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Na podlagi 16. dlena Statuta obdine Bovec (Uradni list RS, 3t. 7212006
Obdinski svet Obdine Bovec na 29. redni seji dne 27.2.2014 sprejel

in 89/2010) je

POSLOVNIK
OBdINSKEGA SVETA
(Uradno predi5ieno besedilo)
I. SPLOSNE DOLOiBE
1" dlen

Ta poslovnik ureja organrzacqo in nadin dela obdinskega sveta (v nadaljevanju: svet)
ter nadin uresnidevanja pravic in dolZnosti dlanov obdinskega sveta (v nadaljevanju: dlani).

2. dlen
Dolodbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za delovanje delovnih teles
obdinskega sveta in njihovih dlanov. Nadin 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. dren

Obdinski svet in njegova delovna telesa poslujejo v slovenskem jeziku.
4. dlen
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.
Javnost dela se lahko omeji ali izkljudi, de to zahtevajo razTogi 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 zasebno pravne osebe zapne
narave oziroma drLavna, voja5ka ali uradna tajnost.
Nadin zagotavljanja javnosti dela in nadin omejitve javnosti dela obdinskega sveta in
njegovih delovnih teles doloda ta poslovnik.
5. dlen
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
Redno sejo sveta sklide Lupan najmanj Stirikrat na leto.
6. dlen
Svet predstavljaLupan, delovnci telo obdinskega sveta pa predsednik delovnega telesa.
7. dlen

Svet uporablja pedat obdine, ki je doloden s statutom obdine, v katerega notranjem
krogu je ime obdinskega organa " OBCINSKI SVET".
Svet uporablja pedat na vabilih za seje, na splo5nih aktih in aktih o drugih odloditvah
ter na dopisih.
Pedat sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna telesa sveta.
Pedat sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo tajnik obdine.

II. KONSTITUIRANJE OBEINSKEGA SVETA
8. dlen.
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Obdinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri

je potrjenih ved kot polovica

mandatov dianov sveta.
prvo sejo novoizvoljenega sveta sklide Zupan 20 dni po izvolitvi dlanov, vendar ne
jo sklide predsednik
kasneje kot potede njegov mandat. ie seja ni sklicana v navedenem roku,
volilne komisije.
Zaradi priprave na prvo sejo sklide Lupan nosilce kandidatnih list, s katerih so bili
izvoljeni svetniki.
9. dlen

Prvo sejo sveta vodi LuPan.
Na prvi seji svet izmed navzodih dlanov najprej imenuje tridlansko mandatno
komisijo. iiun. komisije predlaga Lupan,lahko pa tudi vsak dlan. Svet glasuje najprej o
Zupanovem predlogu, Oe ta ni izglasovan pa o predlogih dlanov po vrstnem redu, kot so bili
vloZeni, dokler niso imenovani trije dlani komisije.
Mandatna komisija na podlagi porodila in potrdil o izvolitvi volilne komisije pregleda,
kateri kandidati so bili izvolieni za dlane obdinskega sveta, predlaga obdinskemu svetu
odloditve o morebitnih pritoZbah kandidatov za (lane obdinskega sveta ali predstavnikov
kandidatnih list in predlaga potrditev mandatov za dlane'
Mandatna komisija na podlagi porodila volilne komisije in potrdila o izvolitvi Lupana
predlaga obdinskemu svetu tudi odloditve o morebitnih pritoZbah drugih kandidatov za
Lupana ali predstavnikov kandidatur.

10. dlen

Mandate dlanov obdinskega sveta potrdi svet na predlog mandatne komisije potem, ko
dobi njeno porodilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravidenosti morebitnih
pritoLb kandi datov, pred stavnikov kandidatur o ziroma kandidatnih I i st.
Svet odlodi skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem spornem mandatu
pa odloda posebej.

'

ifun obdinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega
mandata. Steie ,e, 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 Lupana na podlagi
porodila mandatne komisije posebej odlodi o morebitnih pritoZbah kandidatov za Lupana,
predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.

1

1. dlen

Lupana, nastopijo mandat novoizvoljeni
novi Zupan, mandat dotedanjim dlanom obdinskega sveta in Zupanu

Ko se svet konstituira in ugotovi izvolitev
dlani obdinskega sveta in
pa preneha.

v nadzornem
sveta.
obdinskega
odboru obdine ter stalnih in obdasnih delovnih telesih
ilanom obdinskega sveta in drugi predstavniki, ki jih je imenoval obdinski svet po
javnih
prenehanju mandata opravljajo svojo funkcijo v vseh obdinskih organih in organih
izvolitve
,auodou, .larrnih podjetij tei skladov javnih zavodov, javnih podjetij ter skladov do
novih predstavnikov.
S prenehanjem mandata dlanov obdinskega sveta preneha dlanstvo

12. dlen

Ko je svet konstituiran, imenuje najprej izmed svojih dlanov komisijo za mandatna
vpra5anja, volitve in imenovanja kot svoje stalno delovno telo. Komisija mora do prve
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v obdinskih organih in delovnih telesih ter organih
ali soustanoviteljica je
;avnitr"podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica

seje sveta pregledati dlanstvo
naslednje
"ru,roiorr,

javnih
tueitru ter pripraviti porodilo in predloge za imenovanje novih dlanov.

III. PRAVICE IN DOLZNOSTI dLANOV OBdINSKEGA SVETA
1. SPloSne

doloibe

13. dlen
dolZnosti dlanov obdinskega sveta so dolodene

z zakonom. statutom obdine
pravice in
in tem poslovnikom.
pravico in dolZnost udeleZevati se sej in sodelovati pri
tf""i obdinskega sveta imajo
"delbvnih
teles, katerih dlani so. Clani obdinskega sveta se
delu obdinskega svetaln njegovih
pri njihovem delu,
lahko udeleZujejo tudi sej drugih delovnih teles in imajo pravico sodelovati
vendar brez pravice glasovanja.
ilan obdinskega sveta ima Pravico:
proraduna,
- predlagati obdinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte, tazen
dolodeno, da
zakljudnega raduna in drugih aktov, za katere ie v zakonu ali v statutu

jih

sprejme obdinski svet na predlog Lupana,ter obravnavo vpraSanj iz njegove
pristojnosti;
- glasovati o predlogih splosnih aktov obdine, drugih aktov in odloditev obdinskega

svetaterpredlagatidopolnila(amandmaje)tehpredlogov;
- sodelovati pri oblikovanju dnevnih redov sej obdinskega sveta;
sveta in
- predlagati kandidate za dlane obdinskih organov, delovnih teles obdinskega
ali
orguno,r;urrnih zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica
svoje
soustanoviteljica je obdinl oziroma v katerih ima obdina v skladu z zakonom
predstavnike'
kot osebni
Cjan obdinskega sveta ima dolZnost varovati podatke zaupne trarave, ki so
predpisom
drugim
z
zakonom,
podatki, drLavne,.rrJn. in poslovne skrivnosti opredeljene
sredstev, za katere zve prr
ali z aktiobdinskega sveta in organizaclj uporabnikov proradunskih
svojem delu.
elan obdinskega sveta ima pravico do povradila stro5kov v zvezi z opravljanjem
pla('e za
funkcije ter v skladu z zakonom in posebnim aktol obdinskega sveta do dela
nepokii cno opravlj anj e funkc ij e obdinske ga funkc ionarj a'
14. dlen

elan obdinskega sveta ne more biti klican na odgovornost zaradi mnenja, iziave ah
slasu. ki ea ie dalv zvezi z opravljanjem svoje funkcije'
e
eiun obdinskega sveta nima imunitete ter je za svoia dejanja, ki niso povezana s
pravicami in dolZnost-i dlutru obdinskega sveta, odSkodninsko in kazensko odgovoren'
15. dlen

liste
Svetni5ke skupine, ki jih oblikujejo dlani obdinskega sveta izvoljeni z istoimenske
ali dveh ali ved kandidatnih liit, imajo le pravice, ki gredo posameznemu svetniku'
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2. Vpralanja in pobude ilanov obiinskega sveta

16. dlen

Clan obdinskega sveta ima pravico zahtevati od. Lupana, podZupana, drugih obdinskih
organov in obdinske uprave obvestila in pojasnila, ki so mu potrebna v zvezi z delom v
obdinskem svetu in njegovih delovnih telesih.
Obdinski organi iz prejSnjega odstavka so dolZni odgovoriti na vprasanja dlanov
obdinskega sveta in jim posredovati zahtevana pojasnila. ie dlan obdinskega sveta to
posebej zahteva, mu je treba odgovoriti oziromaposredovati pojasnila tudi v pisni obliki.
ilan obdinskega sveta ima pravico Lupinu, podZupanu ali tajniku obdine postaviti
vpra5anje ter jima lahko da pobudo za ureditev dolodenih vpra5anj ali za sprejem dolodenih
ukrepov iz njune pristojnosti.
17. dlen

Clan obdinskega sveta zastavlja vpra5anja in daje pobude v pisni obliki ali ustno na
seji sveta.

Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna todka dnevnega reda za
vpraSanja in pobude dlanov.

Ustno postavljeno vpra5anje ne sme trajati ved kot 3 minute, obrazlohitev pobude pa
ne ved kot 5 minut. Pisno postavljeno vpraSanje mora biti takoj posredovano tistemu, na
katerega je naslovljeno.
Pri obravnavi vpra5anj in pobud morata biti na seji obvezno prisotna lupan in tajnik
obdine. Ce sta lvpan ali tajnik obdine zadrLana, dolodita, t ao 1r, bo nadomesdal in odgova4al
na vpra5anja in pobude.
Na seji se odgovarja na vsa vpra5anja in pobude, ki so bila oddana do zadetka seie ter
na ustna vpra5anja dana ob obravnavi vpra5anj in pobud dlanov sveta. Ce zahtevaodgovtr na
vpra5anje podrobnejSi pregled dokumentacije oziroma prouditev, lahko Lupanali tajnik obdine
oziroma.njun namestnik odgovori na naslednji redni seji.
Zupan ali tajnik obdine oziroma njun namestnik lahko na posame zna vpralanja ali
pobude odgovorita pisno, pisno morata odgovoriti tudi na vpra5anja in pobude, za katere tako
zahteva vlagatelj. Pisni odgovor mora biti posredovan vsem dlanom obdinskega sveta s
sklicem, najkasneje pa na naslednji redni seji.

ilan obdinskega
je.

sveta se je dolZan ,13;tt"t!i""ri sej sveta in delovnih teles, katerih dlan

ie ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa, katerega dlan je, mora o tem in o
tazloglh za to obvestiti Lupana oziroma predsednika delovnega telesa najpozneje do zadetka
seje. Ce zaradi vi5je sile ali drugih razlogov ne more obvestiti Lupana i)iro^u predsednika
delovnegatelesaosvojiodsotnosti dozadetkaseje,moratoopravititakoj,kojetomogode.
Clanu sveta, ki se neupravideno ne udeleZi redne seje obdinskega sveta, ne pripada
del plade za nepoklicno opravljanje funkcije za mesee, v katerem je bila ta seja.
Ce se dlan delovnega telesa rz neopravidenih razlogov ne udeleZi treh sej delovnega
telesa v koledarskem letu, lahko predsednik delovnega telesa predlaga obdinskemu su.iu
njegovo razre5itev.
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IV. DELOVNO PODROiJE SVETA
19. dlen

Obdinski svet je najvi5ji 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. dlen
Obdinski svet dela in odloda na sejah.
Seje sveta sklicuje Lupan.
Zupan sklicuje seje obdinskega sveta po potrebi, po sklepu sveta in na predlog drugih
predlagateljev dolodenih s statutom obdine, mora pa jih sklicati najmanj Stirikrat letno.
21. dlen
Vabilo za sklic seje sveta s predloga dnevnega reda se po5lje svetnikov praviloma 7
dni pred dnem, dolodenim za sejo sveta, vendar najkasneje 5 dni pred dnem dolodenim za sejo
sveta skupaj z vabilom se po5lje tudi gradivo, ki je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni
red.

Vabilo na sejo obdinskega sveta se po5lje predsedniku nadzornega odbora obdine in
tajniku obdine.
22. dlen
Izredna seja obdinskega sveta se sklide za obravnavanje in odlodanje o nujnih zadevah,
kadar ni pogojev za sklic redne seje.
Izredno sejo obdinskega sveta lahko sklide Lupan na predlog delovnega telesa sveta ali
na zahtevo ll4 (lanov sveta ali na lastno pobudo.
V predlogu oziroma zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogr za njen
sklic. Predlogu oziroma zahtevi mora biti priloZeno gradivo o zadevah, o katerih naj obdinski
svet odloda. Ce seja sveta ni sklicana v roku sedem dni od predloZitve pisnega obrazloLenega
predloga oziroma zahteve za sklic s priloZenim ustreznim gradivom, jo lahko sklide tisti
upravideni predlagatelj, ki je sklic zahteval. V tem primeru lahko predlagatelj sejo tudi vodi.
Vabilo za izredno sejo obdinskega sveta z gradivom mora biti vrodeno dlanom
obdinskega sveta najkasneje tri dni pred sejo.
ee razmere terjajo drugade, se lahko izredna seja obdinskega sveta sklide v skrajnem
roku, ki je potreben, da so s sklicem seznanjeni vsi dlani sveta in se seje lahko udeleZijo. V
tem primeru se lahko dnevni red seje predlaga na sami seji, na sami seji pa se lahko
predloZi svetnikom tudi gradivo za sejo. Obdinski svet pred sprejemom dnevnega reda tako
sklicane izredne seje ugotovi utemeljenost razlogov za sklic. Ce obdinski svet ugotovi, da ni
bilo razlogov, se seja ne opravi in se sklide nova rzredna ali redna seja v skladu s tem
poslovnikom.
23. dlen

V nujnih primerih, ko je treba sprejeti odloditev v krajSem dasu kot je mogode sklicati
sejo sveta, lahko lupanrzvede korespondendno sejo.
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ee se ved kot detrtina svetnikov ne strinja s predlogom za rzvedbo korespondendne
je
za sklic seje dana zahteva upravidenega predlagatelja, mora Lupan sklicati sejo sveta.
seje in
V ta namen se Zupan po telefonu ali na drug ustrezen nadin posvetuje z vsemi svetniki in dobi
od njih odgovor.
Vpra5anje za korespondendno sejo mora biti jasno in nedvoumno, tako, da je nanj
mogode odgovoriti samo z >da< ali >ne< (>za< ali >proti<).
O korespondendni seji se sestavki zapisnik, v katerem se navede vzrok za rzvedbo
korespondendne seje, zapisnik potrdi svet na naslednji seji. Zupan mora na naslednji seji
posebej utemelj iti vzroke za izv edbo korespondendne sej e.
24. ilen
Na seje sveta se vabijo porodevalci za posamezne todke dnevnega reda, ki jih dolodi
Lupan oziroma taj nik obdine.
Vabilo se poSlje tudi vsem, katerih navzodnost je glede na dnevni red seje potrebna.
25. dlen
Predlog dnevnega reda seje obdinskega sveta pripravt Lupan.
Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi vsi, ki imajo pravico zahtevatr sklic seje
sveta.

V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le todke, zakatere obravnavo
izpolnjeni pogoji, ki so dolodeni s tem poslovnikom.
Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so pripravljeni za drugo obravnavo.

so

O sprejemu dnevnega reda odloda obdinski svet na zadetku seje.
Svet ne more odloditi, da se v dnevni red seje uvrstijo zadeve, de dlanom ni bilo
predloZeno gradivo oziroma h katerim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stali5da Lupan,
kadar ta ni bil predlagatelj , razen v primerih, ki iih doloda ta poslovnik.

26. dlen
Lupan lahko za vodenje sej obdinskega sveta
hupan.
vodi
sveta
obdinskega
Seje
pooblasti podZupana ali drugega dlana obdinskega sveta (v nadaljevanju se zanje, ko vodijo
sej o, uporablj a naziv predseduj odi).
de nastopijo razlogi, zaradi katerih Lupan, podZupan ali drugi poobla5deni dlan
obdinskega sveta ne more voditi Ze sklicane seje, jo vodi priso+cn najstarejSi dlan obdinskega
sveta.

27. dlen
Seje obdinskega sveta so javne.

Javnost seje se zagotavlja z navzodnostjo obdanov in predstavnikov sredstev javnega
obve5danja na sejah obdinskega sveta.
Javnost seje se lahko zagotavllatudr z neposrednim prenosom ali posnetkom prenosa
preko video medijev. V primeru posnetka le-ta ne sme biti predvajan kasneje kotv 24 urah po
kondani seji.
Predstavnike sredstev javnega obve5danja v obdini se povabi na sejo z vabilom po
elektronski po5ti, gradivo se pred sejo objavi na spletni strani Obdine Bovec. Obdan, ki se Zeli
udeleZiti seje, ima pravico vpogleda v gradiva, ki so predlol.ena dlanom obdinskega svetaza

to sejo.

Lupan mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru, v katerem seja obdinskega sveta
poteka, pri*.r"n proitor, da lahko spremlja delo obdinskega sveta ter pri tem dela ne moti. ee
obdan, ki spremlja sejo, ali predstavnik sredstva javnega obvesdanja moti delo obdinskega
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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 sklepomzapre sejo za javnost v celoti ali ob
obravnavi posamezne todke dnevnega reda, de to terjajo zagotovitev varstva osebnih
podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom. drugim
predpisom ali splo5nim aktom obdine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe, zaupne
narave oziroma drlavna, voja5ka ali uradna tajnost.
Kadar svet sklene, da bo izkljudil javnost oziroma kako todko dnevnega reda
obravnaval brez navzodnosti javnosti, odlodi, kdo je lahko poleg Lupana in dlanov obdinskega
sveta navzod na seii.
2. Potek seje
28. dlen

UdeleZbo na seji ugotovi predsedujodi na osnovi evidence prisotnosti. Seja je
sklepdna, deje na seji navzoda vedina dlanov obdinskega sveta.
Predsedujodi nato ugotovi, ali je svet sklepden. Predsedujodi obvesti svet tudi o tem,
kdo je povabljen na sejo.
Na zadetku seje lahko predsedujodi poda pojasnila v zvezi z delom na seji in drugimi
vpra5anji.

29. dlen
predsedujodi ugotovi, da na seji ni zadostnega Stevila dlanov lahko odloZi pridetek
seie za najved pol ure, de pa tudi takrat ni zadostnega Stevila dlanov sveta, preloli sejo za
doloden ali nedoloden das.
Sejo prekine in odloZi tudi v primeru, de se med potekom seje ugotovi, da svet ni ved
sklepden.

ie

30. dlen
Svet na za(,etku seje dolodi dnevni red. Prva todka dnevnega reda je vedno potrditev
zapisnika prejSnjih sej.
Clan 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 prejSnje 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.
31. dlen

Pri dolodanju dnevnegareda 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 skrajSanje rokov, zdruLitev obravnav ali hitri postopek.
Zadeve, za katere tako predlaga Lupan, se brez razprave in glasovanja umaknejo z
dnevnega reda.

Predlogi za rczlfuitev 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 zaraziiritev dnevnega reda svet razpravljain glasuje.
Po sprejetih posameznih odloditvah za umik oziroma za razSiritev dnevnesa reda da
predsedujodi na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti.
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32. dlen
Posamezne todke dnevnega reda se obravnavajo po sprejetem dnevnem redu.

Med sejo lahko svet spremeni vrstni red obravnave posameznih todk
upravideno spremenjenih okoli5din. Spremembo potrdi svet z glasovanjem.

v

primerih

33. dlen
Na zadetku obravnave vsake todke dnevnega reda lahko poda Zupan ali oseba, ki jo
dolodi Lupan oziroma predlagatelj, kadar to ni Zupan, dopolnilno obrazloZitev. Dopolnilna
obrazlolitev sme trajati najved petnajst minut, de ni s tem poslovnikom drugade dolodeno.
Kadar svet tako sklene, je predlagatelj dolZan podati dopolnilno obrazlolitev.
Ce ni Lupan predlagatelj, poda Lupan ali od njega pooblaSdeni podZupan oziroma
tajnik obdine mnenje k obravnavam zadevi. Potem dobi besedo predsednik delovnega telesa
obdinskega sveta, ki je zadevo obravnavalo. ObrazloLitev Zupanovega mnenja in beseda
predsednika delovnega telesa lahko trajata najved po deset minut.
Po tem dobijo besedo dlani obdinskega sveta po vrstnem redu, kakor so se priglasili k
razpravi. Razprava posameznega dlana lahko traja najved sedem minut. Svet lahko sklene, da
posamezen dlan tz utemeljenih razlogov lahko ruzpravlja dalj dasa, vendar ne ved kot petnajst
minut.
Razpravljalec lahko praviloma razpravlja le enkrat, ima pa pravico do replike po
razpravr vsakega drugega razpravllavca. Razpravljalec mora v napovedi replike konkretno
doloditi razpravo ali repliko, na katero se le-ta nana5a, sicer jo lahko predsedujodi prepove.
Replike smejo trajati najved tri minute.
Ko je vrstni red prigla5enih razpravljavcev rzdrpan, predsedujodi vpra5a, ah Zeh 5e kdo
razpravllati. Dodatne razprave lahko trajajo le po tri minute.
34. dlen

Razpravljalec sme govoriti le o vpra5anju, ki je na dnevnem redu in o katerem tede
razprava, h kateri je predsedujodi pozval.
Ce se razpravljalec ne drLi dnevnega reda ali prekoradi das za razpravo, ga
predsedujodi opomni. ee se tudi po drugem opominu ne drLi dnevnega reda oziroma nadaljuje
z razpravo, mu predsedujodi lahko vzame besedo. Zoper odvzem besede lahko razpravljalec
ugovarja. O ugovoru odlodi svet brez razprave.
35. dlen

Clanu obdinskega sveta, ki Zeli govoriti o kr5itvi poslovnika ali o krsitvi dnevnega
reda, da predsedujodi besedo takoj, kojo zahteva.
Nato poda predsedujodi pojasnilo glede kr5itve poslovnika ali dnevnega reda. ie dlan
ni zadovoljen s pojasnilom, odlodi svet o tem vpra5anju brezrazprave.
Ce dlan zahteva besedo, da bi opozoril na napako ali popravil navedbo, ki po
njegovem mnenju ni todna in je povzrodila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu, mu
da predsedujodi besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora dlan omejiti na pojasnilo in
njegov govor ne sme trajati ved kot pet minut.
36. dlen

Ko predsedujodi ugotovi, da ni ved priglaSenih k razpravi, sklene razpravo o
posamezni todki dnevnega reda. Le Je na podlagi tazprave treba pripraviti predloge za
odlocitev ali staliSia. se razprava o taki todki dnevnega reda prekine in nadaljuje po
predloZitvi teh predlogov.
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Predsedujodi lahko med sejo prekine delo sveta tudi, de je to potrebno zarudr 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,_ de so potrebna
posvetovanja v delovnem telesu in v drugih primerih, ko tako sklene svet. Ce je delo sveta

prekinjeno zato, ker seja

ni ved sklepdna,

sklepdnosti pa

ni niti v

nadaljevanju seje,

predsedujoci sejo konda.
37. dlen

Seje obdinskega sveta se sklicujejo najprej

ob sedemnajsti uri in morajo biti

nadrtovane tako, da praviloma ne trajajo ved kot Stiri ure.

Predsedujodi odredi petnajstminutni odmor vsaj po dveh urah neprekinjenega dela.
Odmor lahko predsedujodi odredi tudi na obrazloLen predlog posameznega ali
skupine dlanov obdinskega sveta, Lupana ali predlagatelja, de je to potrebno zaradr priprave
dopolnil (amandmajev), mnenj, stali5d, dodatnih obrazloLitev ali odgovorov oziroma
pridobitve zahtevanih podatkov. Odmor lahko traja najved trideset minut, odredi pa se ga
lahko pred oziroma v okviru posamezne todke najved dvakrat.
ie kdo od upravidencev predlaga dodatni odmor po izdrpanju moZnosti iz prej5njega
odstavka, odlodi obdinski svet, ali se lahko odredi odmor ali pa se seja prekine in nadaljuje
drugid.
38. dlen

ie svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni kondal razprave ali de ni pogojev za
odlodanje, ali de svet o zadevi ne Zeli odloditi na isti seji, se razptavaozitoma odlodanje o
zadevr preloZi na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odlodi, de dasovno ni uspel
obravnavati vseh todk dnevnega reda.
Ko so vse todke dnevnega rcdaizdrpane, obdinski svet konda sejo.

3.YzdrZ,evanje reda na seji
39. dlen

Za red na seji skrbi predsedujodi. Na seji sveta ne sme nihde govoriti, dokler mu
ne da besede.
predsedujodi
-

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

Za krsitev reda na seji sveta

,-. or#Lllirlrt

tzre(inaslednje ukrepe:

- opomin,
- odvzem besede,
- odstranitev s seje ali z dela seje.
41. dlen
Opomin se lahko izre(e dlanu obdinskega sveta, de govori, deprav ni dobil besede, de
sega govorniku v besedo ali de na kak drug nadin krii red na seji.
Odvzem besede se lahko izrede 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.
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Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izrede dlanu obdinskega sveta oziroma
govorniku, de kljub opominu ali odvzemu besede kr5i red na seji, tako da onemogoda delo
sveta.

obdinskega sveta oziroma govornik, ki mu je izreden ukrep odstranitve s seje ali
z dela sej e, mora takoj zaprtstiti prostor, v katerem j e sej a.

ilan

42. dlen
Predsedujodi lahko odredi, da se odstrani s seje in iz poslopja, v katerem je seja, vsak
drug udeleLenec, ki kr5i red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoda nemoten potek
seje.
Ce

je red hudo krSen, lahko predsedujodi odredi, da

se

odstranijo vsi poslu5alci.

43. dlen
predsedqodi
Ce
z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda na seji sveta,

jo

prekine.

4. Odloianje

44. dlen
Svet veljavno odloda, deje na seji navzodih vedina vseh dlanov sveta.
Navzodnost se ugotavlja na za(,etku seje, pred vsakim glasovanjem in na zadetku
nadalj evanj a sej e po odmoru oziroma prekinitvi.
Za sklepdnost je odlodilna dejanska navzodnost dlanov obdinskega sveta v sejni sobi
(dvorani).
Kadar je za sprejem odloditve potrebna dvotretjinska vedina, svet veljavno odloda, de
je na seji navzodih najmanj dve tretjini vseh dlanov obdinskega sveta.
45. dlen
Obdinski svet sprejema odloditve z vedino glasov navzodih dlanov, razen (e zakon
doloda drugadno vedino. Predlagana odloditev je sprejeta, de se je vedina navzo1lh dlanov
izr ekla " Z A" njen sprej em.

46. dlen
Obdinski svet praviloma odloda z javnim glasovanjem.
S tajnim glasovanjem lahko svet odloda, de tako sklene pred odlodanjem o posamezni
zadevr oziroma vpraSanju. Predlog zatajno glasovanje lahko da Lupan ali najmanj ena detrtina
vseh dlanov sveta.
47. dlen
Glasovanje se opravi po kondani razpravi o predlogu, o katerem se odloda.
ilan obdinskega sveta ima pravico obrazloLiti svoj glas, razen de ta poslovnik ne
doloda drugade. Obrazlolitev glasu se v okviru posameznega glasovanja dovoli le enkrat in
sme trajati najved dve minuti.
Predsedujodi po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi izid glasovanja.
48. dlen

Clani obdinskega sveta glasujejo tako, da se opredelijo "ZA" ali "PROTI" sprejemu
predlagane odloditve.

49. dlen
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimenskim izjavljanjem.
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poimensko glasujejo dlani obdinskega sveta, de svet tako odlodi na predlog
predsedujodega ali najmanj ene detftine vseh dlanov sveta'
'
Ciun" r. poro.re k poimenskemu glasovanju po abecednem redu prve drke njihovih
priimkov. ilan glasuje tako, da glasno iziavi"zA", "PROTI" ali "NE GLASUJEM".
50. dlen

Tajno se glasuje z glasovnicami.
Tajno glaiovanje vodi in ugotavlja izide tridlanska komisija, ki jo vodi predsedujodi.
Dva dlana dolodi obdinski svet na predlog predsedujodega. Administrativno - tehnidna
opravila v zvezi s tajnim glasovanjem opravljatajnik obdine ali delavec obdinske uprave, ki
ga dolodi tajnik.
Zaglasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot je dlanov sveta.
Glasovnice morajo biti overjene z Ligom, ki ga uporablja obdinski svet.
Pred zadetkom glasovanja dolodi predsedujodi das glasovanja.
Komisija vrodi glasovnice dlanom obdinskega sveta in sproti oznadi, kateri dlan je
prejel glasovnico. Glasuje se na prostoru, ki je doloden za glasovanje in na katerem je
zagotovlj ena taj nost glasovanj a.
- Glurovnica viebuje predlog, o katerem se odloda, 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 navodllo za glasovanje.
Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne Stevilke, imena in priimke kandidatov,
de jih je ved po abecednem redu prvih drk njihovih priimkov. Glasuje se tako, da se obkroZi
,upot.dno Stevilko pred priimkom in imenom kandidata, za katercga se Zeli glasovati in
najved toliko ,upo."dtrih Stevilk, kolikor kandidatov je v skladu z navodilom na glasovnici
treba imenovati.
Ko dlan obdinskega sveta izpolni glasovnico, odda glasovnico v glasovalno skrinjico.
51. dlen
Ko je glasovanje kondano, komisija ugotovi izid glasovanja'
Ugotovitev izida glasovanj a obsega:
- Stevilo razdeljenih glasovnic,
- Stevilo oddanih glasovnic,
- Stevilo neveljavnih glasovnic,
- Stevilo veljavnih glasovnic,
- Stevilo glasov "ZA" in3tevilo glasov "PROTI", oziromapri 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 rerrltatov glasovanja se sestavi zapisnik, ki ga podpi5ejo vsi, ki so vodili
glasovanje.
piedsedujodi takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid glasovaniana seji sveta.
52. dlen
ie dlan obdinskega sveta utemeljeno ugovarja poteku glasovanja ali ugotovitvi izida
glasovanja, se lahko glasovanje ponovi.
d ponovitvi glasovanja odlodi svet brez razprave na predlog dlana, ki ugovarja poteku
ali ugotovitvr izida glasovanja, ah na predlog predsedujodega.
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5. Zapisnik seje obiinskega sveta
53. dlen
O vsaki seji obdinskega sveta se pi5e zapisnik.

Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o udeleZbi na seji, o
predlogih, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti.
Zapisniku je treba predloZiti original ali kopijo gradiva, ki je bilo predloZeno oziroma
obravnavano na seji.
Za zapisnik seje obdinskega sveta skrbi tajnik obdine. Tajnik obdine lahko zavodenje
zapisnika seje obdinskega sveta pooblasti drugega delavca obdinske uprave.
Na vsaki redni seji obdinskega sveta se obravnavajo in potrdijo zapisniki prej5nje
redne in vseh vmesnih tzrednrh sej obdinskega sveta. Vsak dlan obdinskega sveta ima pravico
podati pripombe na zapisnik. O utemeljenosti pripomb odlodi obdinski svet. Ce so pripombe
sprejete, se zapi5ejo v zapisnik ustrezne spremembe.
Sprejeti zapisnik podpi5eta predsedujodi sveta, ki je sejo vodil, in tajnik obdine
oziroma poobla5deni delavec obdinske uprave, ki je vodil zapisnik.
Po sprejemu se zapisnik po5lje predstavnikom sredstev javnega obve5danja, ki so bili
prisotni na seji in se na krajevno obidajen nadin objavi. Zapisnik nejavne seje oziroma tisti del
zapisnika, ki je bil voden na nejavnem delu seje obdinskega sveta, se ne prllagav gradivo za
redno sejo obdinskega sveta in ne objavlja. Clane obdinskega svetaz njim pred potrjevanjem
zapisnika seznani predseduj odi.
54. dlen
Potek seje obdinskega sveta se snema z avdio ali avdio-video tehniko. Avdio in avdiovideo posnetki se hranijo 5e eno leto po koncu mandata dlanov obdinskega sveta, ki so
sestavljali obdinski svet, katerega seja se snema.
Avdio in avdio-video zapisi seje se hranijo skupaj z zapisnrkom in drugim gradivom s
seje.

Clan obdinskega sveta in drug udeleZenec seje ima pravico pogledati in poslu5ati avdio
in avdio-video zapise, de je za to dobil dovoljenje predsedujodega na seji. Poslu5anje se opravi
v prostorih obdinske uprave.
Clan obdinskega sveta lahko zahteva, da se del posnetka dobesedno prepi5e. ZaIXevo,
v kateri navede del seje, za katerega zahteva prepis, nzlog in Zeleni rok, vloZi pisno pri
Zupanu. Zupan narodi prepis obdinski upravi, vendar rok za izvedbo prepisa ne sme biti daljSi
od 15 dni. Clan obdinskega sveta, ki je zahteval prepis dela posnetka, lahko vedno sam opravi
zahtevani prepis, ki pa nima zna(,aja uradnega dokumenta.
55. dlen
Ravnanje z gradivom obdinskega sveta, ki je zaupne narave, dolodi obdinski svet na
podlagi zakona s posebnim aktom.
Izvirniki odlokov, splo5nih 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 rzda natandnej5a navodila
Lupanv skladu s predpisi, ki urejajo pisarni5ko poslovanje in dokumentacijsko gradivo.
56. dlen
Clan obdinskega sveta ima pravico vpogleda v vse spise in gradivo, ki se hrani v
arhivu ali je pri pristojnih organih obdinske uprave, de je to potrebno zaradi izvr5evanja
njegove funkcije. Vpogled odredi tajnik obdine na podlagi pisne zahteve dlana obdinskega
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sveta. Original zahteve, odredba oziroma sklep o zavrnttvi se hrani pri gradivu, ki je bilo
vpogledano.
V primeru dokumentarnega gradivazaupne narave, odlodi o vpogledu Lupan v skladu
zzakonom in aktom obdinskesa sveta.

6. Strokovna in administrativno tehniina opravila za svet
57. dlen
Strokovno in administrativno delo za obdinski svet in za delovna telesa obdinskega
sveta zagotavlja tajnik obdine z zaposlenimi v obdinski upravi.
Tajnik obdine 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.

Za zapisnrk obdinskega sveta in delovnih teles obdinskega sveta skrbi tajnik obdine.
Tajnik obdine lahko za vodenje zapisnikov pooblasti druge delavce obdinske uprave.
7. Delovna telesa obiinskega sveta
58. dlen

Obdinski svet ima komisijo za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja, ki jo
imenuje izmed svojih dlanov.
Komisija zamandatna vpra5anja, volitve in imenovanja ima 5 dlanov.
Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja opravlla zlasti naslednje
naloge:

- obdinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa obdinskega sveta in

druge
imenuje obdinski svet,
- obdinskemu svetu daje pobude oz. predlo ge v zvezi s kadrovskimi vpra5anji v obdini,
ki so v pristojnosti obdinskega sveta,
- pripravlja predloge odloditev obdinskega sveta v zvezi s pladami ter drugimi
prejemki obdinskih funkcionarjev ter izvrSuje odloditve obdinskega sveta, zakone in
predpise, ki urejajo plade in druge prejemke obdinskih funkcionarjev,
- obravnava druga vpra5anja, kijijih dolodi obdinski svet.
Komisijo za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja imenuje obdinski svet na prvi
seji po volitvah takoj, ko se konstituira in ugotovi, kdo je bil izvoljen zaLupana.
organe, ki

jih

59. dlen
Obdinski svet ustanovi stalne ali obdasne komisije in odbore kot svoja delovna telesa.
Komisije in odbori obdinskega sveta v okviru svojega delovnega podrodja v skladu s tem
poslovnikom in aktom o ustanovitvi obravnavajo zadeve iz pristojnosti obdinskega 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, zakatercje v zakonu ali v statutu obdine dolodeno, da jih sprejme obdinski
svetnapredlog Lupana.
60. dlen
Stalna delovna telesa obdinskega sveta, ustanovljena s statutom obdine, so naslednji
odbori in komisija:
- za negospodarstvo in javne sluZbe druZbenih dejavnosti,
- za gospodarstvo in gospodarskejavne sluZbe,
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za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z nepremidninami,

statutarno - pravna komisija
komisij a za priznanja in odlikovanj a.
61. dlen
javne
sluZbe druZbenih dejavnosti ima sedem dlanov.
Odbor za negospodarstvo in
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloditev iz pristojnosti obdine na
podrodju negospodarstva in javnih sluZb druZbenih dejavnosti, ki so obdinskemu svetu
predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in obdinskemu svetu poda stali5de s
predlogom odloditve.
Obravnavo je odbor dolLan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, zakaterega je
sklicana redna seja obdinskega sveta ter svoje mnenje, stali5de in predlog pisno predloZiti
Zupanu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splo5nim aktom mora odbor
predloZiti najkasneje do zadetka obravnave predloga splo5nega akta.
Odbor za negospodarstvo in javne sluZbe druZbenih dejavnosti lahko predlaga
obdinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na podrodju
negospodarstva in javnih sluZb druZbenih dejavnosti.

62. dlen
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne sluZbe ima sedem dlanov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloditev iz pristojnosti obdine na
podrodju gospodarstva (malega gospodarstva in obrti, kmetijstva, gostinstva in turizma), in
gospodarskih javnih sluZb, ki so obdinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje
mnenje in obdinskemu svetu poda stali5de s predlogom odloditve.
Obravnavo je odbor dolLan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je
sklicana redna seja obdinskega sveta ter svoje mnenje, stali5de in predlog pisno predloZiti
Zupanu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splo5nim aktom mora odbor
predloZiti najkasneje do zadetka obravnave predloga splo5nega akta.
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne sluZbe lahko predlaga
obdinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem podrodju
dela.
63. dlen
Odbor za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z nepremidninami ima
sedem dlanov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloditev iz pristojnosti obdine na
podrodju planiranja, urejanja, varstvom okolja in gospodarjenja s prostorom in nepremidnim
premoZenjem obdine, ki so obdinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje
mnenje in obdinskemu svetu poda stali5de s predlogom odloditve.
Obravnavo je odbor dolLan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je
sklicana redna seja obdinskega sveta ter svoje mnenje, stali5de in predlog pisno predloZiti
Zupanu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splo5nim aktom mora odbor
predloZiti najkasneje do za(,etka obravnave predloga splo5nega akta.
Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremidninami lahko predlaga
obdinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem podrodju
dela.
64. dlen
Statutarno pravna komisija obdinskega sveta ima tri dlane.
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za prostorsko planiranje, vatstvo okolja in gospodarjenje z nepremidninami,

statutarno - pravna komisija
komisij a za priznarya in odlikovanj a.
61. dlen
javne
sluZbe druZbenih dejavnosti ima sedem dlanov.
Odbor za negospodarstvo in
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloditev iz pristojnosti obdine na
podrodju negospodarstva in javnih sluZb druZbenih dejavnosti, ki so obdinskemu svetu
predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in obdinskemu svetu poda stali5de s
predlogom odloditve.
Obravnavo je odbor dollan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katercga je
sklicana redna seja obdinskega sveta ter svoje mnenje, stali5de in predlog pisno predloZiti
Zupanu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splo5nim aktom mora odbor
predloZiti najkasneje do zadetka obravnave predloga splo5nega akta.
Odbor za negospodarstvo in javne sluZbe druZbenih dejavnosti lahko predlaga
obdinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na podrodju
negospodarstva in javnih sluZb druZbenih dejavnosti.

62. ilen
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne sluZbe ima sedem dlanov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloditev iz pristojnosti obdine na
podrodju gospodarstva (malega gospodarstva in obrti, kmetijstva, gostinstva in turizma), in
gospodarskih javnih sluZb, ki so obdinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje
mnenje in obdinskemu svetu poda stali5de s predlogom odloditve.
Obravnavo je odbor dolLan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je
sklicana redna seja obdinskega sveta ter svoje mnenje, stali5de in predlog pisno predloZiti
Zupanu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splo5nim aktom mora odbor
predloZiti najkasneje do zadetka obravnave predloga splo5nega akta.
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne sluZbe lahko predlaga
obdinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem podrodju
dela.
63. dlen
Odbor za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z nepremidninami ima
sedem dlanov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloditev iz pristojnosti obdine na
podrodju planiranja, urejanja, varstvom okolja in gospodarjenja s prostorom in nepremidnim
premoZenjem obdine, ki so obdinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje
mnenje in obdinskemu svetu poda stali5de s predlogom odloditve.
Obravnavo je odbor dolLan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega ie
sklicana redna seja obdinskega sveta ter svoje mnenje, stali5de in predlog pisno predloZiti
Zupanu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splo5nim aktom mora odbor
predloZiti najkasneje do za(etka obravnave predloga splo5nega akta.
Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremidninami lahko predlaga
obdinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem podrodju
dela.
64. dlen
Statutarno pravna komisija obdinskega sveta ima tri dlane.
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Komisija obravnava predlog statuta obdine in poslovnika obdinskega sveta in njunih
sprememb oziromadopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih obdinski svet sprejema v obliki
predpisov. Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stali5de glede skladnosti obravnavanih
predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom obdine ter glede medsebojne skladnosti z
drugimi veljavnimi akti obdine.
Komisija lahko predlaga obdinskemu svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta
obdine in poslovnika obdinskega sveta ter obvezno razlago dolodb splo5nih aktov obdine.
Med dvema sejama obdinskega sveta ali v dasu seje, de tako zahteva predsedujodi
obdinskega sveta, statutarno pravna komisija razlaga poslovnik obdinskega sveta.
65. dlen
Komisija zapriznania in nagrade ima 3 dlane
Komisija pripravi predlog kandidatov za prznanJa
obdinskem svetu.

in

nagrade

za

obtavnavo na

66. dlen
Obdasna delovna telesa ustanovi obdinski svet s sklepom, s katerim dolodi naloge
delovnega telesa in Stevilo dlanov ter opravi imenovanje.

67. dlen
ilane odborov in komisij imenuje obdinski svet na predlog komisije za mandatna
vpra5anja, volitve in imenovanj aizmed svojih dlanov in najved polovico dlanov izmed drugih
obdanov, de ta poslovnik ne doloda drugade.
Predsednika odbora imenuje obdinski svet izmed svojih dlanov.
Prvo sejo odbora sklide LtPan.
ilanstvo v komisiji ali odboru obdinskega sveta ni zdruLljivo s dlanstvom v nadzornem
odboru obdine ali z delom v obdinski upravi.
68. dlen
Obdinski svet lahko razresi predsednika, posameznega dlana odbora obdinskega sveta
ali odbor v celoti na predlog najmanj detrline dlanov obdinskega sveta. Predlog novih
kandidatov za dlane odborov pripravi komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja
do prve naslednje seje obdinskega sveta.
69. dlen
Svet in Lupan lahko ustanovita skupna delovna telesa.
delovnega telesa se dolodi njihova sestava in naloge.

V aktu o ustanovitvi

skupnega

70. dlen

Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo, organizfta in vodi delo
delovnega telesa, sklicuje njegove seje in zastopa njegova mnenja, stali5da in predloge v
obdinskem svetu.
Seje delovnih teles se sklidejo za obravnavo dodeljenih zadev po sklepu obdinskega
sveta, na podlagi dnevnega reda redne seje sveta ali na zahtevo Lupana.
Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano dlanom delovnega telesa najmanj
tri dni pred sejo delovnega telesa, razenv izjemnih in utemeljenih primerih.
Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno sprejema svoje odloditve, de
je na seji navzodavedina njegovih dlanov.
Delovno telo sprejema svoje odloditve - mnenja, stali5da in predloge, z vedino glasov
navzodih dlanov.
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Glasovanje v delovnem telesu je javno.
Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo dolodila tega poslovnika, ki
na delo obdinskega sveta.

se nanaSajo

71. dlen

Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni strokovni delavci, ki so sodelovali pri
pripravi predlogov aktov in drugih odloditev obdinskega sveta, ki jih dolodi predlagatelj,
lahko pa tudi predstavniki organov in organizacij, zavodov, podjetij in skladov, katerih delo je
nepo sredno povezano z obr avnavano probl ematiko.

VI. AKTI OBdINSKEGA SVETA
1. Splo5ne

doloibe

72. dlen
Obdinski svet sprejema statut obdine in v skladu

z

zakonom

in statutom

naslednie

akte:
- poslovnik o delu obdinskega sveta,
- proradun obdine in zakljudni radun,
- planske in razvojne akte obdine ter prostorske izvedbene akte,

- odloke,
- odredbe,
- pravilnike,
- navodila,
- sklepe.
Obdinski svet sprejema tudi stali5da, priporodila, porodila, obvezne ruzlage dolodb
statuta obdine in drugih splo5nih aktov ter daje mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali
statutom obdine.
Vsebina splo5nih aktov obdine je dolodenazzakonom in statutom obdine.
73. dlen
Zupan predlaga obdinskemu svetu v sprejem proradun obdine in zakljudni radun
proraduna, odloke ter druge splo5ne akte, za katere je v zakonu ali v statutu dolodeno, da jih
predlaga Lupan.
Komisije in odbori obdinskega sveta ter vsak dlan 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 katerc je v zakonu ali statutu obdine
dolodeno, da jih sprejme obdinski svet na predlog Lupana.
Najmanj deset odstotkov volivcev v obdini lahko zahteva od obdinskega sveta izdaio
ah razveljavitev splo5nega akta.

14. ilen
Akte, ki jih sprejema obdinski svet, podpisuje Zupan.
Izvirnike aktov obdinskega sveta se pedati in shrani v arhivu obdinske uprave.
2. Postopek za sprejem odloka

15. dlen
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod, besedilo dlenov inobrazlolitev.
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Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno stanja, cilje in nadela odloka tet oceno
hnandnih in drugih posledic, ki jih bo imelo sprejetje odloka.
Ce je predlagatelj odloka delovno telo obdinskega sveta ali dlan obdinskega sveta,
po5lje pt"Atog odloka Zupanu ali podZupanu oziroma dlanu obdinskega sveta, ki je
poobla5den za vodenje sej obdinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: predsedujodi).
76. dlen
Predlagatelj dolodi svojega predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavah predloga
odloka na sejah obdinskega sveta.
hupan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odloka na sejah obdinskega sveta,
tudi kadar on ni predlagatelj.
77. ilen
predlog odloka dlanom obdinskega sveta 1n
poSlje
Predsedujodi obdinskega sveta
Zupanu, kadar ta ni predlagatelj odloka, najmanj 7 dni pred dnem, dolodenim za seio sveta, na
kateri bo obravnavan predlog odloka.
Obdinski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh obravnavah.
78. dlen

V prvi obravnavi predloga odloka se tazpravlja o razlogih, ki zahtevajo sprejem
odloka ter o ciljih in nadelih ter temeljnih re5itvah predloga odloka.
ie obdinski svet meni, da odlok ni potreben, ga s sklepomzavrne.
Predlog odloka je sprejet, de je zanj glasovala vedina navzodih dlanov obdinskega
sveta.

Pred zadetkom druge obravnave predlagatelj odloka dopolni predlog odloka na
podlagi stali5d in sklepov, ki so bili sprejeti ob prvi obravnavi predloga odloka.
79. dlen

V drugi obravnavi ruzpravlja obdinski svet po vrstnem redu o vsakem dlenu predloga
odloka. Ko obdinski svet konda razpravo o posameznem dlenu 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'
Ce 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 zdruLita.
80. dlen

V drugi obravnavi

predloga odloka lahko predlagajo njegove spremembe in
dlani obdinskega sveta in predlagatelj z amandmaji.
dopolnitve
|upanlahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam predlagatelj odloka.
Amandma mora biti predloZen dlanom obdinskega sveta v pisni obliki z obtazloLitvtlo
najmanj tri dni pred dnem, dolodenim za sejo obdinskega sveta, na kateri bo obravnavan
predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma, ah na sami seji, na kateri lahko predlaga
amandma najmanj ena detrtina vseh dlanov obdinskega sveta in predlagatelj odloka.

Lupanlahko 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.
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81. dlen

(e zanje na seji obdinskega sveta
Amandma, dlen odloka in odlok v celoti so sprejeti,
giasuje vedina navzodih dlanov.
O vsakem amandmaju se glasuje posebej.

82. dlen
Statut obdine in poslovnik o delu obdinskega sveta se sprejemata Po enakem
postopku, kot velja za sprejemanje odloka'
svet
O predlogih dru,gih splosnih aktov, de zakon ne doloda drugade, odloda obdinski
na eni obravnavi.
83. dlen

Obdinski svet mora do prenehanja mandata svojih dlanov praviloma zakljuditi vse
postopke o predlaganih splo5nih aktih obdine.

primeru, da pbstopki niso zakljudeni, obdinski svet v novi sestavi na predlog
postopek
Lupana odlodi, o katerih predlogih za sprejem obdinskih splo5nih aktov bo
nadaljeval, katere zadel obravnavati znovater katerih ne bo obravnaval'
obdinski svet lahko nadaljuje obravnavo predloga splosnega akta oziroma obravnavo
(isti
zadne znova, de je predlagatelj- Lupan, ki je na volitvah zrrova pridobil mandat
predlagatelj). Ce predlagatelj ni ved obdinski funkcionar, se predlog ne obravnava'

V

3.

Hitri postopek

za sprejem odlokov

84. dlen

Kadar to zahtevajo izredne potrebe obdine ali naravne nesrede, lahko obdinski svet
tudi obvezne
sprejme odlok po hitrern postopku. Po hitrem postopku sprejema obdinski svet
razlage dolodb sploSnih aktov obdine.
pri hitrem postopku se zdruhitaprva in druga obravnava predloga odloka na isti seji'
pri hitrem postlpku je mogode predlagati amandmaje na sami seji vse do konca
obravnave predloga odloka.
Amandma lahko predlaga tudi Zupan, kadar ni predlagatelj odloka.
O uporabi hitrega posiopka odlodi obdinski svet na zadetku seje pri dolodanju
dnevnega reda. Hitri postopek lahko predlaga vsak predlagatelj odloka.
"ie
obdinski svet ne sprejme predloga za sprejetje odloka po hitrem postopku, se
poslovnika, ki veljajo zaprYo obravnavo predloga odloka'
uporabljajo
- pii dolodbepbstopku
ne veljajo roki, ki so dolodeni za posamezna opravila v
hitrem
rednem postopku sprejemanja odloka.
4. Skraj5ani postopek za sprejem odlokov
85. dlen
Obdinski svet lahko na obrazloZen predlog predlagatelja odlodi, da bo na isti seji
postopku, de
opravil obe obravnavi odlokov ali drugih aktov, ki se sprejemajo po dvofaznem
gre za:
- zamanj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov,
- prenehanje veljavnosti posameznih odlokov ali njihovih posameznih dolodb v

-

skladu zzakonom,
uskladitve odlokov zzakoni, drLavnimproradunom, drugimi predpisi driavnega
zbon in ministrstev ali odloki obdinskega sveta,
- spremembe in dopolnitve odlokov v zveziz odlodbami ustavnega sodi5da ali
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drugih pristojnih organov.
skrajjanem 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 ji nasprotuje najmanj
ena tretjina navzodih dlanov obdinskega sveta.
Po kondani prvi obravnavi lahko vsak dlan obdinskega sveta predlaga, da obdinski svet
spremeni svojo odloditev iz prvega odstavka tega dlena in da se druga obravnava opravi po
rednem postopku. O tem odlodi obdinski svet takoj po vloZitvi predloga.

V

86. dlen
Statut, odloki in drugi predpisi obdine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu, ki ga
dolodi statut obdine in pridnejo veljati petnajsti dan po objavi, de ni v njih drugade dolodeno.
V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, zakatere tako dolodi obdinski svet.
5. Postopek za sprejem proraiuna
87. dlen

S proradunom obdine se razporedijo vsi prihodki in izdatki za posamezne namene
f,rnanciranja javne porabe v obdini.
Obdinski proradun se sprejme za proradunsko leto, ki se zadne in konda hkrati s
proradunskim letom za drlavm proradun.
Obdinski proradun se lahko sprejme tudi za daljSe obdobje, vendar mora biti razdelien
za vsako proradunsko leto posebej, ne more pa segati v naslednje mandatno obdobje.
88. dlen

Predlog proraduna obdine za naslednje proradunsko leto mora Lupan predloZiti
obdinskemu svetu praviloma do 31.10., vendar ne kasneje kot do 31.12. tekodega leta. V letu
rednih lokalnih volitev predloZi Lupan obdinskemu svetu proradun praviloma v Sestih mesecih
po zadetku mandata.
Zupan predloZi skupaj s predlogom proracuna obdine tudi izhodi5da za sestavo
proracuna.
Zupan poSlje vsem dlanom obdinskega sveta predlog proraduna obdine in izhodi5da za
sestavo proraduna ter sklide sejo, na kateri bo obdinski svet opravil splo5no razpravo o
predlogu proraduna obdine.
Na seji obdinskega sveta Zupan predstavi predlog proraduna obdine. Predstavitev ni
dasovno omejena.
Obdinski svet po kondani splo3ni ruzpravi sklene, da se nadaljuje postopek
sprejemanja predloga proraduna obdine, v skladu s statutom in poslovnikom obdinskega sveta,
ali da predlog proraduna obdine ne sprejme in hkrati dolodi rok, v katerem mora Zupan
pripraviti nov predlog proraduna obdine.
89. dlen

V sedmih dneh po opravljeni splo5ni razpravr lahko dlani obdinskega sveta predloZijo
Zupanu pisne pripombe in predloge k predlogu proraduna'

sedmih dneh oblikuje Zupan na osnovi prispelih predlogov in razprave na seji
obdinskega sveta dopolnjen predlog proraduna ter ga posreduje v nadaljnjo obravnavo
delovnim telesom.

V
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90. dlen

Predsedniki delovnih teles sklidejo seje delovnih teles v petih dneh po prejemu
predloga proraduna s strani Lupana, na katerih Lupan in predstavniki obdinske uprave
pojasnijo predlog proraduna obdine. Seje delovnih teles morajo biti opravljene najkasneje v
sedmih dneh od sklica.
91. dlen
Zupan se najkasneje v sedmih dneh opredeli do vloZenih pripomb in predlogov s strani
delovnih teles ter pripravi usklajen predlog proraduna obdine ter sklide sejo sveta obdinskega
sveta, na kateri se bo razpravljalo in odlodalo o sprejetju proraduna.

92. dlen
Na predlog proraduna lahko dlani obdinskega sveta vloZijo amandmaje v pisni obliki
najkasneje tri dni pred sejo obdinskega sveta.
Amandmaji se v roku iz prvega odstavka tega dlena dostavijo Lupanu. Amandma mora
upo5tevati pravilo o ravnovesju med proradunskimi prejemki in izdatki.
93. dlen
Pred zadetkomrazptave, v kateri obdinski svet razpravlja o posameznrh delih predloga
proraduna obdine, lahko najprej Lupan ali predstavnik obdinske uprave dodatno obrazloli
predlog proraduna obdine. Obdinski svet glasuje najprej o amandmajih, ki jih je vloZil Lupan
in Sele nato o drugih amandmajih.
94. dlen

Ko je kondano glasovanje po delih, predsedujodi ugotovi, ali je proradun medsebojno
usklajen po delih ter glede prihodkov in odhodkov.
Ce je proradun usklajen, obdinski svet glasuje o njem v celoti.
95. dlen
ee Zupan ugotovi, da proradun ni usklajen, dolodi tok, v katerem se pripravi predlog
za uskladitev, in sicer datum naslednje seje oziroma trajanje odmota, v katerem strokovna
sluZba pripravi predlog uskladitve.
Ko je predlog uskladitve proraduna dan na dnevni red, ga Lupan obrazloLi.
Obdinski svet glasuje o predlogu uskladitve, in de je predlog sprejet, glasuje obdinski
svet o proradunu v celoti.

ie

proradun ni sprejet, dolodi
rok, v katerem mora zupanpredloZiti nov
predlog proraduna. Nov predlog proraduna obdine obdinski svet obravnava in o njem odloda
po dolodbah tega poslovnika, ki veljajo zahrtri postopek za sprejem odloka.

"rJtifl?et
97. dlen

Zupan lahko med letom predlaga rebalans proraduna obdine.
Rebalans proraduna obdine sprejema obdinski svet po dolodbah tega poslovnika, ki
veljajo za sprejem odloka po skraj5anem postopku. Predlagatelj amandmaja k rebalansu
proraduna obdine, ki mora biti predloLen v pisni obliki in mora biti obrazloZen, mota
upo5tevati pravilo o ravnovesju med proradunskimi prihodki in izdatki.
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6. Postopek za sprejem obvezne razlage
98. dlen

Vsak, ki ima pravico predlagati odlok lahko poda zahtevo za obvezno razlago dolodb
obdinskih splo5nih aktov.
Zahteva mora vsebovati naslov splo5nega akta, ozna(itev dolodbe s Stevilko dlena ter
razlo se za obv ezno r azlago.
Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava statutarno-pravna komisija, ki lahko
zahteva mnenje drugih delovnih teles obdinskega sveta, predlagatelj a splo5neg a akta, Lupana
in obdinske uprave. Ce komisija ugotovi, daie zahteva utemeljena, pripravi predlog obvezne
razlage in ga predloZi obdinskemu svetu v postopek.
Obdinski svet sprejema obvezno razlago po postopku, ki je s tem poslovnikom obdine
doloden za sprejem odloka po rednem postopku.
7. Postopek za sprejem preii5ienega besedila
99. dlen
Ce bi bil kak obdinski splo5ni akt zarudr Stevilnih vsebinskih sprememb in dopolnitev
bistveno spremenjen in nepregleden, lahko predlagatelj obdinskemu svetu predloZi
spremembe in dopolnitve splo5nega aktav predi5denem besedilu kot nov sploSni akt.
Tak splo5ni akt sprejema obdinski svet po postopku, ki ga ta poslovnik doloda za
sprejem odloka.

VII. VOLITVE IN IMENOVANJA
100. dlen
Imenovanje funkcionarjev oziroma dlanov organov, ki jih po zakonu ali statutu obdine
imenuje obdinski svet, se opravijo po dolodilih tega poslovnika.
ie svet odlodi, da se glasuje tajno, se glasovanj e izvede po dolodbah tega poslovnika,
ki veljajo zatajno glasovanje.
101. dlen

ee se glasuje o ved kandidatih za isto funkcijo, se glasuje tako, da se na glasovnici
obkroZi zaporedna Stevilka pred imenom kandidata, zakaterega se Zeli glasovati.
de se glasuje zaaliproti listi kandidatov, se glasuje tako, da se na glasovnici obkroZi
beseda "ZA" alr "PROTI".
Kandidat je imenovan, de je' glasovala vedina dlanov obdinskega sveta in je zanj
glasovala vedina tistih dlanov, ki so glasovali.
102. dlen

kandidatih zaisto funkcijo, pa nihde od predlaganih kandidatov pri
glasovanju ne dobi potrebne vedine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem glasovanju se
glasule o tistltr dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila najved glasov. Ce 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 zLrebom.
ie 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.

ie

se glasuje o ved
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103. dlen

Ce kandidat ne dobi potrebne vedine oziroma de tudi pri drugem glasovanju noben
kandidat ne dobi potrebne vedine, se ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja na
podlagi novega predloga kandidatur.
1. Imenovanje

ilanov delovnih teles obiinskega sveta
104. dlen

elane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi liste kandidatov za dlane, ki jo
dolodi komisija zamandatna vpra5anja, volitve in imenovanja.
Ce kandidatna lista ni dobila potrebne vedine glasov, se na isti seji izvede posamidno
imenovanje dlanov. Ce na ta nadin niso imenovani vsi dlani, se lahko predlagajo novi
kandidati, o katerih se opravi posamidno glasovanje na isti seji sveta.
Ce tudi na nadin iz prej5njega odstavka ne pride do imenovanja vseh dlanov delovnega
telesa, se glasovanje ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajodih dlanov
delovnega telesa.
2. Postopek za razre5itev
105. dlen
Svet razresuje funkcionarje in dlane organov, ki

jih imenuje, po enakem postopku, kot
je doloden za imenovanje.
Postopek zarazresitev se zadne na predlog predlagateljev, dolodenih s statutom obdine
in tem poslovnikom. Ce je komisija zamandatna vpra5anja, volitve in imenovanj apristojnaza
predlaganje kandidatov za dolodene funkcije, je pristojna tudi predlagati njihovo razre5itev.
ee je Zupan pristojen zapredlaganje kandidatov za imenovanje, je pristojen predlagati
tudi njihovo razre5itev.
Odloditev o razresitvi se sprejme z enako vedino, kot je dolodeno za njihovo
imenovanie.
3. Odstop ilanov obiinskega sveta, ilanov delovnih teles in drugih organov ter

funkcionarjev obiine
106. dlen

Clani 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 dlani delovnih teles, drugih organov in dlani nadzornega
odbora ter drugi imenovani, tudi de niso obdinski funkcionarji.Izjava o odstopu mora biti
dana v pisni obliki komisiji zamandatna vpra5anja, 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
prenehanj a dlanstva dolLna predlagati obdinskemu svetu novega kandidata.

VIil. RAZMERJA MED

L
Zupanpredstavlja

ZUPA.NOU IN OBEINSKIM SVETOM
107. dlen

obdinski svet, ga sklicuje in vodi njegove seje.
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Zupan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri uresnidevanju in opravljanju
nalog obdine. Pri tem predvsem usklajujejo programe dela in njihovo izvr5evanje, rtt|i.lo ,u
medsebojno obve5danje in porodanje o uresnidevanju svojih nalog in nastali problematiti t"t
si prizadevajo za sporazumno razresevanje nastalih problemov.
Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih predlaga Lupan, dolodi Lupan 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.
108. dlen
Zupan skrbi za rzvqanje odloditev obdinskega sveta. Na vsaki redni seji sveta poroda
Lupwt, ali po njegovem pooblastilu podZupan ali tajnik obdine, o izvrsitvi sklepov po poteku
roka zaniihovo izvedbo.
ie sklepa sveta Zupan ne more izvr5iti, mora svetu predlagati nov sklep, ki ga bo
moZno izvr5iti.
4upun skrbi za objavo odlokov in drugih splo5nih aktov sveta.
Zupan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je doll.an svet sproti opozarjatina posledice
nezakonitih odloditev in ukrepati v skladu z z*onom in statutom obdine.

IX. JAVNOST DELA
109. dlen

Delo obdinskega sveta in njegovih delovnih teles je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obve5danjem javnosti o delu obdinskih organov, s
posredovanjem posebnih pisnih sporodil obdanom in sredstvom javnega obvejdanja o
sprejetih odloditvah, znavzodnostjo obdanov in predstavnikov sredstevjavnega obvejdanja na
sejah organov obdine ter na druge nadine, ki jih doloda statut in ta poslovnik.
Zrqan in tajnik obdine obvesdata obdane in sredstva jurr.r.gu obveSdanja o delu
obdinskega sveta, delovnih teles obdinskega sveta, Lupanain obdinske uprave.
Obdinski svet lahko sklene, da se o seji izda uradno obvestilo za iavnost.
110. dlen
Zupan skrbi za obve5danje javnosti in sodelovanje s predstavniki javnih obdil ter za
zagotovitev pogojev za njihovo delo na sejah sveta.
Predstavnikom javnih obdil je na voljo informativno in dokumentacij sko gradivo,
predlogi aktov sveta, obvestila in porodila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o
delu obdinskih organov.
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in delovnih teles, ki so zaupne
narave.
Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upo5tevajo zakonski in drugi predpisi, ki
urejajo to podrodje.

X. DELO OBdINSKEGA SVETA V IZREDNIH RAZMERAH
II

l.

dlen

izrednih razmerah, ko je delovanje obdinskega sveta ovirano, so dopustna
odstopanja od postopkov in nadina delovanja obdinskega sveta, ki jih doloda statut in ta

V

poslovnik.
Odstopanja se lahko nanaSajo predvsem na roke sklicevanja sej, predloZitve predlogov
oziroma drugih gradiv in rokov za obravnavanje predlogov splo5nih aktov obdine. i. ie
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potrebno, je mogode 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
772. dlen
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika
poslovnika, ki veljajo za sprejem odlokov.
Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet
navzodih dlanov.

se uporabljajo dolodbe tega

z

dvotretjinsko vedino glasov

I 13. dlen

ee pride do dvoma o vsebini posamezne dolodbe poslovnika, razlaga med sejo
obdinskega sveta poslovnik predsedujodi. Ce se predsedujodi ne more odloditi,
prekine
obravnavo todke dnevnega reda in naloLi statutarno-pravni komisiji, da do naslednje seje
pripravi razlago po samezne poslovni5ke dolodbe.
Izven seje sveta dale razlago poslovnika statutarno-pravna komisija.
Vsak dlan obdinskega sveta lahko zahteva, da o razlagi poslovnika, ki ga je dala
statutarno-p t avrra komi sij a, odlodi svet.

XI. KONENA DOLOdBA
114. dlen
Ta poslovnrkzadne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu.

1

15. dlen

Ko zadne veljati ta poslovnik preneha veljati Poslovnik obdinskega sveta Bovec
objavljen

v

Uradnem glasilu 3t. 6196, 13197,2198).

ZupanObdine Bovec
SiniSa Germov5ek,
univ. dipl. zgod. in soc.
Stevilka: 015-03199

Datum: 27.02.2014
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