandma najmanj ena detrtina vseh alanov obainskega sveta in predlagatelj odloka.
Zupan lahko pove mnenje k amandmaju tudi kadar on ni predlagatelj odloka.

Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca obravnave spremeniti ali dopolniti
amandma oziroma ga umakniti.
75. dlen

Amandma, alen odloka in odlok v celoti so sprejeti, ae zanje na seji obdinskega sveta
glasuje ve6ina navzoaih dlanov.
O vsakem amafldmaju se glasuje posebej.

76. alen

Statut obaine in poslovnik o delu obainskega sveta se sprejemata po enakem postopku,
kot velja za sprejemanje odloka.

O predlogih drugih splosnih aktov, 6e zakon ne doloda drugade, odloda obdinski svet na
eni obravnavi.
77. dlen

Obdinski svet mora

do prenehanja mandata svoiih dlanov praviloma zakljuaiti

vse

postopke o predlaganih splosnih aktih obdine.

V primeru, da postopki niso zakljudeni, obdinski svet v novi sestavi na predlog Zupana
odloai. o katerih predlogih za sprejem obdinskih splosnih aktov bo postopek nadaljeval,
katere zadel obravnavati znova ter katerih ne bo obravnaval.

Obainski svet lahko nadaljuje obravnavo predloga splosnega akta oziroma obravnavo
zaane znoua,.. ce je predlagatelj iupan, ki je na volitvah znova pridobil mandat (isti
predlagatelj) Ce predlagatelj nivea obeinskifunkcionar, se predlog ne obravnava.
3. Hitri postopek za spreiem odlokov
78. alen

Kadar to zahtevajo izredne potrebe obaine ali naravne nesreae, lahko obdinski svet
sprejme odlok po hitrem postopku. Po hitrem postopku sprejema obdinski svet tudi obvezne
razlage dolo6b splosnih aktov obdine.

Prihitrem postopku se zdruZita prva in druga obravnava predloga odloka na isti seji.

Pri hitrem postopku je mogoae predlagati amandmaje na samj seji vse do konca
obravnave predloga odloka.

Amandma lahko predlaga tudi iupan, kadar ni predlagatelj odloka.

O uporabi hitrega postopka odlodi obcinski svet na zaaetku seje pri dolodanju dnevnega
reda. Hitri postopek lahko predlaga vsak predlagatelj odloka.

ee

obcinski svet ne sprejme predloga za sprejetje odloka po hitrem postopku, se

uporabljajo dolodbe statuta, ki veljajo za prvo obravnavo predloga odloka.

Pri hitrem postopku ne verjajo roki, ki so dorodeni za posamezna opravira v
rednem

postopku sprejemanja odloka.

4. Skraj5ani postopek za sprejem odlokov
79. 6len

obdinski svet lahko na obrazlozen predlog predlagatelja odlodi, da bo na isti seji opravit
obe obravnavi odlokov ali drugih aktov, ki se sprejemajo po dvofaznem postopku, de gre za:

-

manj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov,

-

prenehanje veljavnosti posameznih odlokov ali njihovih posameznih dolodb v skladu z
zakonom,

- uskladitve odlokov z zakoni, drZavnim proradunom, drugimi predpisi drZavnega zbora in
ministrstev ali odloki obdinskega sveta,

-

spremembe in dopolnitve odlokov v zvezi
pristojnih organov.

z odlodbami ustavnega sodisda ali

drugih

V skralSanem postopku se amandmaji vlagajo samo k dlenom sprememb in dopolnitev
odloka. Amandmaji se lahko vlagajo na sami seji vse do konca obravnave odloka.
Odloditev iz prvega odstavka tega dlena ne more biti sprejeta, de ii nasprotuje najmanj ena
tretjina opredelienih dlanov obdinskega sveta.

Po kon6ani prvi obravnavi lahko vsak dlan obdinskega sveta predlaga, da ob6inski svet
spremeni svojo odloditev iz prvega odstavka tega 6lena in da se druga obravnava opravi po
rednem postopku. O tem odlodi obdinski svet takoj po vloZitvi predloga.
80. 6len

Statut, odloki in drugi predpisi obdine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu, ki ga doloci
statut obdine in pridnejo veljati petnajsti dan po objavi, 6e ni v njih drugade dolo6eno.
V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako dolodi obdinski svet.
5. Postopek za spreiem proraiuna
81. 6len

Predlog proraduna obdine mora Zupan predlo2iti obdinskemu svetu najkasneie v 30 dneh
po predloZitvi driavnega prora6una DrZavnemu zboru.

Zupan poslje vsem dlanom obdinskega sveta predlog proraduna obdine z vsemi
sestavinami, ki jih dolo6a zakon ter sklic seje, na kateri bo obdinski svet opravil splosno
Qzpravo o predlogu prora6una ob6ine.
Na seji obdinskega sveta Zupan predstavi predlog proraduna obdine.
Predstavitev obdinskega proraduna obsega:

-

temeljna ekonomska izhodiS6a in predpostavke za pripravo predloga proracuna,

-

opis nadrtovanih politik obeine.

- oceno bilance prihodkov in odhodkov, finandnih terjatev in nalo2b ter raduna financiranja
v prihodnjih dveh letih,

-

okvirni predlog obsega finandnega na6rta posameznega neposrednega
uporabnika v

-

predstavitev nadrta razvojnih programov,

-

predstavitev nadrta dobav in na6rta delovnih mest.

prihodnjih dveh letih,

Predstavitev ni 6asovno omejena. zupan lahko dolodi, da posamezne dele proraduna
predstavijo zaposleni v obdinski upravi.
82. 6len
Na seji obiinski svet opravi splo5no razpravo o predlogu proraduna in sprejme sklep, da
se da predlog proraduna v javno razpravo ter dolodi rok, do katerega lahko vsi zainteresirani
vpogledajo v predlog prora6una in obdinski upravi posredujejo svoje pripombe. predlog
proraduna mora biti v javni razpravi najmanj 15 dni.

V 6asu javne ezptave mora biti zagotovljen vpogled v predlog proraduna vsaj na sedeZu
obdine oziroma drugih prostorih, ki jih dolodi ob6inski svet.
83.

ilen

ee obdinski svet ne sprejme sklepa, da se predlog proraduna da v javno razpravo, mora
Zupan v roku sedem dni predlo2iti obdinskemu svetu nov predlog proraduna in sklicati sejo
obdinskega sveta. Na tej seji se ponovno opravi splo6na razptava brez predstavitve Zupana.
2upan uvodoma na seji samo pojasni, v dem so bistvene spremembe novega predloga glede
na prvotno predlagani predlog.

ee tudi po tej obravnavi ob6inski svet ne sprejme sklepa, da se da predlog proraduna v
javno razpravo, 2upan posreduje skupaj s stali5ei, ki jih je sprejel obeinski svet, predlog
proraduna v javno razpravo.
Sklep o tem, da je proradun v javni razpravi, se objavi na krajevno obidajen nadin.
84. 6len

V 6asu javne razprave predlog proraduna obravnavajo delovna telesa obdinskega sveta,
sveti krajevnih skupnosti ter zainteresirana javnost.
Pripombe in predlogi se posredujejo iupanu.
Pripombe in predloge pa lahko posredujejo Zupanu tudi posamezniki.
85. Elen

V petnajstih dneh po poteku roka za javno razpravo pripravi Zupan predlog proraduna
ob6ine za drugo obravnavo ter ga posreduje vsem dlanom obiinskega sveta skupaj s
sklicem seje, na kateri bo obdinski svet obravnaval predlog proraduna.
Na vabilu za sklic seje mora biti pojasnjeno, do katerega roka je mozno vlagati amandmaje

na predlog prora6una.

elani obdinskega sveta lahko vlozijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo
ob6inskega sveta.
86. 6len

v

uvodni obrazloiitvi predroga. proraduna za drugo obravnavo zupan pojasni,
katere
pripombe iz javne razprave je spreler, pojasni, katere ji vkrjudir preotog'
,
proradi;;
za
diugo
-'
obravnavo in katere ni upo5teval, ter utemeljitve, zafii
iin ni upoSieval.

Z utemeljitvami, zakaj dolodenih pripomb iz javne razprave ni sprejer, mora 2upan pisno
seznaniti tudi vlagatelje, de niso dlani obdinskega sveta.
Nadalje Zupan pojasni, katere amandmaje je sprejel in katere je moZno upoitevati.

Zupan lahko na seji vloZi svoje amandmaje.

Po obrazloZitvi Zupana lahko predlagatelji umaknejo svoj predlog in se morajo
izjasniti. Ce predlagatelj amandmaja ne umakne, se izvede razptava po amandmajih.

o tem

Glasovanje se izvede po vsakem amandmaju posebej.

Vsak amandma mora upostevati nadelo prora6unskega ravnovesja. Predlagatelj
amandmaja mora navesti natan6no, iz katere postavke proraduna se zagotovijo sredstva in
za kaj se namenijo. Ce predlagatelj ne pojasni, kako se bo zagotovilo proradunsko
ravnovesje, Zupan amandma umakne iz l:.zptave in odlodanja.
Najprej se glasuje o amandmajih, ki jih je vloZil Zupan, nato pa o amandmajih, ki so jih
vloZili drugi predlagatelji.
87. 6len

Po glasovanju o amandmajih
vkljudeni v proradun obdine.

iupan ugotovi, kateri amandmaji so bili sprejeti in bodo

je

kondano glasovanje o amandmajih, Zupan ugotovi, ali
usklajen ter glede prihodkov in odhodkov in drugih obveznosti.

Ko

je

proradun medsebojno

ee je proradun usklajen, obdinski svet glasuje o proradunu kot celoti.

88.6len
Ce 2upan ugotovi, da sprejeti amandmaji posegajo v sredstva, ki jih obdina mora zagotoviti
v skladu z ustavo in zakonom, v sredstva, ki jih obdina mora zagotoviti po sklenjenih
pogodbah ali sodnih in drugih odlodbah ali da bi sprejeti amandmaji imeli Skodljive posledice
za izvajanje dolodenih dejavnosti, lahko prekine sejo in zahteva, da strokovna sluZba proudi
nastalo situacijo in dolodi rok, v katerem se pripravi predlog za uskladitev.
Ko

je predlog uskladitve pripravljen, ga 2upan obrazloZi.

ee predloga obrazloZitve ni mogo6e pripraviti na isti seji,2upan dolodi rok, ko se bo
nadaljevala seja.
Obdinski svet najprej glasuje

o

predlogu uskladitve in de

je

predlog sprejet, glasuje

obdinski svet o proradunu v celoti.

ee predlog uskladitve ni sprejet, proradun ni sprejet.
89. dlen

ee proradun ni sprejet, dolo6i obdinski svet rok,
predlog proraduna.

v

katerem mora Zupan predloZiti nov

Nov predlog proraduna obravnava obdinski svet in
poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.
90.

o njem odloda po

dolo6bah tega

ilen

ee proradun ni sprejet pred zaeetkom leta, na katerega se nanasa, sprejme 2upan sklep o
zadasnem financiranju, ki traja najved tri mesece. ee tudi v tem roku ni spreiit proradun
obdine se zadasno financiranje lahko podaljsa na predlog zupana s sklepom- obdinskega
sveta. sklep o zadasnem financiranju obravnava obdinski svet po dolodbah tega poslovniki,
ki veljajo za hitri postopek.
91. 6len
Zupan lahko med letom predlaga rebalans prora6una obdine.

Rebalans proraduna obdine sprejme obdinski svet po dolodbah tega poslovnika, ki veljajo
za hitri postopek.
6. Postopek za sprejem obvezne razlage
92. dlen

Vsak, ki ima pravico predlagati odlok lahko poda zahtevo za obvezno razlago dolodb
obdinskih sploSnih aktov.

Zahteva mora vsebovati naslov sploinega akta, oznaditev dolodbe s Stevilko 6lena ter
Gzloge za obvezno razlago.
Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava statutarno pravna komisija, ki lahko
zahteva mnenje drugih delovnih teles obdinskega sveta, predlagatelja sploSnega akta,
Zupana in obdinske uprave. ee komisUa ugotovi, da je zahteva utemeljena, pripravi predlog
obvezne razlage in ga predloZi obdinskemu svetu v postopek.

Obdinski svet sprejema obvezno razlago po doloebah tega poslovnika,

ki veljajo za

skrajsani postopek za sprejem odloka.

7. Postopek za sprejem prediscenega besedila
93. Elen

Ce bi bil kak obdinski sploSni akt zaradi Stevilnih vsebinskih sprememb in dopolnitev
bistveno spremenjen in nepregleden, lahko predlagatelj obdinskemu svetu predlozi
spremembe in dopolnitve sploSnega akta v predi5denem besedilu kot nov splo5ni akt.

Uradno predisdeno besedilo dolodi svet po skrajsanem postopku za sprejem odloka. O
uradnem predi56enem besedilu odloda svet brez obravnave. Uradno prediS6eno besedilo se
objavi v uradnem glasilu.
VII. VOLIWE IN IMENOVANJA
94. elen

lmenovanje funkcionarjev oziroma dlanov organov, ki jih po zakonu ali statutu obdine
imenuje ob6inski svet, se opravijo po dolodilih tega poslovnika.

de svet odlo6i, da se glasuje tajno, se glasovanje izvede po dorodbah tega posrovnika, ki
veljalo za tajno glasovanje.
95. 6len

glasuje o ved kandidatih za isto funkcijo, se glasuje tako, da se na glasovnici
obkroZi zaporedna Stevilka pred imenom kandidata, za katerega se Zeli glasovati.

ee

_se

ee se glasuje za ali proti listi kandidatov, se glasuje tako, da se na glasovnici obkro2i

beseda "ZA" ali "PROT|".

Kandidat je imenovan, de je glasovala vedina dlanov obdinskega sveta in je zanj glasovala
vedina tistih 6lanov, ki so glasovali.
96. 6len

0e se glasu.je o ved kandidatih za isto funkcijo, pa nihde od predlaganih kandidatov

pri

glasovanju ne dobi potrebne veeine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem glasovanju se
glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila najve6 glasov. ee pri
prvem glasovanju ved kandidatov dobi enako najviSje oziroma enako drugo najvi5je Stevilo
glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati z enakim Stevilom glasov
dolodi z 2rebom.

ee se glasuje o ved kandidatih za isto funkcijo, se kandidati na glasovnici navedejo

po

abecednem vrstnem redu prve drke njihovih priimkov.

Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata navedena po vrstnem redu glede na
Stevilo glasov, dobljenih pri prvem glasovanju.
97. 6len

kandidat ne dobi potrebne vedine oziroma ee tudi pri drugem glasovanju noben
kandidat ne dobi potrebne vedine, se ponovi kandidac|ski postopek in postopek glasovanja

ee

na podlagi novega predloga kandidatur.
'1.

lmenovanje dlanov delovnih teles obiinskega sveta
98. dlen

elane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi liste kandidatov za dlane, ki jo dolo6i
komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja.

ee kandidatna lista ni dobila potrebne vedine glasov, se na isti seji izvede posamieno
imenovanje dlanov. ee na ta na6in niso imenovani vsi dlani, se lahko predlagajo novi
kandidati, o katerih se opravi posamidno glasovanje na isti seji sveta.
ee tudi na nadin iz prejinjega odstavka ne pride do imenovanja vseh dlanov delovnega
telesa, se glasovanje ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajodih dlanov
delovnega telesa.
2. lmenovanje podiupana
99.
PodZupana imenuje izmed

-

podiupanov

ilen

ilanov obdinskega sveta 2upan,

ki ga lahko tudi razre5i

3. Postopek za razre5itev
100. dlen

Svet razre5uje
imenovanje.

dlane organov, ki jih imenuje, po enakem postopku, kot je doloden za

Postopek za razresitev se zadne na predlog predlagateljev, dolodenih s statutom ob6ine in
tem poslovnikom. ee je komisija za mandatni vpraiinja, volitve in imenovanja pristojna za
predlaganje kandidatov za dolodene funkcije,.je pristojna tudi predlagati njihovo razreSitev.
Odloditev o razre5itvi se sprejme z enako ve6ino, kot je dolodeno za njihovo imenovanje.

4. Odstop dlanov ob6inskega sveta, ilanov delovnih teles in drugih organov ter

funkcionarjev obiine
101 .

6len

elani obdinskega sveta in obdinski funkcionarji imajo pravico odstopiti. Obdinskim
funkcionarjem na podlagi odstopa v skladu z zakonom in statutom obdine preddasno
preneha mandat.

Pravico odstopiti imajo tudi 6lani delovnih teles, drugih organov in 6lani nadzornega
odbora ter drugi imenovani, tudi de niso obdinski funkcionarji. lzjava o odstopu mora biti dana
v pisni obliki komisiji za mandatna vpraianja, volitve in imenovanja.
Obdinski svet ugotovi prenehanje dlanstva zaradi odstopa na predlog komisije za
mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja. Komisija je hkrati s predlogom za ugotovitev
prenehanja 6lanstva dol2na predlagati obdinskemu svetu novega kandidata.

VIII. RAZMERJA MED ZUPANOM IN OBEINSKIM SVETOM
102. 6len

Zupan predstavlja obdinski svet, ga sklicuje in vodi njegove seje.
Zupan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri uresnidevanju in opravljanju nalog
obdine. Pri tem predvsem usklajujejo programe dela in njihovo izvrSevanje, skrbUo za
medsebojno obvei6anje in poro6anje o uresnidevanju svojih nalog in nastali problematiki ter
si prizadevajo za sporazumno razre5evanje nastalih problemov.
Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih predlaga 2upan, dolodi Zupan za vsako
zadevo, ki je na dnevnem redu, porodevalca izmed delavcev obdinske uprave, lahko pa tudi
izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali drugih aktov sodelovali.
103. 6len

Zupan skrbi za izvajanje odloditev obdinskega sveta. Na vsaki redni seji sveta poroea
Zupan, ali po njegovem pooblastilu podZupan ali tajnik ob6ine, o opravljenih nalogah med
obema sejama in o izvrsevanju sklepov sveta.

V porodilu o izvrsitvi sklepov sveta je potrebno posebej obrazloZiti tiste sklepe, ki niso
izvrseni in navesti razloge za neizvrsitev sklepa.

C-e

sklepa sveta:upan ne more izvrSiti, mora svetu predlagati nov sklep, ki ga bo moZno

izvrSiti.

Zupan skrbi za objavo odlokov in drugih sploSnih aktov sveta.

Zupan skrbi za zakonitost dela sveta, zalo je dolzan svet sproli opozarjati na posledice
nezakonitih odloditev in ukrepati v skladu z zakonom in statutom obdine.
IX. JAVNOST DELA
104. 6len
Delo ob6inskega sveta in njegovih delovnih teles je javno.

z

Javnost dela se zagotavlja
obvesdanjem javnosti o delu obdinskih organov, s
posredovanjem posebnih pisnih sporodil obdanom in sredstvom javnega obve5danja o
sprejetih odloditvah, z navzodnostjo obdanov in predstavnikov sredstev javnega obvesdanja
na sejah organov ob6ine ter na druge nadine, ki jih doloda statut in ta poslovnik.
Zupan in tajnik obdinske uprave obve5data obdane in sredstva javnega obve5danja o delu
obdinskega sveta, delovnih teles obdinskega sveta, 2upana in obdinske uprave.
Obdinski svet lahko sklene, da se o sej! izda uradno obvestilo za javnost.
105.

ilen

Zupan skrbi za obveSdanje javnosti in sodelovanje
zagotovitev pogojev za njihovo delo na sejah sveta.

s

predstavniki javnih obdil ter za

Predstavnikom javnih ob6il je na voljo informativno in dokumentacijsko gradivo, predlogi
aktov sveta, obvestila in porodila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o delu
ob6inskih organov.
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in delovnih teles, ki so zaupne narave.

Za ravnarye z gradivi zaupne narave se upostevajo zakonski in drugi predpisi, ki urejajo to
podrodje.
X. DELO OBEINSKEGA SVETA V IZREDNEM STANJU
t 05. 6len

V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je delovanje obdinskega sveta ovirano,
so dopustna odstopanja od postopkov in nadina delovanja obdinskega sveta, ki jih doloda
statut in ta poslovnik.
Odstopanja se lahko nana5ajo predvsem na roke sklicevanja sej, predloZitve predlogov
oziroma drugih gradiv in rokov za obravnavanje predlogov splo5nih aktov obdine. ee je
potrebno, je mogo6e tudi odstopanje glede javnosti dela obdinskega sveta- O odstopanjih
odlodi oziroma jih potrdi obdinski svet, ko se sestane.
XI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA POSLOVNIKA
1

07. dlen

Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se uporabljajo dolodbe statuta in tega
poslovnika, ki veljajo za sprejem odlokov.

spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet
.
glasov navzodih dlanov.

z

dvotretjinsko vedino opredeljenih

108. 6len

ee pride do dvoma o vsebini posamezne dorodbe poslovnika, razraga med sejo
obdinskega sveta poslovnik predsedujo6i. Ce se predsedujo6i ne more od'ioditi, prekine
obravnavo to6ke dnevnega reda in nalozi statutarno-pravni komisrji, da do naslednje seje
pripravi razlago posamezne poslovniSke dolodbe.
lzven seje sveta daje razlago poslovnika statutarno-pravna komisrja_

Vsak 6lan obdinskega sveta lahko zahteva, da

o

razlagi poslovnika, ki ga

je

dala

statutarno-pravna komisija, odlodi svet.

XII. KONCNE DOLOEBE
'109. 6len

Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik Obdinskega sveta obdine
Poddetrtek (Uradni list RS, 5t. 49/1999, 68/2003 in 110/2005).
1

10. 6len

Ta poslovnik zadne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Poddetrtek (Uradni
list RS, 5t. 3212018) vsebuje naslednjo kondno dolo6bo:
20.6len
Te spremembe in dopolnitve poslovnika zadnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

