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OBEINSKiSVET
OBEINE ROGATEC

Stevilka: 007 1 -000212018
Datum. 14.2.2018

Zadeva: Predlog Poslovnika Obdinskega sveta Ob6ine Rogatec

Na podlagi 16. in i 17. clena Statuta obdine Rogatec (Uradni list RS, 5r.67114 - uradno precisceno

besedilo)-in v skladu z 65. in 66. dlenom Poslovnika Obdinskega sveta Obcine Rogatec (Uradni list

RS, St. 
'67114 

- uradno predisceno besedilo) Zupan Obdine Rogatr-'c predlaga Obcinskemu svetu

OOeine Rogatec v obravnavo predlog Poslovnika Obdinskega sveta Olcdine Rogatec'

predlagatelj predlaga, da Obdinski svet Obdine Rogatec obravnava in sprejme Poslovnik Obdinskega

sveta dOeine Rogaiec po rednem postopku, kljub temu, da gre za usl<laditev poslovnika zZakonom o

lokalni samouprlvi ter na podlagi priporocil Ministrstva za javno upravo, SluZbe za lokalno

samoupravo.

1. Razlogi za sPrejem akta

Ministrstvo za )avno upravo, SluZba za lokalno samoupravo, jer opravila pregled usklajenosti
poslovnika Obdlnskega'sveta obcine Rogatec in v okviru strokor,'ne pomoci predlagala njegovo

uskladitev z veljavno Zakonodajo. Priporodila oz. predlogi so bili v celoti upo5tevani.

Dodatno so bili opravljeni dolodeni manj6i vsebinski popravki ter, v sl.lladu z Odlokom o spremembah

in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem podrodju obdinske uprave Cbdine Rogatec (Uradni

list Rb, st.54/15), v celotnem besedilu besedna zvezatalnik obcine nadomerSdena z besednozvezo

direktor obdinske uprave.

2. Finan6ne posledice

S sprejemom Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Rogatec neposredniir financnih posledic na

prclradun ne bo.

3. ObrazloZitev

Vsebinska obrazloZitev izhala iz dopisa Ministrstva za iavno upravo, SluZbe za lokalno samoupravo,

5t. 037-63/2 01712, z dne 7 .12.2017 , ki je priloga predloga Statuta Obdine Rogiatec.

Vsebino poslovnika bo obravnavalo tudi pristojno delovno telo obdinskega sveta, to je Statutarno -

pravna komisija, katere staliSde bo posredovano na samiseji.

Priprqvila:r
Maja tfan!poS
visja spetfvalka I
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Priloga:
- Predlog Poslovnika obdinskega sveta obdine Rogatec - 1. obravnaval

- poslovnik Obdinskega sveta Obdine Rogatec (Uradni list RSi, 5t.67114 - ttradno prediSdeno

besedilo)



1. OBRAVNAVA

Na podlagi 36. clena Zakona o lol<alni samouoravi
(Uradni list RS, St. 94/07 - uradno pre6is6eno
besedilo, 76t08,79t09, Sit1O, 40t12 _ ZUf . UnS
- ZUUJFO in 76t16 - odt. US) in 16. ctena Statuta
Obdine Rogatec (Uradni tist RS, 61.67t14 - uradno
prediSdeno besedilo) je Obdinsl<i svet Obcine
Rogatec na _. redni seji dne __ sprejel

POSLC! VNIK
Obdinskega sveta Ob6irre Rogatec

I. SPLOSNE DOLOEBE

1. dlen

Ta poslovnik ureja organizacijo in nadin dela
obdinskega sveta (v nadaljevanju; svet) ter nadin
uresnidevanja pravic in dol;Znosti dlarnov obdinskega
sveta (v nadaljevanju: dlani).

2. dlen

Dolodbe tega poslovnika :se smiserlno uporabljajo
tu-di za delovanje delovnih teles obdinskega sveta in
njihovih dlanov. Nadin dela delovnih teles-se lahko v
skladu s tem poslovnikonn ureja tudi v aktih o
ustanovitvi delovnih teles, lilhko pa ludi s poslovniki
delovnih teles.

3. 6len

Obcinski svet in njegova derlovna telesa poslujejo v
slovenskem jeziku.

4. 6len

Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.

Javnost dela se lahko orneji ali izkljuci, ce to
zahtevajo razlogi varovarrja oseb,nih podatkov,
dokumentov in gradiv, ki vsrebujejo podatke, ki so v
skladu z zakonom, drugim predpisom ali splo5nim
aktom obdine oziroma druge javne ali zasebno_
pr?v.!r.e osebe zaupne narave oziroma dr2avna,
voja5ka ali uradna tajnost.

Nadin zagotavljanja javnosti dela in na6in omejitve
javnosti dela obcinskega sv<lta in njegovih delovnih
teles doloda ta poslovnir.

5. illen

Svet dela na rednih, izrednih in dopisnih sejah.

Redno sejo sveta sklide ZuF,an najm;anj Stirikrat na
leto.

Ob obdinskem prazniku se svet sestane na

slovesnosti s podelitvijo priznanj Ob6ine Rogatec,
za katero se ne uporabljajo dolodila tega poslovnika,
ki govorijo o rednih in izrednih sejah.-Dolodbe tega
poslovnika prav tako ne veljajo za seje ob drug-ih
svedanih priloZnostih in Zalne seje sveta v primeru
smrti uglednih posameznikov.

6. 6len

Svet.. predstavlja Zupan oziroma Zupanja (v
nadaljevanju: Zupan), delovno telo obdinskega sveta
pa predsednik oziroma predsednica (v nadaljevanju;
predsednik) delovnega telesa.

7. dlen

Svet uporablja Zig obcine, ki je dolocen s statutom
obdine ali odlokom, v katerem je ime obcinskega
organa )OBelNSKl SVET(.

Svet uporablja \ig na vabilih za seje, na splo5nih
aktih in aktih o drugih odlocitvah ter na dopisih.

Zig sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi
delovna telesa sveta.

Zig sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo direxror
obdinske uprave.

II. KONSTITUIRANJE OBEINSKEGA SVETA

8. dlen

Obcinski svet se konstituira na prvi seji po volitvah,
na kateri je potrjenih ved kot polovica mandatov
dlanov sveta.

Prvo sejo novoizvoljenega sveta sklide prejrinji
Zupan praviloma 20 dni po izvolitvi dlanov, venrlar
ne kasneje kot 10 dni po izvedbi drugega kroga
volitev Zupana.

Zaradi priprave na prvo sejo sklide Zupan nosilce
kandidatnih list, s katerih so bili izvoljenisvetniki.

9. 6len

Obvezni dnevni red konstitutivne seje je:
1. Ugotovitev Stevila navzodih novoizvolienih clanov
2. Porodilo obdinske volilne komisile o iiiOu volitev v
svet in volitev 2upana
3. lmenovanje mandatne komisije za pregled
prispelih pritoZb in pripravo predloga potrditve
mandatov dlanov sveta
4. Porocilo mandatne komisije in potrditev mandatrcv
svetnikov
5. Porodilo mandatne komisije in odlodanje o
pritoZbah kandidatov za Zupana
6. lmenovanje komisije za mandatna vpra5anja,
volitve in imenovanja.

O dnevnem redu konstitutivne seje svet ne
razpravlja in ne odloda.



10.6len

Prvo sejo novoizvoljenega sveta vodi najstarej5i

6larr ob6inskega sveta oziroma 6lan' ki ga na

predlog najstarej5ega 6lana dolo6i obdinski svet'

Na prvi seji svet izmed navzo6ih dlanov najprej

imernuje tridlansko komisijo za potrditev mandatov

6lanov obdinskega sveta in ugotovitev izvolitve

Zupana. elane komisije lahko predlaga vsak 6lan

obcinskega sveta. Svet glasuje o predlogih po

vrstnem redu, kot so bili vloZeni, dokler niso

imenovani tr'rje clani komisije. O preostalih predlogih

svet ne odloca.

Komisija na podlagi porocila volilne komisije in

potrdil o izvolitvi pregleda, kateri kandidati so bili

izvoljeni za dlane obdinskega sveta, predlaga

obbinskemu svetu odloditve o morebitnih pritoZbah

kandidatov za 6lane obdinskega sveta ali

predstavnikov kandidatnih list in predlaga potrditev

mandatov 6lanov obdinskega sveta'

Komisija na podlagi poro6ila volilne komisije in

ootrdili o izvolitvi Zupana predlaga obcinskemu

svetu tudi odloditve o morebitnih pritoZbah drugih

kandidatov za 2upana ali predstavn i kov kandidatu r'

11. 6len

Mandate 6lanov obdinskega sveta potrdi svet na

predlog komisije potem, ko dobi njeno porodilo o

pregledu potrdil o izvolitui ter vsebini in

uprividenosti morebitnih pritoZb kandidatov'
predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list'

Svet odloci skupaj o potrditvi mandatov, ki niso

sporni, o vsakem spornem mandatu pa odloca
pcrsebej.

elan obdinskega sveta, katerega mandat je sporen,

ne sme glasoviti o potrditvi svolega mandata. Steje

se, da p svet z odloditvijo o spornem mandatu

ocllocil iudi o pritoZbi kandidata ali predstavnika

kandidature oziroma kandidatne liste.

Svet na podlagi porodila volilne komisije in potrdila o

izvolitvi Zupana na podlagi porodila komisije posebej

odlodi o morebitnih pritoZbah kandidatov zaZupana,
predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list'
'ee je za Zupana izvoljen kandidat, ki je bil hkrati

izvoijen tudi za 6lana sveta, pa je zoper njegov

mandat Zupana vloZena pritoZba, o odlo6anju o
pritoZbi ne sme glasovati. Glasovati ne sme niti

vlagatelj pritoZbe - kandidat za Zupana, 6e je bil

izvoljen tudi za clana sveta.

12.6len

Ko se svet konstituira in ugotovi izvolitev 2upana,

nastopijo mandat novoizvoljeni dlani ob6inskega

sveta in novi Zupan, mandat dotedanjim 6lanom

obdinskega sveta in Zupanu pa preneha.

S prenehanjem mandata dlanov obdinskega sveta

preneha dlanstr,'o v nadzornem odboru ob6ine ter
stalnih in obcersnih delovnih telesih ob6inskega
sveta.

13.6len

Ko je svet konsliituiran, imenuje najprej izmed svojih

dlanov Komisijcr za manrdatna vpra5anja, volitve in
imenovanja kot svoje st,alno delovno telo. Komisija
mora do prve nasledrrje seje sveta pregledati

clanstvo v obdirrskih organih in delovnih telesih ter
pripraviti porocilo in predloge za imenovanje novih

6lanov.

'14. 6len

Obcinski svet potrdi mandat dlana obdinskega
sveta, ki nadonnesti dlana obdinskega sveta, ki mu
pred6asno prerreha mandat, na predlog komisije za

mandatna vprailanja, volitve in imenovanja.

e tan obdinskerga sveta, katerega mandat se
potrjuje, sme glasovati o potrditvi svojega mandata.

III. PRAV1CE IN E}OLZNOSTIELANOV
OBEINS}(EGA SVETA

1. SPloiine dolo6be

15. dlen

Pravice in dolZnosti dlanov ob6inskega sveta so

dolo6ene z z:akonom, statutom obcine in tem
poslovnikom.

elani obdinskerga sveta imajo pravico in dolZnost
udeleZevati se sej in sc,delovati pri delu ob6inskega
sveta in njegc,vih delo'unih teles, katerih clani so.

Clani ob6inskega sveta se lahko udeleZujejo tudi sej

drugih delovnih teles in imajo pravico sodelovati pri

njihovem delu, vendar b,rez pravice glasovanja.

e lan obcinskega sveta ima Pravico:

- predlagati obr6inskemu svetu v sprejem odloke in

druge akte, raz:en proraduna, zaklju6nega raduna in

drugih aktov, za katere ie v zakonu ali v statutu
dolo6eno, da jih sprejm,: obdinski svet na predlog

Zupana, ter obravnavo'lpra5anj iz niegove
pristojnosti,

- glasovati o predlogih sploSnih aktov obdine, drugih
aktov in odlocitev ob6inskega sveta ter predlagati

dopolnila (amerndmaje) teh predlogov;

- sodelovati pri oblikovanju dnevnih redov sej

obdinskega sveta;

- predlagati kerndidate ;za 6lane obdinskih organov,
delovnih teles ob6inskega sveta in organov javnih

zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih
ustanoviteljica ali soustanoviteljica je ob6ina
oziroma v katerrih ima obdina v skladu z zakonom
svoje predstal'nike.

elan ob6inskega sveta ima dolZnost varovati
podatke zaupne naravo, ki so kot osebni podatki'



drZavne, uradne in poslovne tajnosti opredeljene z
zakonom, drugim predpisom ali z akti ob6inskeoa
sveta in organizacij uporabnikov proradunskih
sredstev, za katere zve pri svojem rlelu.

Clan obcinskega sveta ima pravico do povradila
stro5kov v zvezi z opravljarnjem funkcije ter v skladu
z.zakonom in posebnim aklom obdinskega sveta do
placila za nepoklicno opravljanje funkcije
obdinskega funkcionarja.

16, dlen

Svetni5ke skupine, ki jih oblikujejo dlani ob6insxega
sveta izvoljeni z istoimenske liste ali dveh ali ved
kandidatnih list, imajo le prarrice, ki greoo
posameznemu svetniku.

2. Vpra6anja in pobude 6lanov ob6inskega sveta

17. dlen

elan obdinskega sveta inna pravir:o zahtevati od
Zupana, drugih obdinskih organov in obdinske
uprave obvestila in pojasnila, ki so mu potrebna v
zvezi z delom v obdinskem sv<:tu in njegovih
delovnih telesih.

Obdinski organi iz prej5njega odstavka so dolZni
odgovoriti na vpra5anja clanov obdinskega sveta injim posredovati zahtevana pojas;nila. e e dan
obdinskega sveta to posetrej zahte,va, mu je treba
odg-ovoriti oziroma posredovati pojar;nila tudi v pisni
obliki.

e-lan obcinskega sveta irna pravico Zupanu ali
direktorju. obdinske uprave postaviti vpra8anje terjima lahko da pobudo za ureclitev dolo6enih
vpraSanj ali za sprejem dolodenih ukrepov iz njune
pristojnosti.

18.6len

Clan obdinskega sveta zastavlja vpraSanja in daje
pobude v pisni obliki ali ustno.

Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena
posebna to6ka dnevnega reda zer vpraSanla rn
pobude dlanov.

Vpra5anja oziroma pobuder morajo biti kratke rn
postavljene tako, da je njihova vsebina iasno
razvidna. V nasprotnem primeru Zupan itt za
vodenje seje poobla5deni podZuparr oziroma dlan
obdinskega sveta na to opo:lori in dlerna obdinskega
sveta pozove, da vpra5anje 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 takoi
posredovano tistemu, na katr:rega je naslovljeno.

Pri obravnavi vpra5anj in po,bud morata biti na seii

obvezno prisotna Zupan in direktor obdinske uprave.
Ce sta Zupan ali direktor ob6inske uprave zadri.ana,
dolodita, kdo ju bo nadome5dal in odgovarjal na
vpra5anja in pobude.

Na seji se odgovarja na vsa vpraSanja in pobucle, ki
so bila oddana do zadetka seje ter na Ltstna
vpra5anja dana ob obravnavi vpra5anj in pr:bud
clanov obdinskega sveta. ee zahteva odgovor na
vpra5anje podrobnej5i pregled dokumentacije
oziroma prouditev, lahko Zupan ali direktor obcinslie
uprave oziroma njun namestnik odgovon na
naslednjiseji.

Zupan ali direktor obdinske uprave oziroma njun
namestnik lahko na posamezna vpra5anja 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 prvi naslednji redni seji.

19.6len

e e 6lan obdinskega sveta ni zadovoljen z
odgovorom na svoje vpra5anje oziroma pobudo,
lahko zahteva dodatno pojasnilo. ee tudi po tern ni
zadovoljen, lahko predlaga obdinskemu svetu, da se
o zadevi opravi razprava, o 6emer odlodi svet z
glasovanjem.

ee svet odlodi, da bo o zadevi razpravljal, mora
Zupan uvrstiti to vpra5anje na dnevni ied rrrve
naslednje redne seje.

3. Odgovornost in ukrepi zaradi neupravi6ene
odsotnosti s sej sveta in delovnih teles

20. 6len

elan obdinskega sveta se je dolZan udeleZevati sej
sveta in delovnih teles, katerih dlan je.

ee ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa,
katerega 6lan je, mora o tem in o razlogih za to
obvestiti tajniStvo ob6inske uprave najpozneje do
zadetka seje. ee zaradi visje sile ali drugih r"a=iogo,1
tajniStva obdinske uprave o svoji odsotnosti ne more
obvestiti do zadetka seje, mora to opraviti takoj, ko
je to mogode.

elanu sveta, ki se ne udeleZi seje obdinskega sveta,
ne pripada pla6ilo za nepoklicno opravljanje funkc;ije
za mesec, v katerem je bila ta seja.

e e se dlan 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 PODROCJE SVETA

21. dlen



Obcinski 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 zakonov statut obdine'

V. SEJE SVETA

1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeleZba na
seji

22. 6len

Obcinski svet dela in odloda na sejah.

Seje sveta sklicuje Zupan v skladu z dolo6bami
statuta obdine in poslovnika obdinskega sveta'

Zupan sklicuje seje obdinskega sveta po potrebi, po

sklepu sveta in na predlog drugih predlagaleljev

dolocenih s statutom obdine, mora pa jih sklicati

najmanj Stirikrat letno.

23. 6len

Vabilo za redno sejo ob6inskega sveta s predlogom

dnevnega reda se poSlje clanom najkasneje 7 dni
pred dn-em, dolo6enim za sejo. Skupaj z vabilom se

po5lje tudi gradivo, ki je bilo podlaga za uvrstitev

zadev na dnevni red. Posamezno gradivo se lahko
po5lje tudi kasneje ali predloZi na mizo, 6e je
vsebina gradiva nujno potrebna pri odlodanju o todki

dnevnegi reda, pa ga ni bilo mogo6e posredovati

Ze z vabilom za sejo.

Vabilo na sejo obdinskega sveta se po5lje Zupanu,
podZupanu obdine in direktorju obdinske uprave.

Vabila iz prej5njih dveh odstavkov se po5ljejo po

poSti v fizidni obliki na papirju, de tako s pisno izjavo

narodi prejemnik, pa lahko tudi na zgoSdenki'

drugem podobnem nosilcu podatkov ali po

eleitronski poSti. Vabilo se objavi na spletni strani

obdine.

24. dlen

lzredna seja obcinskega sveta se skliCe za

otrravnavanje in odlocanje o nujnih zadevah, kadar

ni pogojev za sklic redne seje.

lznedno sejo sveta lahko sklice Zupan na zahtevo

1/4 clanov sveta ali na lastno pobudo.

V zahtevi dlanov obdinskega sveta za sklic izredne

seje morajo biti navedeni razlogi za njen sklic.

Zahtevi mora biti priloZeno gradivo o zadevah' o

katerih naj ob6inski svet odloda, 6e 6lani sveta ne

razpolagajo z gradivom, pa zahteva 2upanu in
obdinski upravi, katero gradivo naj se za se;o
pripravi.

lzredno sejo obdinskega sveta sklice Zupan, ee

izredna seja svetta, ki so jo zahtevali 6lani sveta, ni

sklicana v roku sedmih dni od predloZitve pisne

obrazloZene zallteve za sklic s priloZenim ustreznim
gradivom, jo lahko sklidr:jo dlani sveta, ki so sklic
zahtevali oziroma njihov poobla5deni predstavnik. V
tem primeru lahko sejo v'odi dlan obdinskega sveta,
ki ga pooblastijo 6lani, ki so sklic izredne seje
zahtevali.

Vabilo za izredno sejo ohdinskega sveta z gradivom

mora biti vro6eno 6lanom obdinskega sveta
najkasneje tri rJni pred sejo. Vabilo se po5lje v

skladu z 25. dlenom tega poslovnika in se objavi na

soletni strani ob6ine.

ee razmere teriajo drugade, se lahko izredna seja
obdinskega sveta sklidr: v skrajnem roku' ki je
potreben, da so s sklicern seznanjeni vsi 6lani sveta
in se seje lahk<l udeleZilo. V tem primeru se lahko
dnevni red seje predlaga na sami seji, na sami seji
pa se lahko prerdloZi tucli gradivo za sejo. Obcinski
svet pred sprejsmom dnevnega reda tako sklicane
izredne seje ugotovi utemeljenost razlogov za sklic.

ee obdinski sve't ugotovi, da ni bilo razlogov, se seja
ne opravi in se sklide n<tva izredna ali redna seja v
skladu s tem pc,slovnikorn.

125. 6len

Dopisno sejo rsveta sklice Zupan ;za odlodanje o
manj zahtevnih vpra5arrjih, ki zahtevajo takojSnjo
odloditev, ali v primerih, ko niso izpolnjeni pogoji za

sklic izredne seje. Na dopisni seji ni mogode
odlocati o splo6nih aklih obcine, r: prora6unu ali
drugih financnih obveznostih obcine ter o

kadrovskih zadevah.

Vabilo za dopis;no sejo sveta s predlogom sklepa in
gradivom se posreduje 2upanu in svetnikom s

kurirjem, preko faxa ali po elektronski po5ti'

Svetnike se c poteku dopisne seje obvesti tudi
telefonsko. Vabilo mcrra vsebovetti rok trajanja
dopisne seje, ki ne sime biti kraj5i od 24 ur, z
navedbo datunta in ure, do katere bo trajala seja. V
dasu trajanja dopisne r;eje je predlagatelj oziroma
pripravljavec gradiva dr:lZan svetniku odgovoriti na

morebilna vpraianja, ki jih mora svetnik podati do
roka, dolodenega v vabilu za dopisn'r sejo.

Dopisna seja je sklepcrra, ce je bilo vabilo poslano

vsem svetnikom, od katerih je <lsebno vro6itev
potrdila potrebna ve6in;a svetnikov. Steje se, da so

osebno vrocitev potrdili svetniki, ki so glasovali. Na

dopisni seji ser ne raz;>ravlja in ni mogode vlagati

amandmajev, rjodatnih sklepov ali rlrugih dopolnil k
predlogom aktov.

Glasovanje ser opravi z oddajo glasovnice preko

kurirja, faxa ali elektronske poSte. Svetnik glasuje

tako, da se izrece zar ali proti predlogu sklepa.
Predlog sklepa je spreiet, de so izpolnjeni pogoji iz

45. in 46. dlenil tega Poslovnika,

ee dopisna s,aja ni sklepcna ali predlog sklepa ni

sprejet, za o,Cloeanje o tem predlogu sklepa ni



mogoce ponor/no sklicati tlopisne s;eje, lahko pa se
ga uvrsti na drrevni red redne ali izrr:dne seie sveta.

26, 6len

Na seje sveta se vabijo porodeval(ri za posamezne
to6ke dnevnega reda, ki .iih dolo6i Zupan oziroma
direktor obdinske uprave.

Vabilo se po5lje tudi vsem, katerih navzo6nost ie
glede na dnevni red seje pr:trebna.

27. 6len

Predlog dnevnega reda seje otrdinskega sveta
pripravi Zupan.

Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi vsi, ki
imajo pravico zahtevati skli,c seje svr:ta.

V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko
uvrstijo le todke, za katere. obravnarvo so izpolnjeni
pogoji, ki so dolodeni s tem poslovnikom.

Na dnevni red se prednos;tno uvrstijo odloki, ki so
pripravljeni za drugo obravrravo.

O sprejemu dnevnega reda odloda ob6inski svet na
zacetku seje.

Svet ne more odloditi, da se v (lnevni red seie
uvrstijo zadeve, de dlan,om ni llilo predloZeno
gradivo oziroma h katerim ini dal svojega mnenja ali
ni zavzel stali5ria Zupan, kadar ta ni bil predlagatelj,
razen v primerih, ki jih doloi:a ta poslovnik.

28. clen

Sejo obdinskega sveta vodi Zupan. Zupan lahko za
vodenje sej obdinskega sv{)ta pooblasti podZupana
ali drugega dlana obdinskega sveta (v nadaljnjem
besedilu: predsedujodi).

ee nastopijo razlogi, zaradi katrsrih 2upan ali
predsedujoci ne more voditi Ze sklicane seje, jo vodi
podZupan, ce pa tudi to ni mogoce, jo vodi
najstarejSi dlan obdinskega sveta.

lzredno sejo obdinskega s,veta, ki jo sklicejo clani
sveta, ker Zupan ni opriavil sklic;a v skladu z
zakonom in tem poslovniko,m, vodi clan sveta, ki ga
pooblastijo 6lani sveta, ki so sklic sejr3 zahtevali.

29. 6len

Seje ob6inskega sveta so javne.

Javnost seje se zagotavlja ,z navzodnostjo obdanov
in predstavnikov sredstev javnega obveSdanja na
sejah obdinskega sveta.

Predstavnike sredstev javnega obve5danja v obcini
in obdane se o seji obvesti ;z objavljenim vabilom, ki
mu je priloZeno gradivo za sejo. Otljava se opravi

vsaj tri dni pred sejo na spletni strani obdine ter na
krajevno obicajen nacin. Sredstvom javnega
obveSdanja se po5lje 5e obvestilo po elektronski
poSti.

Predsedujo6i lahko na zahtevo predstavnika
javnega obve56anja dopusti zvodno in slikovno
snemanje posameznih delov seje.

Obdan, ki se Zeli udeleZiti seje, se mora, zaradi
zagotavljanja nemotenega dela obcinskega sveta,
predhodno pisno najaviti najmanj en dan pred r;ejo.
Obdan na seji nima pravice razpravljati.

Predsedujodi mora poskrbeti, da ima javnost v
prostoru, v katerem seja obdinskega sveta poteka,
pnmeren prostor, da lahko spremlja delo
obdinskega sveta ter pri tem dela ne moti. prostor
za javnost mora biti vidno locen od prostora za
dlane obcinskega sveta. ee obcan, ki spremlja sejo,
ali predstavnik sredstva javnega obve5danja moti
delo obdinskega sveta, ga predsedujo6i najprej
opozori, de tudi po opozorilu ne neha motiti rlela
obdinskega sveta, pa ga odstrani iz prostora.

Predsedujodi predlaga ob6inskemu svetu, da s
sklepom zapre sejo za javnost v celoti ali ob
obravnavi posamezne tocke dnevnega reda, de to
terja zagotovitev varstva podatkov, ki v sklaou z
zakonom niso informacije javnega znadaja ali de
vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom,
drugim predpisom ali sploSnim aktom obrline
oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe
zaupne narave ozlroma drZavna, voia6ka ali uradna
tajnost.

Kadar svet sklene, da bo izkljucil javnost oziroma
kako tocko dnevnega reda obravnaval brez
navzocnosti javnosti, odlodi, kdo je lahko pclleg
Zupana oziroma predsedujocega in dlanov
obdinskega sveta navzod na seji.

2. Potek seje

30. 6len

Ko predsedujoci zadne sejo, obvesti svet, kdo iznreo
clanov obdinskega sveta mu je sporocil, da je
zadr2an in se seje ne more udeleZiti.

Predsedujoci 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 z delom na seji in drugimi vpra5anji.

31. dlen

Svet dolodi dnevni red seje, nato odloda o sprejemu
zapisnika prej5nje seje.

e lan obdinskega sveta lahko da pripombe k
zapisniku prej5nje 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.

32. dlen

Svet na zadetku seje doloci dnevni red.

Pri dolocanju 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 skrajSanje
rokov, zdruZitev obravnav ali hitri postopek.

Zadeve, za katere tako predlaga Zupan, se brez
razprave in glasovanja umaknejo z dnevnega reda.

Predlogi za raz5iritev dnevnega reda se lahko
sprejmejo le, de so razlogi nastali po sklicu seje in

de je bilo 6lanom obdinskega sveta izrodeno
gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni
red. O predlogih za razSiritev dnevnega reda svet
razpraulja in glasuje.

Po sprejetih posameznih odlocitvah za umik
oziroma za raz5iritev dnevnega reda da
predsedujo6i na glasovanje predlog dnevnega reda
v celoti.

33. dlen

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

Med sejo lahko svet spremeni vrstni red obravnave
posameznih tock dnevnega reda.

34. 6len

Na zadetku obravnave vsake todke dnevnega reda
lahko poda Zupan ali oseba, ki jo doloci Zupan
oziroma predlagatelj, kadar to ni Zupan, dopolnilno
obrazloZitev. Dopolnilna obrazloZitev sme trajati
najved petnajst minut, de ni s tem poslovnikom
druga6e dolodeno. Kadar svet tako sklene, je
predlagatelj dolZan podati dopolnilno obrazloZitev.

ee ni Zupan predlagatelj, poda Zupan ali od njega
poobla5deni podZupan oziroma direktor obdinske
uprave mnenje k obravnavani zadevi. Potem dobi
besedo predsednik delovnega telesa obdinskega
sveta, ki je zadevo obravnavalo. ObrazloZitev
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 6lana lahko traja najvec
sedem minut. Svet lahko sklene, da posamezen

dlan iz utemeljrenih razlogov lahko razpravlja dalj
dasa, vendar ne ved kot petnajst minut.

Razpravljalec lzrhko praviloma razpravlja le enkrat,
ima pa pravico do replike po razpravi vsakega
drugega razpravljalca. Fleplika mora biti konkretna
in se nana5ali na napovedi replike oznadeno
razpravo, sicer jo lahko predsedujodi prepove.
Replike smejo trajati najv'ed tri minute.

Ko je vrstni red prigla5enih razpravljalcev izdrpan,
predsedujo6i vpra5a, ali Zeli 5e kdo razpravljati.
Dodatne razpnve lahko trajajo le po tri minute.

i|5. 6len

Razpravljalec sme govoriti le o vpraSanju, ki je na
dnevnem redu in o katerem tede razprava, h kateri
je predsedujo6i pozval.

ee se razpralrljalec ne drZi dnevnega reda ali
prekora6i 6as zia razpravo, ga predsedujoci opomni.
ee se tudi po drugem opominu ne drZi dnevnega
reda oziroma nadaljuje z:. razpravo, mu predsedujoci
lahko vzame besedo. Zr:per odvzem besede lahko
razpravljalec u5;ovarja. 0 ugovoru odlodi svet brez
razprave.

il6. dlen

elanu obcinskega svetia, ki Zeli g,cvoriti o kr5itvi
poslovnika ali o krSitvi dnevnega reda, da
predsedujoci bersedo takoj, ko jo zahteva.

Nato poda pr,edsedujodi pojasnilo glede kr5itve
poslovnika ali dnevnega reda. de 6lan ni zadovoljen
s pojasnilom, odloci s'ret o tem vpra5anju brez
razprave.

ee clan zahteva besedo, da bi opozoril na napako
ali popravil navedbo, kli po njegovem mnenju ni
todna in je po,rzrocila nesporazum ali potrebo po
osebnem pojarsnilu, mu da predsedujoci besedo
takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora dlan omejiti na
pojasnilo in njegov govcrr ne sme trajati vec kot pet
minut.

ll7. 6len

Ko predsedujobi ugotovi, da ni ved prigla5enih k
razpravi, sklene - razptavo o posamezni todki
dnevnega reder. Ce je na podlagi razprave treba
pripraviti predloge za odloditev ali staliSca, se
razptava o taki todki dnevnega reda prekine in
nadaljuje po predloZitvi teh predlogov.

Predsedujodi liahko med sejo prekline delo sveta
tudi, 6e je to potrebno zaradi odmora, priprave
predlogov po zaklju6eni razpravi, potrebe po
posvetovanjih, pridobitve dodatnih strokovnih
mnenj. V prinreru prel<initve predsedujo6i dolodi,
kdaj se bo seja nadaljevala.

Predsedujoci prekine delo sveta, de ugotovi, da seja
ni ve6 sklepdrra, 6e so potrebna posvetovanja v



delovnem telesu in v drugih primerih, ko tako sklene
svet. ee je delo sveta pi:kinjeno zato, ker seja ni
ved sklep6na, sklepcnosti pa ni niti v nadaljevanju
seje, predsedujodi sejo korrda.

38, 6len

Seje obcinskega sveta morajo biti nadrtovane tako,
da praviloma ne trajajo ved, kot Stiri r.rre.

Predsedujodi lahko odrecli petnajrstminutni odmor
vsaj po dveh urah neprekinjenega dela.

Odmor lahko predsedujodi odredi tudi na obrazloZen
predlog posameznega ali skupine dlanov
obdinskega sveta, Zupana ali predlagatelja, de je to
potrebno zaradi priprave dopolnil (amandmajev),
mnenj, staliSd, dodatnih obrazlo2iterv ali odgovorov
oziroma pridobitve zahte'lanih podatkov. Odmor
lahko traja najve6 trideset minut, odredi pa se ga
Iahko pred o:ziroma v okviru posamezne tocke
najve6 dvakrat.

ee 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.

39. 6len

ee svet o zacievi, ki jo jr: obravnaval, ni kondal
razprave ali 6e ni pogojev za odlodarrje, ali de svet o
zadevi ne Zeli odlo6iti na isti seii, se razprava
oziroma odlodernje o zaderri preloZi na eno izmeo
naslednjih sej. Enako lahko svet odloci, 6e dasovno
ni uspel obravnavati vseh to6k dnevrrega reda.

Ko so vse todke dnevnega reda izd;rpane, obdinski
svet konca sejo.

3. VzdrZevanje reda na seji

40. dlen

Za red na seji skrbi predsedujoci. Na seji sveta ne
sme nih6e govoriti, dokler mu predsedujodi ne oa
besede.

Predsedujo6i skrbi, da govoi:nika nihce ne moti med
govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu
seZe v besedo le predsedujoci.

41. 6len

Za krSitev reda na seji sveta sme predsedujodi izreci
naslednje ukrepe;
- opomtn,
- odvzem besede,
- odstranitev s seje ali z delar seje.

Enake ukrepe lahko predr;edujo6i izrede tudi v
pnmeru nepooblaScenega avdio_vicleo snemania
seje.

42. tlen

Opomin se lahko izrede 6lanu ob6inskega sveta, 6e
govori, deprav ni dobil besede, de sega govorniku v
besedo ali de na kak drug nacin kr5i red na seji.

Odvzem besede se lahko izrede govorniku, r5e s
svojim govorom na seji kr5i red in dolocbe tega
poslovnika in je bil na tej seji Ze dvakrat opozorJen,
naj spo5tuje red in dolodbre tega poslovnika.

Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izrede
clanu obdinskega sveta oziroma govorniku, de kljub
opominu ali odvzemu besede kr5i red na seii, tako
da onemogoda delo sveta.

elan obdinskega sveta ozlroma govornik, ki mu 1e
izreden ukrep odstranitve s seje ali z dela sejb,
mora takoj zapustiti prostor, v katerem je seja.

4l|. dlen

Predsedujodi lahko odredi, da se odstrani s seje iniz poslopja, v katerern je seja, vsak clrug
udeleZenec, ki kr5i red na seji oziroma s svojim
ravnanjem onemogoda nemoten potek seje.

ee je red hudo kr5en, lahko predsedujoci odredi, da
se odstranijo vsi poslu5alci.

44. 6len

ee predsedujodi z rednimi ukrepi ne more ohraniti
reda na seji sveta, jo prekine.

4. Odlodanje

45. 6len

Svet veljavno odloda, ce je na seji navzodih vecina
vseh dlanov sveta.

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

Za sklepdnost je odlocilna dejanska navzodnost
clanov obdinskega sveta v sejni sobi (dvorani).

46. dlen

Svet sprejema odlo6itve z vedino opredeljenih
glasov navzodih dlanov sveta, de ni z zakohom,
statutom ali tem poslovnikom dolodeno drugaie.

47. dlen

Obcinski svet praviloma odloda z iavnim
glasovanjem.

S tajnim glasovanjem lahko svet odlo6a, 6e tat<o



sklene pred odlo6anjem o posamezni zadevi

oziroma vpra6anju.

Predlog za tajno glasovanje lahko da Zupan ali dlan

sverta.

48. 6len

Glasovanje se opravi po kondani razpravi o

predlogu, o katerem se odlo6a.

elan ob6inskega sveta ima pravico obrazloZiti svoj

glas, razen 6e ta poslovnik ne doloda drugade.
ObrazloZitev 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.

49. clen

K glasovanju pozove predsedujodi 6lane obdinskega
sveta tako, da jim najprej predlaga, da se opredelijo
>>ZA<< sprejem predlagane odloditve, po

zakljudenem opredeljevanju za sprejem odloditve pa

5e, da se opredelijo >PROTI< sprejemu predlagane

odloditve. Vsak dlan glasuje o isti odloditvi samo

enkrat, razen 6e je glasovanje v celoti ponovljeno.

50. 6len

Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s

poimenskim izjavljanjem.

Poimensko glasujejo 6lani ob6inskega sveta, 6e

svet tako odlodi na predlog predsedujocega ali

najmanj ene 6etrtine vseh 6lanov sveta.

elane se pozove k poimenskemu glasovanju po

abecednem redu prve drke njihovih priimkov. Clan
glirsuje tako, da glasno ilavi>>ZA<< ali >PROTI<'

51.6len

Terjno se glasuje z glasovnicami.

Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tridlanska
komisija, ki jo vodi predsedujodi. Dva clana dolodi

otrdinski svet na predlog predsedujo6ega.
A<lministrativno{ehnicna opravila v zvezi s tajnim
glasovanjem opravlja direktor obdinske uprave ali
javni usluZbenec obdinske uprave, ki ga doloci
direktor obdinske uprave.

Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic,

kot je 6lanov sveta.

Glasovnice morajo biti overjene z Zigom, ki ga

uporablja obdinski svet.

Pred za6etkom glasovanja dolodi predsedujoci 6as

glasovanja.

Komisija vrodi 5;lasovnic,e 6lanom ob6inskega sveta
in sproti oznac;i, kateri 6lan je prejel glasovnico.
Glasuje se na Srrostoru, ki je doloden za glasovanje
in na katerem jer zagotovljena tajnost glasovanja.

Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloda, in
praviloma opredelitev >>ZA< in )PROTI(. >ZA< je na

dnu glasovnice za besedilom predloga na desni
strani, >PROllrr pa na levi. Glasuje se tako, da se
obkroZi besedo >ZA< ali besedo >PROTI<.

Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje.

Glasovnica zot imeno'ranje vsebuje zaporedne
Stevilke, imena in priimtie kandidatov, de jih je ved
po abecednenr redu prvih drk njihovih priimkov.
Glasuje se tako, da se obkroZi zaporedno Stevilko
pred priimkom in imenorn kandidata, za katerega se
Zeli glasovati in najvei: toliko zaporednih Stevilk,
kolikor kandidatov je v skladu z navodilom na
glasovnici treber imenovatti.

Ko dlan obcinskega svetta izpolni glasovnico, odda
glasovnico v glasovalno skrinjico.

52. 6len

Ko je glasovanje koncarro, komisija ugotovi izid
glasovanja.

Ugotovitev izida glasovanja obsega:

- Stevilo razdelienih glat;ovnic,

- Stevilo oddanih glasovnic,

- Stevilo nevelj;avnih glasovnic,

- Stevilo veljavrrih glaso'rnic,

- Stevilo glasolr >ZA< in Stevilo glasov >PROTI(,
oziroma pri glasovanju o kandidatih, Stevilo glasov,
kijih je dobil posamezni kandidat,

- ugotovitev, dra je predlog izglasovan s predpisano
vedino ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o
kandidatih pa katerih kandidat je imenovan.

O ugotovitvi re;zultatov gllasovanja se sestavi
zapisnik, ki ga podpi5ejo vsi, ki so vodili glasovanje.

Predsedujoci takoj po ugotovitvi rezultatov objavi
izid glasovanja na seji sveta.

53. dlen

de dlan obdinskega sveta utemeljeno ugovarja
poteku glasovanja ali ugotovitvi izida glasovanja, se

lahko glasovanje ponovi.

O ponovitvi glttsovanja odlodi svet brez razprave na
predlog dlana, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida
glasovanja, ali na predlog predsedujodega.

5. Zapisnik se.!e ob6inskega sveta

54. dlen

O vsaki seji ob,dinskega sveta se piSe zapisnik.



Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seii.
zlasti pa podatke o udelejibi na seji, o predlogih,'o
izidih glasovanja o posameznih predlogih in o
sklepih, ki so biti spreieti. Zapisniku le treba
predloZiti originat ati kopijo grarliva, ki je bito
predloZeno oziroma obravrravano nia seji.

Za zapisnik seje obdinskega sveta skrbi direktor
obcinske uprar/e. Direktor,:bdinske uprave lahko za
vodenje zapisnika seje obcinskega sveta pooblasti
drugega javnega usluZbenca obcinske uprave.

Na vsaki redni seji obdinskraga sveter se obravnavajo
in potrd4o zapisniki prejSnje redne in vseh vmesnih
izrednih oziroma dopisnil-r sej obdinskega sveta.
Vsak dlan obdinskega srreta ima pravico podati
pripombe na zapisnik. Cr utemelienosti pripomb
odlodi obdinskii svet. ee so pripombe sprejete, se
zapiSejo v zapisnik ustreznr: spremembe.

Sp.rejeti zapisnik podpiseta predsedujodi sveta, ki je
sejo vodil, in direktor otr6inske tJprave oziroma
poobla5deni javni usluZbenec obdinske uprave, ki ie
vodil zapisnik

Po sprejemu se zapisnik objavi na spletnih straneh
obdine. Zapisnik nejavne seje o;:iroma tisti del
zapisnika, ki jr; bil voden na nejarrnem delu seje
obdinskega svetta, se ne prilaga v gradivo za reono
sejo obdinskega sveta in ne objavlja. e lane
obdinskega sveta z njim precl poirjevanjem
zapisnika seznani predsedujodi.

55. dlen

Potek seje obi;inskega sv€rta se zvodno, lahko pa
tudi slikovno snema.

Zvocni posnetek je namenjern priprav'i zapisnika seje
in se hrani v sejnem dosjeju skupaj z gradivom sele,
do potrdilve z,apisnika sele, v kolikor zakon ne
doloda drugade,

elan obcinskega sveta in drug udraleZenec javne
seje, de je za to dobil dovoljenje predsedujodega,
ima pravico pos;lu5ati zvodni zapis seje. posiu5aije
se opravi v prostorih ob6inske uprave ob
navzodnosti poobla5denega javnega usluZbenca.

Vsakdo lahko z:aprosi, da se del zv'odnega zapisa
9ej9, ki vsebujer informacijo javnega znadaja, ki jo
Zeli pridobiti, dobesedno prepiser in ie mu
posreduje. Pro5njo, v lkateri proleg svojega
osebnega imena in naslova navede, kakSno
informacijo 2eli dobiti, vlo.Zi ustno ali pisno pri
pooblaS6eni urildni osebi obcinske uprave, ki o
zahtevi odlodi v skladu z zakonom.

56. 'clen

Ravnanje z gradivom obi5inskega sveta, ki je
zaupne narave, dolo6i ob<;inski svet na podlagi
zaKona s posebnim aktom.

lzvirniki odlokov, sploinih in drugih aktov
obdinskega sveta, zapisniki sej ter vse gradivo
obdinskega sveta in njegovih delovnih teles se kot
trajno gradivo hrani v stalni zbirki dokumentarnega
gradiva obcinske uprave.

57. 6len

elan obdinskega sveta ima pravico vpogleda v vse
spise in gradivo, ki se hrani v stalni zbirki
dokumentarnega gradiva, 6e je to potrebno zerradi
izvrSevanja njegove funkcije. Vpogled odredi
direktor obdinske uprave-na podlagi pisne zahteve
6lana ob6inskega sveta. Original zahteve, odredba
oziroma sklep o zavrnitvi se hrani pri gradivu, ki jebilo vpogledno.

V primeru dokumentarnega gradiva zaupne narieve,
odlodi o vpogledu Zupan v skladu z zakononr in
aktom obdinskega sveta.

6. Strokovna in administrativno-tehni6na
opravila za svet

58. dlen

Strokovno in administrativno delo za obdinski svet in
za delovna telesa obdinskega sveta zagotavlja
obdinska uprava.

Direktor obcinske uprave dolodi zaposlenega v
obcinski upravi, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej
ter opravlja druga opravila, potrebna za nemoteno
delo obdinskega sveta in njegovih delovnih teles, ce
niso te delovne naloge dolodene Ze v okrriru
sistemizacije delovnih mest.

Za zapisnik obdinskega sveta in delovnih teles
obdinskega sveta skrbi direktor obdinske uprave.
Direktor obcinske uprave lahko za vodenje
zapisnikov pooblasti druge usluZbence ob6insre
uprave.

7. Delovna telesa ob6inskega sveta

59. 6len

Obdinski svet ima Komisijo za mandatna vpra5arrja,
volitve in imenovanja, ki jo imenuje izmed svojih
dlanov.

Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in
imenovanja ima 5 6lanov.

Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in
imenovanja opravlja naloge, dolodene s statutom
obcine.

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 zaZupana.



60. 6len

Obdinski svet ustanovi stalne ali obdasne komisije in

odbore kot svoja delovna telesa. Komisije in odbori

obdinskega sveta v okviru svojega delovnega
po<lrocja v skladu s tem poslovnikom in statutom
obravnavajo zadeve iz pristojnosti obdinskega sveta
in clajejo ob6inskemu svetu mnenja in predloge.

Komisije in odbori obdinskega sveta lahko
predlagajo ob6inskemu 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 dolodeno, da
jih sprejme ob6inski svet na predlog Zupana.

60.a 6len

Stalna delovna telesa obdinskega sveta'
ustanovljena s statutom ob6ine, so naslednji odbori

in komisija:

- odbor za negospodarstvo in javne sluZbe
druZbenih dejavnosti,

- odbor za gospodarstvo in turizem,

- odbor za komunalo, gospodarske javne sluZbe in

varstvo okolja,

- cldbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z

nepremi6ninami,

- odbor za kmetijstvo,

- statutarno-pravna komisija,

- odbor za Sport.

60.b 6len

Odbor za negospodarstvo in javne sluZbe druZbenih
dejavnosti ima 5 clanov.

O<jbor 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 stali5ce s predlogom odloditve.

Obravnavo je odbor dolZan opraviti najkasneje tri

drri pred dnem, za katerega je sklicana redna seja
obdinskega sveta, ter svoje mnenje, staliSde in
predlog pisno predloZiti Zupanu, predsedujodemu in
predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim

sploSnim aktom mora odbor predloZiti najkasneje do

zadetka obravnave predloga sploSnega akta.

Odbor za negospodarstvo in javne sluZbe druZbenih
dejavnosti lahko predlaga ob6inskemu svetu v
sprrejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti

na podrocju negospodarstva in javnih sluZb

druZbenih dejavnosti.

60.c dlen

Odbor za gospodarstvo in turizem ima 5 clanov.

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih
orjlo6itev iz pristojnosti obdine na podro6ju

gospodarstva, malega gospodarstva in obrti'
gostinstva ter turizma, ki so ob6inskemu svetu
predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in

obcinskemu svetu poda stali5ce s predlogom
odloditve.

Obravnavo je odbor dolZan opraviti najkasneje tri

dni pred dnem, za katet'ega je sklicana redna seja
obdinskega svr:ta ter svoje mnenje, staliSde in
predlog pisno predlo2iti :Zupanu, predsedujocemu in
predlagatelju. l/nenje o dopolnilih k predlaganim
splo5nim aktom mora odbor predloZiti najkasneje do
zacetka obravniave predloga splo5nega akta.

Odbor za gospredspslv. in turizem lahko predlaga
obdinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz
njegove pristojnosti na s"rojem podrodju dela.

60.6 6len

Odbor za komunalo, gclspodarske javne sluZbe in

varstvo okolja itna 5 dlanov.

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih
odloditev iz pristojnosti obdine na podrocju
komunale, varrstva okolja in gospodarskih javnih
sluZb, ki so obc;inskemu svetu predlagani v sprejem,
oblikuje o njih svoje mnenje in obcinskemu svetu
poda stali5de s predlogom odlocitve.

Obravnavo je odbor dolZan opraviti najkasneje tri

dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja
ob6inskega sv'eta ter svoje mnenje, staliSce in
predlog pisno predloZiti Zupanu, predsedujodemu in
predlagatelju. Mnenje r: dopolnilih k predlaganim
sploinim aktont mora odbor predloZiti najkasneje do
zadetka obravnave predloga splo5nega akta.

Odbor za gospodarstvo in turizem lahko predlaga
obdinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz
njegove pristojnosti na svojem podrodju dela.

60.d 6len

Odbor za pros,torsko pilaniranje in gospodarjenje z
nepremidninami ima 5 dlanov.

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih
odloditev iz pristojnosti obdine na podrodju
planiranja, ure.lanja in gospodarjenja s prostorom in
nepremidnim premoi:enjem ob6ine, ki so
ob6inskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o
njih svoje mnenje in obt;inskemu svetu poda stali5ce
s predlogom orjloditve.

Obravnavo je odbor d,olZan opraviti najkasneje tri
dni pred dnenr, za katerega je sklir:ana redna seja
ob6inskega sveta, ter svoje mnenje, stali56e in
predlog pisno predloZiti Zupanu, predsedujodemu in
predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim
splo5nim aktorn mora odbor predloZiti najkasneje do
za6etka obravnave predloga sploSnr-'ga akta.

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremidninanni lahko predlaga obi;inskemu svetu v



sprejem odloke in druge akte iz njergove pristojnosti
na svojem podrodju dela.

60.e ,6len

Odbor za kmetijstvo ima 5 dlanov.

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih
odloditev iz pristojnosti obdine na podrodyu
kmetijstva, gozdarstva, varsfua zzrpuS6enih Zivaii,
veterine, ribi5tva in lovstva, ki so ob6inskemu svetu
predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in
ob6inskemu svetu poda staliscer s predlogom
odlo6itve.

Obravnavo je odbor dolZan opraviti najkasneje tri
dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja
obdinskega sveta, ter svoje mnenje, stalisde in
predlog pisno predloZiti Zupanu, prerdsedujodemu in
predlagatelju. Mnenje o clopolnilih k predlaganim
splo5nim aktonr mora odbor predloZiti najkasn6je do
zadetka obravnave predloga sploSnega akta.

Odbor za kmetijstvo lahko predlaga ob6inskemu
svetu. v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti na svojem podrocju dela.

60.f 6len

Statutarno-pravna komisija obdinskerga sveta ima 5
6lanov.

Komisija obra,vnava predlog statuta obdine in
poslovnika obc;inskega svelta in njunih sprememb
oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih
obdinski svet sprrejema v obliki predpisov.

Komisija oblikuje svoje mrnenje o;ziroma staliSde
glede skladnosti obravnavianih prerJlogov 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 slatuta obdine in
poslovnika obdinskega sveta ter obvezno razlaqo
dolodb sploSnih aktov obdine.

Med dvema sejama obdinskega sveta ali v dasu
seje, de tako zahteva predsedujo6i obdinsr<ega
sveta, statutarno-pravna kornisija ra;llaga poslovnik
obdinskega sveta.

60"9 6len

Odbor za Sport ima 5 6lanov'

Odbor obravnava vse predloge al<tov in drugih
odloditev iz pristojnosti obdine na podrodju Sporta, ki
so obdinskemu svetu predlalgani v sprejem, oblikujeo njih svoje mnenje in obdinskemu svetu poda
stali5ce s predlogom odloditve.

Obravnavo je odbor dolZan opraviti najkasneje tri
dni pred dnem, za katerega je sklicerna redna seja
obdinskega sveta ter svoj_5 r111srje, stalisde in

predlog pisno predloZiti Zupanu, predsedujodemu in
predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim
splo5nim aktonn mora odbor predloZiti najkasneje do
zacetka obravnave predloga splo5nega akta.

Odbor za Sport lahko predlaga obdinskemu svetu v
sprejem odlokel in druge akte iz njegove pristojnosti
na svojem podro6ju dela.

61. 6len

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

62. dlen

elane odborov in komisij imenuje obdinski svet na
predlog komisije za mandatna vpra5anja, volitve in
imenovanja izmed svojih dlanov in najved polovico
clanov izmed drugih obdanov, de ta poslovnik ne
doloda drugade.

Predsednika orJbora imenuje obcinski svet izrned
svojih dlanov.

Prvo sejo odbora sklide Zupan.

elanstvo v konrisiji ali odboru obdinskega sveta ni
zdruZljivo s dlanstvom v nadzornem odboru obdine
ali z delom v ob6inski upravi.

63. 6len

Obcinski svet lahko razre5i predsednika,
posameznega dlana odbora obdinskega sveta ali
odbor v celoti na predlog najmanj detrtine dlanov
ob6inskega sveta. Predlog novih kandidatov za
clane odborov pripravi komisija za mandatna
vpraSanja, volitv'e in imenovanja do prve naslednje
seje obdinskega sveta.

64. dlen

Svet in Zupan lahko ustanovita skupna delovna
telesa. V aktu o ustanovitvi skupnega delovnega
telesa se doloci njihova sestava in naloge.

65. 6len

Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno
telo, organizira in vodi delo delovnega terer;a,
sklicuje .njegove seje in zastopa njegova mnenja,
stali5ca 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 Zuoana.

Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano
dlanom delovnega telesa najmanj tri dni pred sejo
delovnega telesa, razen v izjemnih in utemeljerrih
primerih.



Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko
veljavno sprejema svoje odlo6itve, de je na seji

navzoda vedina njegovih 6lanov in je med navzo6imi
6lani ve6ina tistih, ki so 6lani obiiinskega sveta.
Delovno telo sprejema svoje odlo<iitve - mnenja,
stali5da in predloge z vedino oprerdeljenih glasov

navzodih clanov.

Glasovanje v delovnem telesu je javno.

Za delo delovnih teles se smiserlno uporabljajo
dolo6ila tega poslovnika, ki se nana5ajo na delo
obcinskega sveta.

66. 6len

Na sejo delovnega telesa so pretviloma vabljeni
strnkovni delavci, ki so sodelovali pri pripravi
predlogov aktov in drugih odloditev obdinskega
sveta, ki jih doloci predlagatelj, lahko pa tudi
predstavniki organov in organlzacij, zavodov,
podjetij in skladov, katerih delo je neposredno
povezano z obravnavano problematiko.

VI. AKTI OBEINSKEGA SiVETA

1. SPloSne dolo6ber

67. 6len

Oirdinski svet sprejema statut obdinr: in v skladu z

zakonom in statutom naslednje akte:

- poslovnik o delu obcinskega svetat,

- proradun, spremembe proraduna, rebalans
proraduna ter zakljucni radun,

- planske in razvojne akte ob6ine ter prostorske

izvedbene akte,

- odloke,

- <ldredbe,

- trlravilnike,
- navodila,

- sklepe.

Ob6inski svet sprejema tudi stali5ca, priporodila,
porodila, obvezne razlage dolodb stiatuta obdine in

drugih splo5nih aktov ter daje mnenia in soglasja v
skladu z zakonom ali statutom obdine.

Vsebina sploSnih aktov ob6ine je dcrlodena z
zakonom in statutom obdine.

68. 6len

Zupan predlaga obdinskemu slretu v sprejem
proradun ob6ine, spremembe proraduna, rebalans
proracuna in zakljudni radun proraduna' odloke ter
druge splo5ne akte, za katere je rr zakonu ali tem
statutu dolo6eno, da jih predlaga Zupan.

Komisije in odbori obdinskega sverta ter vsak 6lan

obdinskega sveta lahko predlagajo obdinskemu
svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen aktov iz prej5njeEla odstavka'

Najmanj pet odstotkov volivcev v obdini lahko
zahteva od obcinskega e;veta izdajo ali razveljavitev
sploSnega akta.

Ei9. 6len

Akte, ki jih sprejema obdinski svet, podpisuje
Zupan.

lzvirnike aktov ob6inskel;a sveta se:iigosa in shrani
v stalni zbirki dokumentarnega gradiva obdinske
uprave.

l'0. 6len

Zaradi vedje k:gitimnosti sprejetih sploSnih aktov
obdine in vkljuditve obi:anov, njihovih organizacij,
strokovne in druge javnosti z obntocja obdine v
pripravo splo5nih aktov obdine se rnora v pripravo
osnutkov sploiinih aktov vkljuditi javnost, ki ima
moZnost dajanja predlogov in pripomb najmanj 15

dni pred pripretvo predloga za obravnavo na seji

ob6inskega sveta.

Predlagatelj sploSnega akta se pisno opredeli do
pravodasno vloZenih predlogov in pripomb, ki se na

tej podlagi vkljucijo v predlog sploSnega akta ali pa

ne.

Dolodilo prvegar odstavk;a tega dlena se ne uporablja
pri pripravi splo5nih aktov, za katerre je postopek

sodelovanja javnosti drugade doloden v zakonu
oziroma tem poslovniku, pri pripravt splo5nih aktov
za obravnavo na izredni seji in pri pripravi sploSnih
aktov, s katerimi se predlaga razdiritev dnevnega
reda seje.

2. Postopek za sPrejem odloka

'71. dlen

Predlog odloka mora vs,ebovati naslov odloka, uvod,
besedilo dlenou in obraz.loZitev.

Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno
stanja, cilje in nacela orlloka, povzetek sodelovanja
predlagatelja ;r javnostjo ter oceno financnih in
drugih posledic;, kijih bo imelo sprejetje odloka.

ee je predlagatelj odloka delovno telo obdinskega
sveta ali 6lan obdinskega sveta, po5lje predlog
odloka Zupanu ali podZupanu oziroma dlanu
obdinskega sv,eta, ki je poobla5den za vodenje sej

obcinskega sveta (v nadaljnjem besedilu:
predsedujo6i), s predlogom za uvrstitev na dnevni
red seje ob6insikega svetta.

72. 6len

Predlagatelj dlolodi svojega predstavnika, ki bo
sodeloval v obravnavaln predloga odloka na sejah
ob6inskega sveta.

Zupan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga



odloka na sejah obcinskega sveta, tudi kadar on ni
predlagatelj.

73. 6len

Predsedujodi obdinskega sveta po5lje predlog
odloka 6lanom ob6inskega sveta iin Zupanu, kadar
ta ni predlagatelj odloka, rrajmanj 7' dni pred dnem,
dolodenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan
predlog odloker.

Ob6inski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh
obravnavah.

74. 6,len

V pri obravnavi predloger odloka se razpravlja o
razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in
nadelih ter temeljnih re5itvarh predlol;a odloka.

ee obdinski sv'et meni, da odlok ni potreben ali, da
predlog ni prirneren za nadaljnjo obravnavo, ga s
sklepom zavrn(-1.

Po kondani obravnavi ob6inski svet z vedino
opredeljenih glasov nav,zo6ih c;lanov sprejme
predlog odloka v prvi obravnavi.

Pred zacetkom druge obravnave prerdlagatelj odloka
dopolni predlog odloka na podlagi sltalisd in sklepov,
ki so bili sprejeti ob prvi obr,avnavi predloga odloka.

75. 6len

Ko obdinski svet konda razpravo o prredlogu odloka,
glasuje o predlogu odloka v celoti.

Predlagatelj lahko predlagia umik predloga odloka
po kondani prvi ali drugi obravnavi. O predlogu
umika odlodi obrdinski svet.

ee na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo
bistvenih vsebinskih pripomb in bi bersedilo predloga
odloka v drugi obravnavi bilo ernako besedilu
predloga odloka v prvi ohrravnavi, lahko obdinski
svet na predlog predlag;atelja sprejme predlog
odloka na isti seji, tako da se prva in druga
obravnava predloga odloka zdrulita.

76. 6len

V drugi obravnervi predloga odloka l:rhko predlagajo
nJegove spremelmbe in dopolnitve dlani obdinskega
sveta in predlagatelj z amandmaji.

Zupan lahko predlaga amiandmaje tudi, kadar ni
sam predlagatelj odloka in arnandmaie na
amandmaje 6lanov sveta k vsakemu piedrogu
odloka.

Amandma morer biti predlo;len 6lanom ob6inskega
sveta v pisni obliki z obraz.lolilvijo najmanj tri dni
pred dnem, dolcrdenim za sejo obcins,kega 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
dlanov ob6inskega sveta ali predlagatelj odloka.

Zupan lahko predlaga amandma na amanoma
dlanov sveta na sami seji, na kateri se odlok
obravnava. Amandma na amandma mora vloZiti
pisno.

Zupan lahko pove mnenje k amandmaju tudi kadar
on ni predlagatelj odloka.

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

77. 6len

Amandma, 6len odloka in odlok v celoti so sprejeti,
de se zanje opredeli vedina dlanov obdinskeoa
sveta, ki glasujejo.

O vsakem amandmaju se glasuje posebej.

Najprej se glasuje o predlagateljevem amandmaju,
nato po vrstnem redu, kot so amandmaji prispeli.

78. 6len

Statut obdine in poslovnik o delu ob6inskega sveta
se sprejemata po enakem postopku, kot velja za
sprejemanje odloka.

Proradun obdine sprejema obdinski svet po
postopku, dolodenem s tem poslovnikom.

Obcinski svet sprejema zakljucni ra6un proraduna
obdine v eni obravnavi, brez javne razprave.

O predlogih drugih sploSnih aktov, de zakon ne
doloca druga6e, odloda obdinski svet na eni
obravnavi.

79. 6len

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

V primeru, da postopki niso zakljudeni, obdinski sver
v novi sestavi na predlog Zupana odloci, o katerih
predlogih za sprejem obdinskih sploSnih aktov bo
postopek nadaljeval, katere zacel obravnavati znova
ter katerih ne bo obravnaval. ee predlagatelj ni ved
obdinski funkcionar, se predlog ne obravnava.

3. Hitri postopek za sprejem odlokov

80. 6len

Kadar to zahtevajo izredne potrebe ob6ine ali
naravne nesrede, lahko obdinski svet sprejme odlok
po hitrem postopku. Po hitrem postopku sprejerna



obcinski svet tudi obvezne razlage dolodb splo5nih
aktov ob6ine.

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

Pri hitrem postopku 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 postopka odloci obdinski svet na

zad;etku seje pri dolodanju dnevnega reda. Hitri
postopek lahko predlaga vsak predlagatelj odloka.

ee obdinski svet ne sprejme predloga za sprejetje
odloka po hitrem postopku, se uporabljajo dolodbe
statuta, ki veljajo za pvo obravnavo predloga

odloka.

Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so dolodeni za
posamezna opravila v rednem postopku

sprejemanja odloka.

4. Skraj5ani postopek za sprejem odlokov

81. 6len

Ob6inski svet lahko na obrazloZen predlog
predlagatelja odlo6i, da bo na isti seji opravil obe
obravnavi odlokov ali drugih aktov, ki se sprejemajo
po dvofaznem postopku, 6e gre za:

- rnanj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov,

- prenehanje veljavnosti posameznih odlokov ali

njilrovih 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 zuezi z
odlo6bami ustavnega sodiSca ali drugih pristojnih

organov.

V r;krajSanem postopku se amandmaji vlagajo samo
k 6lenom sprememb in dopolnitev odloka.
Anrandmaji in amandmaji na amandmaje se lahko
vlargajo na sami seji vse do konca obravnave
odloka.

Po kondani prvi obravnavi lahko vsak dlan

obdinskega sveta predlaga, da obdinski svet
spremeni svojo odlocitev iz prvega odstavka tega
6lena in da se druga obravnava opravi po rednem
postopku. O tem odlodi ob6inski svet takoj po

vloZitvi predloga.

82. 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, za
katere tako dolodi obcinski svet.

5. Postopek za s;prejem Proraduna

$3. 6len

S proradunom obdine ser razporedijo vsi prihodki in
izdalki za pos€lmezne namene financiranja javne
porabe v obdini.

Obdinski proradun se sprsjrng za pr(cradunsko leto,
ki se za6ne in kon6a hkr,ati s proracunskim letom za
drZavni proradun.

t|4. dlen

Predlog prora6una obdine mora Zupan predloZiti
ob6inskemu svetu najkasneje v 30 dneh po
predloZitvi drZavnega proraduna drZavnemu zboru.

Zupan po5lje vsem r:lanom obd:inskega sveta
predlog proraduna obdine z vsemi sestavinami, ki jih
doloda zakon, ki ureja javne fin,ance, hkrati z
vabilom za seio ob6ins;kega sveta, na kateri bo
predlog prorabuna predstavljen in opravljena
sploSna razpra\ta.

V okviru predstavitve prerdstavi Zupan ali
poobla5ceni javni usluZbenec obdinske uprave
obdinskemu svetu:

- temeljna izhorli56a in prredpostavke za pripravo
predloga proraciuna,

- nadrtovane politike obdine,

- oceno bilancer prihodkov in odhodkov, finan6nih
terjatev in naloiib ter radr:na financiranja v prihodnjih
dveh letih,

- okvirni predlog obsegar financnega nadrta
posameznega neposrednega uporabnika prora6una
v prihodnjih dverh letih in kadrovski nia6rt,

- nadrt razvojnih prograrnov.

Po predstavitvi predlogil proraduna opravi obdinski
svet sploSno nzpravo in sprejme sklep, da se o
predlogu opravi javna razpava.

ee obdinski svet meni, da predlog ni ustrezna
podlaga za latvno razpravo, sprejme staliSca in
predloge ter nialoZi Zupanu, da v roku sedmih dni
predloZi obdinskemu svetu popravljen predlog
proraduna z obrazloZitvijo, kako so staliSca in
predlogi obdinskega sveta v njem upo5tevani.

ee obdinski svet po pronovni obravnavi predloga
proraduna ne po5lje v javno razpravo, ga skupaj s
stali5ci in predlogi obdinskega sveta po5lje v javno
razpravo Zupart.

85. 6len

Predlog proraduna mor:r biti v javni razpravi najmanj
15 dni.

V 6asu javne razprave rnora biti zagotovljen vpogled



v predlog proraduna tako, da sr: sklep o javni
razpravi in predlog prorarduna objavi na spletnih
straneh ob6ine in zainterr:siranim zagotovi dostop
do predloga v prostorih obiline.

Obdina objavi na6in in rol< za vlagJanje pripomb in
predlogov k predlogu obdinskega prora6una na
svojih spletnih straneh i,n na krajevno obidajen
nadin.

86. dlen

V casu javne razprave obravnavajo predlog
proracuna delovna telesa ob6inskega sveta, sveti
oZjih delov obdine ter zainteresirana javnost.

Pripombe in predlogi k predlogu proraduna se
poSljejo 2upanu.

Predsedniki delovnih teles rrb6inskega sveta lahko v
dasu javne razprave zerhtevajo, da Zupan in
predstavniki obdinske uprave na njihovih sejah
pojasnijo predlog proraduner obcine.

87. dlen

Najkasneje v petnajstih rJneh po kondani javni
tazp.r.avt o predlogu proraduna pripravi Zupan
predlog proraduna obdine za drugo obravnavo ter
sklice sejo obdinskega sveta, na kateri se oo
obravnaval.

elani obdinskega sveta lahko vloZijo amandmaje v
pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo obdinskega
sveta. Amandmaji se vloZijo pri Zupanu.

88. 6len

Vsak predlagatelj mora pri oblikovarnju amandmaja
iz prej5njega odstavka upo5tevati pravilo o
ravnovesju med proradunskimi prejermki in izdatki in
v obrazloZitvi navesti, iz katere postiavke proraduna
se zagotovijo sredstva in za kak5en namen.

amandmaji so vloZeni, in pozove Zupana, da se
izjavi oziroma se Zupan izlavi o tem, ali bo vloZil
amandma na katerega od vloZenih amandmajev ter
v kolikSnem dasu. ee Zupan izjavi, da bo vloZil
amandma na amandma, se seja prekine za das, kije potreben za oblikovanje in predloZitev
amandmaja dlanom obdinskega sveta.

Glasovanje se izvede o vsakem amandmaju
posebej tako, da se najprej glasuje o amandmaju
2upana na amandma, 6e ta ni sprejet, pa $e o
amandmaju, ki ga je vloZil predlagatetj.

90. dlen

Ko je koncano glasovanje o amandmajih, Zupan
ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti ter ali je
proradun medsebojno usklajen po delih ter glede
prihodkov, odhodkov in je z njim zagotovljeno
financiranje nalog obdine v skladu z zakononr in
sprejetimi obveznostmi. Hkrati ugotovi, kateri
amandmaji so sprejeti k odloku o proradunu obcine.

ee je proradun usklajen, obdinski svet glasuje o
njem v celoti. S sklepom sprejme obdinski svet
odlok o proradunu obdine.

ee proradun ni usklajen, lahko Zupan prekine sejo in
zahteva, da strokovna sluZba proudi nastalo
situacijo in predlaga rok, v katerem se pripravi
predlog za uskladitev. V skladu s predlogom
strokovne sluZbe lahko Zupan prekine sejo in doloci
uro ali datum nadaljevanja seje, na kateri bo
predloZen predlog uskladitve.

Ko je predlog uskladitve proraduna pripravljen, ga
2upan obrazlo2i. O predlogu uskladitve ni razprave.

Obcinski svet glasuje najprej o predlogu uskladitve,
ce je predlog sprejet, glasuje obdinski svet o
proradunu v celoti oziroma o odloku o proradunu
obdine.

91. dlen

ee predlog uskladitve ni sprejet, proradun obdine ni
sprejet.

ee proradun ni sprejet, doloci obcinski svet rok, v
katerem mora Zupan predloZiti nov predlog
proraduna.

Nov predlog proraduna obcine obdinski svet
obravnava in o njem odlo6a po dolodbah tega
poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za spreje,m
odloka.

92. dlen

de proracun ni sprejet pred zadetkom leta, na
katerega se nana5a, sprejme Zupan sklep o
zadasnem financiranju, ki velja najved tri mesece ln
se lahko na predlog Zupana podalj5a s sklepom
obdinskega sveta. Sklep o zadasnem financiranju
sprejema obdinski svet po dolodbah tega

89. 6len

Pred zadetkom obravnave predloga proraduna
obdine v drugi obravnavi Zupan rrajprej pojasnr,
katere pripombe iz javne razprave oziroma
pripombe in predloge delovnih teles obdinskega
sveta je upoSteval pri pripra,,ri predlol;a in katerih ni,ter obrazloZi, zakal jih ni upo5teval. pisna
obrazloZitev zavrnjenih pripomb in predlogov je
sestavni del gradiva predlogia proraduna.

V nadaljevanju Zupan poroila obdinskemu svetu o
prejetih amandmajih k predlogu proraduna oziroma
odloku o proradunu obdine t,er poda sivoje mnenje o
amandmajih. [)o porodilu in rnneniu tanto
predlagatelj umakne precllagani amandma ali
dopolni obrazlo2itev amandmaja ;z utemeljitvijo
zagotovitve proradunskega ri:vnovesjia.

Predsedujodi oziroma Zupan ugotovi, kateri



poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za spre1em

odloka.

93. 6len

Zupan lahko med letom predlaga rebalans in

spremembe proraduna obdine.

O predlogu rebalansa in spremembah proraiuna ni

javne razprave.

Rebalans in spremembe proraduna sprejema svet
po dolocbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri
postopek za sprejem odloka.

6. Postopekza sprejem obvezne razlage

94. 6len

Vsak, ki ima pravico predlagati odlok, lahko poda

zahtevo za obvezno razlago dolocb obdinskih
splo5nih aktov.

Zahteva mora vsebovati naslov splo5nega akta'
ozna6itev dolo6be s Stevilko 6lena ter ruzloge za
obvezno razlago.

Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava
statutarno-pravna komisija, ki lahko zahteva mnenje
drugih delovnih teles obdinskega sveta,
predlagatelja splo5nega akta, Zupana in obdinske
uprave. ee komisija ugotovi, da je zahteva
utemeljena, pripravi predlog obvezne razlage in ga
predloZi obcinskemu svetu v postopek.

Obdinski svet sprqema obvezno razlago po

dolo6bah tega poslovnika, ki veljajo za skrajSani
postopek za sprejem odloka.

7. Postopek za sprejem prediSdenega besedila

95. clen

Ce bi bil kak obcinski splo5ni akt zaradi Stevilnih

vsebinskih sprememb in dopolnitev bistveno
spremenjen in nepregleden, lahko predlagatelj svetu
predloZi spremembe in dopolnitve sploSnega akta v
predi5denem besedilu kot nov splo5ni akt.

Uradno predi5deno besedilo se lahko pripravi tudi'
de ob sprejemu sprememb in dopolnitev odloka tako
dolo6i obcinski svet.

Uradno predi5deno besedilo iz prejdnjega odstavka
potrdi obdinski svet po hitrem postopku. O uradnem
oredi56enem besedilu odloda obcinski svet brez
razprave.

Uradno preei5deno besedilo se objavi.

96. 6len

Volitve in imenovanje funkcionarjev oziroma dlanov
organov, ki jih po zakonru ali statutu obcine imenuje
obcinski svet, se op,ravijo po dolodilih tega
poslovnika.

ee svet odlodi, da se glasuje tajno, se glasovanje
izvede po dolodbah tega poslovnika, ki veljajo za
tajno glasovanje.

97. dlen

ee se glasuje ,l vee ka'ndidatih za isto funkcijo, se
glasuje tako, d:t se na glasovnici obkroZi zaporedna
Stevilka pred inrenom kandidata, za katerega se Zeli
glasovati.

ee se glasuje z:a ali prol:i listi kandid,atov, se glasuje
tako, da se na glasovnici obkroZi beseda >ZA< ali
>PROTI(.

Kandidat je irnenovan oziroma izvoljen, ce je
glasovala ve6ina dlanov obcinskega sveta in je zani
glasovala vedina tistih clanov, ki so glasovali.

198. 6len

ee se glasuje o ve6 kandidatih za isto funkcijo, pa

nih6e od predliaganih kiandidatov pri glasovanju ne
dobi potrebne r,'e6ine, set opravi novo glasovanje. Pri
drugem glasovanju se glasuje o tistih dveh
kandidatih, ki sta pri prv'em glasovanju dobila najvec
glasov. ee pri prvem glasovanju ved kandidatov
dobi enako najvi5je oziiroma enako drugo najvi5je
Stevilo glasov, se izbira kandidatov za ponovno
glasovanje merl kandidati z enakim Stevilom glasov
dolo6i z Zrebonr.

ee se glasuje o ved karndidatih za isto funkcijo, se
kandidati na 1;lasovnici navedejo po abecednem
vrstnem redu prve drke njihovih priimkov.

Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata
navedena po v'rstnem r,edu glede n;a Stevilo glasov,
dobljenih pri prvem glasovanju.

99. clen

Ce kandidat ne dobi potrebne vei;ine oziroma de
tudi pri drugenr glasovetnju noben kandidat ne dobi
potrebne vedine, se ponovi kandidacijski postopek
in postopek glasovanja na podlagi novega predloga
kandidatur.

1. lmenovanje 6lanov delovnih teles ob6inskega
rsveta

100.61en

elane delovnih teles sl,eta imenuje svet na podlagi
liste kandidatcv za dlane, ki jo doloci komisija zaVII. VOLITVE IN IMENOVANJA



mandatna vpra5anja, volitve in irnenovanja. Lista
kandidatov vsebuje prredlog kandidata za
predsednika delovnega telesa ter predlog
kandidatov za dlane delovnega telesa.

e e kandidatna lista ni dobila tlotrebne veeine
glasov, s.e na isti seji izvecle posanri6no imenovanje
clanov. Ce na ta nacin nis;o imenovani vsi 6lanr, se
lahko predlagajo novi kandidati, o l<aterih se opravi
posami6no glasovanje na i:sti seji sveta.

ee tudi na nai;in iz prej5njega odstavka ne pride do
imenovanja vseh dlanov delovnega telesa, se
glasovanje ponovi na nasilednji seiji sveta, vendar
samo glede manjkajocih dlilnov delovnega telesa.

2. Postopek z.a razreiitev

101.6len

Svet razre5uje funkcionarjr: in dlanr: organov, ki jih
imenuje, po enakem post,cpku, kot je doloden za
imenovanje.

Postopek za razre5itev se zadne na predlog
predlagateljev, dolodenih s, statutonn obdine in rem
poslovnikom. e e je komisija za mandatna
vpra5anja, volitve in imenovanja pristojna za
predlaganje kandidatov zia doloderne funkcije, je
pristojna tudi predlagati njihovo razrerSitev.

ee je Zupan pristojen za predlaganje kandidatov za
imenovanje, jel pristojen predlagarti tudi njihovo
razre5itev.

Odloditev o ra:zre5itvi se sprejme z: enako vedino,
kot je dolodeno za njihovo irnenovanje.

3. Odstop 6lanov ob6inrskega s'rreta, 6lanov
delovnilr teles in drugih organov ter

funkcionarjev ob6ine

102.dlen

O bdi nski fu n kcionarj i i majo pravico orjstopiti.

Zupanu in dlanom obdins,kega svu'ta na podlagi
odstopa v skladu z zakonom in statutom obdine
pred6asno preneha mandat.

Pravico odstopili imajo tudi podZuparr, dlani delovnih
teles, drugih orglanov in dlani nadzornega odbora ter
drugi imenovani, tudi de niso obdinskj funkcionarji.

l4ava o odstopu mora biti dana v pisni obliki komisiji

=9 
mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja.

Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in
imenovanja je hkrati s prradlogom za ugotovitev
prenehanja 6lanstva v nadzornem odboru obcine aliv delovnem telesu obdinskega sveta dolZna
predlagati ob6inskemu svetu novega kandidata.

Obdinski svet s skleponr ugoto,ri prenehanle
mandata obcinskega funkcionarja, 6lanstva iti

imenovanja zaradi odstopa na predlog komisije za
mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja.

Sklep o prenehanju mandata obdinskega
funkcionarja se po5lje obdinski votilni komisiji.

Sklep o prenehanju funkcije pod2upana se vrodi
2upanu.

Sklep o razre6itvi imenovanega se po5lje komisiji za
mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja zaradi
postopka izbire novega kandidata.

VIII. RAZMERJA MED ZUPII.IOIVI IN OBEINSKIM
SVETOM

103.dlen

Zupan predstavlja obdinski svet, ga sklicuje in vodi
njegove seje.

Zupan in svet ter njegova delovna telesa sodeh,ljejo
pri uresnidevanju in opravljanju nalog obdine. pri
tem predvsem usklajujejo programe dela in njihovo
izvr5evanje, skrbijo za medsebojno obve5danje in
porodanje 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 Zupan, dolodi Zupan za vsako zadevo, ki je
na dnevnem redu, porodevalca izmed usluZbencev
obdinske uprave, lahko pa tudi izmed strokovnjakov,
ki so pri pripravi odlokov ali drugih aktov sodelovali.

104.61en

Zupan skrbi za izvalanje odloditev obdinsr<ega
sveta. Na vsaki redni seji sveta poroda Zupan, ali po
njegovem pooblastilu podZupan ali direktor obcinske
uprave, o opravljenih nalogah med obema seiama
in o izvrSevanju sklepov sveta.

V poro6ilu o izvr5itvi sklepov sveta je potreono
posebej obrazloZiti tiste sklepe, ki niso izvr5eni in
navesti razloge za neizvr5itev sklepa.

ee sklepa sveta Zupan ne more izvr5iti, mora svetu
predlagati nov sklep, ki ga bo moZno izvr5iti.

Zupan skrbi za objavo odlokov in drugih splo5nih
aktov sveta.

Zupan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolZan
svet sproti opozarjati na posledice nezakonitih
odloditev in ukrepati v skladu zzakonom in statutom
ob6ine.

IX. JAVNOST DELA

105.61en

Delo obdinskega sveta in njegovih delovnih teles ie
javno.



Javnost dela se zagotavlia z objavo sklepov
obi;inskega sveta na spletni strani obcine,
obveSdanjem javnosti o delu ob6inskih organov, s

posredovanjem posebnih pisnih sporodil obdanom
in sredstvom javnega obve5danja o sprejetih
odlocitvah, z navzodnostjo obdanov in

predstavnikov sredstev javnega obve5danja na

sejah organov obdine ter na druge nadine, ki jih
doloda statut in ta Poslovnik.

luoan in direktor obdinske uprave obve5data
obr)ane in sredstva javnega obve5danja o delu

obrlinskega sveta, delovnih teles obdinskega sveta,
Zupana in ob6inske uPrave.

Obdinski svet lahko sklene, da se o seji izda uradno
obvestilo za javnost.

106.dlen

Zupan skrbi za obveSdanje javnosti in sodelovanje s
predstavniki javnih obcil ter za zagotovitev pogojev

za njihovo delo na sejah sveta.

Predstavnikom javnih obdil je na voljo informativno
in dokumentacijsko 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 ravnanie z gradivi zaupne narave se upo5tevajo
zakonski in drugi predpisi, ki urejajo to podrodje.

X. DELO OBEINSKEGA SVETA V IZREDNEM
STANJU

107.61en

V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je
delovanje obdinskega sveta ovirano, so dopustna
oclstopanja od postopkov in nadina delovanja
obr6inskega sveta, ki jih doloca statut in ta poslovnik.

OrJstopanja se lahko nanaSajo predvsem na roke
sklicevanja sej, predloZitve predlogov oziroma
drugih gradiv in rokov za obravnavanje predlogov

sptoSnifr aktov ob6ine. Ce je potrebno, je mogode
tudi odstopanje glede javnosti dela obdinskega
sveta. O odstopanjih odlodi oziroma jih potrdi

ob6inski svet, ko se sestane.

XI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER
RMLAGA POSLOVNIKA

Spremembe in dopolnitvr-- poslovnika sprejme svet z
dvotretjinsko vebino glas,cv navzodih 6lanov.

109.61en

ee pride do dv'oma o vsebini posamezne dolodbe
poslovnika, raz.laga med sejo ob<":inskega sveta
poslovnik predsedujodi. 0e se predsedujodi ne more
odlociti, prekiner obravnetvo to6ke dnevnega reda in
naloZi statutarrto-pravni komisiji, da do naslednje
seje pripravi razlago posamezne poslovniSke
dolodbe.

lzven seje svetia daje ra;zlago poslovnika statutarno-
pravna komisija.

Vsak clan obdinskega sveta lahko zahteva, da o
razlagi poslovnika, ki g'a je dala statutarno-pravna
komisija, odlocisvet.

XII. PREHODNE IN KONENE DOLOCBE

'l10.6len

Z dnem uveljarritve tega poslovnika preneha veljati
Poslovnik Obdinskega sveta Obdine Rogatec
(Uradni list RS, 6t. 67114 - urarlno predi5deno

besedilo).

111.61en

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

Stevilka:
Rogatec, dne

Zlupan
Obcine Rogatec
Martin Mikolic

108.clen

Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se

uporabljajo dolo6be tega poslovnika' ki veljajo za

sprejem odlokov.



Uradni list Republike Slovenije 5t. 67 / '19.9.2014 / stran 7599

svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih
v pristojnosti obdine. Enako lahko postopa, de pokrajina ali
druga obdina posega v njeno pristojnost.

125. dlen
Zupan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija

Konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi drZavni organi
izvrdujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproZi tudi, de
osebe javnega in zasebnega prava z clokondnimi upravnimi
akti uveljavljajo pravice na $kodo javnih koristi obdine.

_ 126, iten
Zupan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot

stranka ali kot i;transki interuenient, dr: bi lahko bile v teh
postopkih oziroma de so z Ze izdanimi akti prizadete pravtce
in kori$ti obdine, dolodene z ustavo rn z;rkoni.

127. den
Delovna telesa so dolZna za potrebe obdinskega sveta

oblikovati mnenjr: glede priprarvljajod,ih s;e predpisov, ki se ti_
dejo koristi obdine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje obdinski
svet svoje mnenje, ki ga podlje drZavnernu zboru.

X. NADZOR NAD ZA.KONITO{JTJO DELA

128. dlen
Vsako minir;trstvo na svojem podnrdju nadzorr_rje zako_

nitost sploSnih in posamidnih aktov, ki jih iz svoje izvirne pri_
stojnosti izdajajo Zupan, obdinski svet in pooblaSdeni delavci
obdinske uprave.

Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad
zakonitostjo dela organov obiin zagotoviti ustrezno sodelo-
vanje, medsebojno obve$danje in strokovno pomod organom
obdin.

V zadevah, ki jih na or{Jane obdine prenese dr\ava,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadz,crstvo nad primerno_
stjo in strokovnos;tjo njihovega dela.

Pri izvajanju nadzorstva po prej5njem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpise organizacijo sluZb za izvajanje
nalog iz drZavne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog na
teh delovnih mestih ter daje ob,vezna navodila za opravljinje
nalog iz drzavne pristojnosti,

Statut Obdine Rogatec (Uradni list RS, it. 13/06) vse.
buje naslednje prehodne in llon6ne dr>lodbe;

XI. PREHODNE IN KONENE DOLOEBE

129. dlen
Do sprejema novih predpisov se v obdini uporabljajo

predpisi, ki so jih sprejeli organi Obdine Simarje pri jetsah, de
niso v nasprotju z zakonom.

130. dlen
Dolodbe 23. do 28. dlena tega statuia se pridnejo upo_

rabljali pri oblikovanju delovnih teles olcdinskega sveta po
izvedbi prvih redrrih voliiev in takrat preneha ueiiati Odlok o
ustanovitvi delovnih teles Obdinskega sveta Obdine Roga-
tec, njihovi sestavi, nalogah in nadinu dela (Uradni list RS,
st. 32199).

Dolodba 39. dlena se pridne uporabljati po izvedbi prvih
rednih volitev.

131. iilen
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Sta_

tut Obdine Rogatec (Uradni list RS, St, 3iil99 in 5S/01).
Ta statut zadne veljati petnajsti dan po objavi v tJradnem

listu Republike Sloveniie.

Dopolnitev Statuta Obdine Rogatec (Uradni list RS,
st. 27106) vsebuje naslednjo kondno dolo6bo:

2. dlen

Dopolnitev Statuta Obdine Rogatec se objavi v t.rraonern
listu RS in zadne veljati naslednji dan po objavi.

Spremembe in dopolnitve Statuta Obiine Rogatec
(Uradni list R$, St. 50/10) vsebujejo naslednji kondni clolodbi:

22.6len
Dolodbi 6. in 16. dlena tega akta, ki urejata nezdruZljivost,

se zadneta uporabljati po prvih rednih volitvah, po uveljavitvi
tega akta.

23. dlen
Spremembe in dopolnitve Statuta Obdrne Rogatec zainejo

veljati petnajsti dan po objavi v Urcdnem listu Republike Slovenije.

$prememba Statuta Obdine Rogatec (Uradni Iist RS,
st, 56/11) vsebuje naslednjo kondno dolodbo:

2. dlen
Ta sprenremba zadne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnenr listu Republike Slovenije.

St. ooz'1-oooglzota
Rogatec, dne 1. septembra 2014

Zupan
Obdine Rogatec

Martin Mikoli6 Lr.

2838, Poslovnik Obdinskega sveta Obdirre Rogatec
uradno prediSdeno besedilo (UpB2)

Na podlagi 91. clena Poslovnika Obdinskega sveta Ob-
dine Rogalec (Uradni list RS, St. 66/06 - uradno predisceno
besedilo,50/10 in 51114) je Obdinski svet Obdjne Rogatec rra
7. izredni seji, dne 1.9.2014, potrdil uradno predisdeno bese-
dilo Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Rogatec, ki oosega:

- Poslovnik Obdinskega sveta Obdine Rogatec (Uradni
list RS, 3t. 52199),

- Sprenrembe in dopolnitve Poslovnika Obdinskega :;veta
Obdine Rogatec (Uradni list RS, 5t. 13/06),

- Spremembe in dopolnitve Poslovnika Obdinskega r;veta
Obdine Rogaiec (Uradni list RS, 5t. 50/i0) in

- Spremembe in dopolnilve Poslovnika Obcinskega sveta
Obdine Rogatec (Uradni list RS, st. 51/14).

POSLOVNIK
Obdinskega sveta Obdine Rogatee

uradno predi$Eeno besedilo
(uP82)

I. SPLOSNE DOLOdBE

1. 6len
Ta poslovnik ureja organizacijo in nadin dela obcinskega

sveta (v nadaljevanju: svet) ter nadin uresnidevanja pravic in
dolZnosti dlanov obdinskega sveta (v nadaljevanju: clani).

2. dlen
Dolodbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za

delovanje delovnih teles obdinskega sveta in njihovih clanov.
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svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih
v pristojnosti obr)ine. Enako l,ahko poslopa, de pokrajina ali
druga obdina posega v njeno pristojnost.

125. dlen
Zupan lahko kot stranra v upravnem sporu spodbija

Konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi dr2avni organi
izvr$ujejo oblastni nadzor. Uplavni spor lahko sproZi tudI de
osebe javnega in zasebnega prava z clokondnimi upravnrml
akti uveljavljajo pravice na Skc,do javnih koristi ob6ine.

126. dlen

. irpq.n lahko vstopi v upravni ali soclni postopek kot
stranka ali kot stranski intervenient, dr:r bi lahko bile v teh
postopkih oziroma de so z Ze izdanimi arkti prizadete pravice
in koristi obdine, dolodene z us;tavo in z;:rkoni.

127. dlen
Delovna telesa so clol2na za potrebe obdinskega sveta

oblikovati mnenje glede pripravljajodih s;e predpisov, ki se ti,
cejo koristi obdine in pokrajine. Na tej podlagi oniltule obdinski
svet svoje mnenje, ki ga poilje drZavnernu zboru.

X. NADZOR NAD ZAKONITO$TJO DELA

128, dlen
Vsal<o ministrstvo na svojem podrodju nadzoruje zako-

nitost sploSnih in posamidnih aktov, ki jih iz svoje izvirne pri_
stojnosti izdajajo 2upan, obdins;ki svet in pooblaideni delavci
obdjnske uprave.

Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorsrva nao
zakonitostjo dela organov obdin zagoioviti ustrezno sodelo-
vanje, medsebojno obve5danje in strokovno pomod organom
obdin.

V zadevah, ki jih na organe obdine prenese drlava,
opravljajo pristojna ministrstva l.udi nadzorstvo nad primerno_
st1o in strokovnosljo njihovega rJela.

Pri izvajanju nadzorstva 1:o prej$njem oclsiavku lahko
pristojno m.inistrstvo predpi5e organizacijo slulb za izvalanle
nalog iz dr2avne pristojnosti in prsgsls za ,tpravljanje rralog na
teh delovnih mestih ter daje obrrezna navodila za bpravlyanje
nalog iz drZavne pristojnosti.

. StatutObdine Rogatec (Ltradni lisl RS, Et. 13/06) vse-
buje naslednje prehodne in krrn6ne dolodbe;

XI. PREIIODNE IN KONENE DOLOCBE

129. dlen
Do sprejema novih predpisov se v obdini uporabljajo

predpisi, ki so jih sprejeli organi Obdine Srnarje prj jelSah, de
niso v nasprotju z zakonom.

130. dlen
Dolodbe 23. do 28. dlena {:ega statltta se pridnelo upo_

rabljati pri oblikovanju delovnih teles obdinskega svera po
izvedbi prvih rednih volitev in terkrat preneha veiati Odlok o
ustanovitvi delovnjh teles Obdinskega sveta Obdine Roga-
lu.:flllgui sestavi, nalogah in nadinu derla (Uradni list RS,
5t.32/99).

Dolodba 39. clena se pridnr: uporabl.jati po izvedbi prvih
rednih volitev.

131. dlen

- 
2.. dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Sta_

tut Obdine Rogatec (Uradni list FtS, St. 35/99 in 55/01).
Ir statut zadne veljati petna.jsti dan po objavi v Uradnem

listu Republike Sloveniie.

Dopolnitev Statuta Obdine Rogatec (Uradni list RS,
5t. 27106) vsebuje naslednjo kondno dolocbo:

2. dlen
Dopolnitev Statuta Obiine Rogatec se objavi v Uradnem

listu RS in zadne veljati naslednji dan po objavi

Spremembe in dopolnitve Statuta Obdine Rogatec
(Uradni list R$,51. 50/'10) vsebujejo naslednji konini dolodbi:

22. tlen
Dolodbi 6. in 16. dlena tega akta, ki urejata nezdruZljivost,

se zacneta uporabljati po prvih redrrih volitvah, po uveljavitvi
tega akta.

23. dlen
Spremembe in dopolnitve Statuta Obdine Rogatec zacnejo

veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Sloveniie.

Sprememba Statuta Obdine Rogatec {Uraclni list RS,
St. 56/11) vsebuje naslednjo kondno dolodbo:

2. dlen
Ta sprernemba zadne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Sr. oo71-ooo3/2014
Rogatec, dne 1. septembra2014

Zupan
Obdine Rogatec

Martin Mikolic l.r.

2838, Poslovnik Obdinskega sveta Obdine Rogarec
uradno prediSdeno besedilo (Up82)

Na podlagi 91. dlena Poslovnika Obdinskeqa sveta Ob-
dine Rogatec (Uradni list RS, St, 66/06 - uradno predisdeno
besedilo, 50/'10 ln 51114) je Obcinski svet Obdine Rogatec rra
T.izredni seji, dne 1.9.2014, potl-dil uradno predisdeno bese_
dilo Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Rogatec, ki obsega:

- Poslovnik Obdinskega sveta Obdine Rogatec (Uradni
list RS, St. 52199),

_ .. * Spremembe irr dopolnitve poslovnika Obdinskega sveta
Obdine Rogatec (Uradni list RS, St. 13/06),

_ - Spremembe in dopolniive poslovnjka Obcinskega sveta
Obdine Rogatec (Uradni tist RS, dt. 5O/i0) in

- Spremembe irr dopolnitve poslovnika Obdjnskeqa sveta
Obdine Rogatec (Uradni list RS, st. 51/.j4).

PO$LOVNIK
Obdinskega sveta Obdine Rogatec

uradno prediSdeno besedilo
(uP82)

I, SPLOSNE DOLOdBE

1. dlen
Ta poslovnik ureja organizacijo in nadin dela obdinskega

sveta (v nadaljevanju: svet) ter nadin uresnidevanja pravtc rn
dolZnosti dlanov obdinskega sveta (v nadaljevanju:'dlanr;.

2. dlen
Dolodbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za

delovanje delovnih teles obdinskega sveta in njihovih dlanov.
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Nacin 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, dlen
Obdinski svet in njegova delovna telesa poslujejo v slo-

venskem jeziku.

4. clen

Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.
Javnost dela se lahko omeji ali izkljudi, 6e to zahtevajo

razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki

vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpi-
som ali splo5nim aktom obcine oziroma druge javne ali zaseb-
no-pravne osebe zaupne narave oziroma dr2avna, voja6ka ali
uradna tajnost.

Nadin zagotavljanja javnosti dela in nadin omejitve jav-
nosti dela obdinskega sveta in njegovih delovnih teles doloda
ta poslovnik.

5. clen

Svet dela na rednih, izrednih in dopisnih sejah.
Redno sejo sveta sklide 2upan najmanj Stirikrat na leto.

Ob obdinskem prazniku se svet sestane na slovesnosti s
podelitvijo priznanj Obdine Rogatec, za katero se ne uporab-
ljajo dolodila tega poslovnika, ki govorijo o rednih in izrednih
sejah. Dolocbe tega poslovnlka prav tako ne veljajo z.a Zalne
seje sveta v primeru smrti uglednih posameznikov.

6. clen

Svet predstavljaZupan, delovno telo obdinskega sveta pa
predsednik delovnega telesa.

7. dlen

Svet uporablja Zig obdine, ki je doloden s statutom obdine
ali odlokom, v katerem je ime obd.inskega organa ,)OBCINSKI
SVET(.

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

Zig sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna
telesa sveta.

Zig sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo tajnik obcine.

I I. KONSTITUIRANJE OBEINSKEGA SVETiT.

B. dlen

Obdinski svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na
kateri je potrjenilr vec kot polovica ntandatov dlanov sveta.

Prvo sejo novoizvoljenega sveta sl<lide prejinji Zupan pra-
viloma 20 dni po izvolitvi clanov, vendar ne kasneje kot 10 dni
po izvedbi drugega kroga volitev Zupana.

Zaradj priprave na prvo sejo sklide Zupan nosilce kandi-
datnih list, s katerih so bili izvoljeni svelniki.

8.a dlen

Obvezni dnevni red konstitutivne seje je:
1. Ugotovitev Stevila navzodih novoizvoljenih dlanov
2. Porocilo obcinske volilne komisije o izidu volitev v svet

in volitev 2upana
3. lmenovanje mandatne komisije za pregled prispelih

pritoZb in pripravo predloga potrditve mandatov dlanov sveta
4. Poro6ilo mandatne komisije in potrditev mandatov sve-

tnikov
5. Porodilo mandatne komisije in odlodanje o pritoZbah

kandidatov za Zupana
6. lmenovanje komisije za nrandatna vpraianja, volitve

in imenovanja.
O dnevnem redu konstitutivne seje svet ne razpravlja in

ne odloda.

9, dlen

Prvo sejo novr:rizvoljene'ga sveta vodi najstarejSi elan ob-
6inskega sveta oziroma dlan, ki ga na prerdlog najstarej5ega
dlana dolodi obdinsl<i svet.

Na prvi seji svet izmed navzodih dlanov najprej imenuje
tridlansko komisijo za potrdit,:v mandatov ilanov obdinskega
sveta in ugotovitev izvolitve 2r:pana. dlane komisije lahko
predlaga vsak dlan obdinskega sveta. Svet glasuje o predlogih
po vrstnem redu, kot so bili vlo2eni, dokler niso imenovani trije
6lani komisije. O pnaostalih predlogih svet ne odloda.

Komisija na prodlagi porodila volilne komisije in potrdil
o izvolitvi pregleda, kateri kerndidati so bili izvoljeni za dlane
obdinskega sveta, prredlaga obdinskemu svetu odloditve o mo-
rebitnih pritoZbah liandidatov za dlane obdinskega sveta ali
predstavnikov kandidatnih list in predlaga potrditev mandatov
dlanov obdinskega siveta.

Komisija na podlagi porodila volilne komisije in potrdila
o izvolitvi 2upana predlaga ol:dinskemu svetu tudi odloditve o
morebitnih prito2bah drugih kandidatov za Zupana ali predstav-
nikov kandidatur.

1C'. 6len

Mandate dlanov obdinshega sveta potrdi svet na predlog
komisije potem, ko dobi njeno porocilo o pregledu potrdil o iz-
volitvi ter vsebini in upraviden<lsii morebitnih prito2b kandidatov,
predstavnikov kandidatur oziroma kandldatnih list.

Svet odlodi skupaj o polrditvi mandatr:v, ki niso sporni, o
vsakem spornem mandatu pa odloda posebej.

ilan obdinskerga sveta, katerega mandat je sporen, ne
sme glasovati o potrditvi svojt.'ga mandata. 5te1e se, cla je svet
z odloditvijo o spornem mandirtu odlodil tudi o pritoZbi kandida-
ta ali predstavnika kandidatLrre oziroma kandidatne liste.

Svet na podlt:rgi porodila volilne komisije in potrdila o
izvolitvi Zupana na podlagi porodila komisije posebej odloci
o morebitnih pritoZbah kandidatov za 2upana, predstavnikov
kandidatur ozironra kandidatnih Iist. ee je za lupana izvoljen
kandidat, kije bil hkrati izvoljen tr-rdi za dlanir sveta, pa je zoper
njegov mandat Zupi;rna vloZena pritoZba, o ,rdlodanju o prito2bi
ne sme glasovati. Glasovati ne sme niti vlagatelj pritoZbe - kan-
didat za 2upana, de, je bil izvc,ljen tudi za dlana sveta.

11 . clen
Ko se svet konstituira in ugotovi izvolitev 2upana, nastopijo

mandat novoizvoljeni dlani obdinskega sveta in novi Zupan, man-
dat dotedanjim elanr:rm obdinskega sveta in Zupanu pa preneha.

S prenehanjenr mandata dlanov obdinskega sveta prene-
ha clanstvo v nadzornem odboru obdine ter stalnih in obdasnih
delovnih telesih obiiinskega sveta.

12t. 6len
Ko je svet korrstituirar.r, imenuje najprej izmed svojih dla-

rrov Komisijo za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja kot
svoje stalno delovno telo. Konrisija mora do prve naslednje seje
sveta pregledati dlarrstvo v ob'iinskih organilr in delovnih telesih
ter pripraviti porodilrr in predlcrge za imenovanje novih dlanov.

12.a 6len

Obdinski svet potrdi mandat dlana oh6inskega sveta, ki
nadomesti dlana oLrdinskega sveta, ki mu preddasno preneha
mandat, na predlo5; komisije za mandatna vpra5anja, volitve
in imenovanja.

ilan obcinskel;a sveta, l<aterega manrlat se potrjuje, srne
glasovati o potrditvi svojega rnandata.

III. PRA/ICE IN DOLZNOSTICLANOV
OBEINSI,(EGA SVETA

1. SploSne dolodbe

1;1;. dlen
Pravice in doliinosti dlanov obdinskega sveta so dolodene

z zakonom, statutorn obdine in tem poslovnikom.
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elani obdinskega sveta inrajo pravico in dolZnost udeleZe-
vati se sej in sodelovati pri delu obdinskega sveta in njegovih
delovnih teles, katerih dlani s;o. elani o5dinskega sveta se
lahko udeleZujejo tudi sej drugih delovnih teles in iilajo pravico
sodelovati pri-njihovem delu, vendar bre;z pravice glasovanja.

Clan obdinskega sveta inra pravico:
- predlagati obdinskemu tivetu v sprejem odloke in druge

akte, razen proraduna, zaklju,lnega rai:una in drugih aktov,
za katere je v zerkonu ali v stratutu dolodeno, da jih sprejme
obdinski svet na predlog Zuperna, ter olbravnavo vpraSanl iz
njegove pristojnosti;

- glasovati o predlogih sploSnih iaktov obdine, drugih
aktov in odloditev obdinskega sveta ter predlagati dopoln-ila
(amandmaje) ieh predlog<.rv;

- sodelovati pri oblikovanjil dnevnih redov sej obdinskega
sveta;

- predlagati kandidate za ilane obdinskih organov, delov_
n jh teles obdinskr:ga sveta in organov jarvnih zaiodov, javnih
podjetij in skladov, katerih usta noviteljiier ali soustanoviteljica
je obdina oziroma v katerih ima obdina v skladu z zakonom
svoje predstavnike,

Olan obdinskega sveta irna dolinost varovati podatke
zaupne narave, ki so kot osebni podatki, clrZavne, uradne in po_
slovne lajnosti opredeljene z zakonom, drugim precipis om ali z
akti .obdinskega srreta in organi::acij uporabnikov proradunskih
sredstev, za katere zve pri svojr;m deiu.

Clan obdinskega sveta ima pravico tto povradila stroskovv zvezi z opravljilnjem funkcijrr ter v skladu z zakonom inposebnjm aktom obcinskega sveta do pladila za nepoklicno
opravljanje funkcije obdinskega funkcionarja.

14. dlen

.Olan 
obdinskega sveta ne rnore biti kiican na odgovornost

zaradi_mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z opiavljaryem
svoje funkcije na sejah obiinske,3a sveta in delovnih telei.

Clan obdinskega sveta nima imunitete ter je za svoja
dejanja, ki.niso povezana s pravicami in ciol2nostmi clana ob_
cinskega sveta, odikodninsko in kazensko odgovoren.

15. dlen

. Svetni6ke skupine, ki jih oblikujejo clarni obdinskega sveta
izvoljeni z istoimenske liste ali dvefL ali ve6 kandidatnih list,
imajo le pravice, ki gredo posanreznemu srvetniku.

2. Vpra$anja in pobude dlanov obdinskega sveta

16. 6len

.e lan,obdinskega sveta ima pravico zahtevati od Zupana,
drugih obdinskih organov in obiinske uprave obvestila in po_
jasnila, ki so mu potrebna v zve;zi z delom v obdinskern svetu
rn njegovih deloVnih telesih.

. . 
Obdinski orgerni iz prejSnjega odstav,ka so dol2ni odgo-

voriti na vpra5anja dlan-ov obeinskega sveta in jim posredovati
zahtevana pojasnila. Ce dlan c,bdinskega .ult"'to posebej
zahteva, mu je trebra odgovoriti oziroma [osredovati pojasnili
ludi v pisni obliki.

, _. elan obdinskega sveta im,a pravico Zupanu ali tajniku
obcine postaviti vpra5anje ter jima lahko da pobudo za ureditev
dolodenih vpradanj ali za sprejern dolodenih ukrepov iz njune
pristojnosti,

17. clen
e lan obdinskega sveta zastervlja vpraSianja in daje pobucle

v pisni obliki ali ustno.

. - N,u vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna
todka. dnevnega reda za vpra5anja in poburje dlanov.

. Vpraianja oziroma pobude rnorajo biti kratke in postavlje_
ne tako, da je njihova vsebina jasno razvi<lna, V nasprotnem
primeru 2upan ali za vodenje sejr; poobla$ileni podZupan ozi-
roma dlan obdinskega sveta na to opozori in dlana obdinskega
sveta pozove, da vpra5anje oziroma pobudo ustrezno dopolni.

Ustno postavljeno vpra5anje ne sme trajati ved kot 3 mi-
nute, obrazloZitev pobude pa ne ve6 kot 5 minui.

. Pisno postavljeno vpra5anje mora biti takoj posredovano
tistemu, na katerega je naslovljeno.

Pri obravnavi vpra5anj in pobud morata biti na seii ob_
vezno prisotna Zupan in tajnik obdine. ee sta Zupan ali iajnik
obdine zadrZana, dolodita, kdo ju bo nadclmeidal in odgovarjal
na vpra5anja in pobude.

Na seji se odgovarja na vsa vpra5arrja in pobude, ki so
bila oddana do zadetka seje ter na ustna vpraSanja dana ob
obravnavi vpraSanj in potrud dlanov obdinskega sveta. Ce zah_
teva odgovor na vpraSanje podrobnejsi pregled dokumentacije
oziroma prouditev, lahko Zupan ali tajnik obcine oziroma njun
namestnik odgovori na naslednii seii.

Zupan ali tajnik obdine ozirolna njun namestnik lahko
na posamezna vpra5anja ali pobude odgovorita pisno, pisno
morata odgovoriti tudi na vpradanja in pobude, za katere tako
zahteva vlagatelj. Pisni odgovor mora biti posredovan vsenr
dlanom obiinskega sveta s sklicem, najkasneje pa na prvr
naslednji redni seji.

18. dlen
ee dlan obdinskega sveta ni zadovoljen z odgovoronr

na svoje vprasanje ozironra pobudo, lahko zahteva dodatno
pojasnilo. Ce tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga obdin-
skemu svetu, da se o zadevi opravi razprava, o cemer odlocj
svet z glasovanjetr't.

ee svet odlodi, da bo o zadevi razpravljal, mora zupan
uvrstiti to vpraSanje na dnevni red prve naslednje redne seje.

3. Odgovornost in ukrepi zaradi neupravidene oelsotnosti
s sej sveta in delovnih teles

19. dlen
Clan obdinskega sveta se je dolZan udele2evatt set sveta

in delovnih teles, katerih clan ie.
ee ne more priii na sejo sveta ali delovnega telesa, kate_

rega dlan je, mora o tem in o razlogih za to obvestiti tajniitvo
obbinske uprave najpozneje do zadetka seje. Ce zaradi visje
sile ali drugih razlogov tajnistva obdinske uprave o svoji odso!
nosti ne more obvestiti do zadetka seje, mora to opraviti takoj,
ko je to mogode.

Clanu sveta, ki se ne udeleZi seje obdinskega sveta, ne
pripada pladilo za nepoklicno opravljanje funkcije za mesec, v
katerem je bila ta seja.

Ce se dlan delovnega telesa iz neopravidenih razrogov
ne udeleZi treh sej delovnega telesa v koledarskem letLr, lahko
predsednik delovnega telesa predlaga obdinskemu sveru nte_
govo razreiitev

IV DELOVNO PODROEJE SVETA

20. dlen
Obdinski svet je najviiji organ odlodanja o vseh zaoevan

v okviru pravic in dol2nosti obdine.
Svet opravlja zadeve iz svoje pristojnosti, ki jo doloda na

podlagi ustave in zakona sLatut ob6ine.

V. SEJE SVETA

1. Sklicevanje sej, lrredsedovanje in udeleiba na seji

21 . dlen
Obdinski svet dela in odioda na seiah.
Seje sveta sklicuje Zupan.
Zupan sklicuje seje obdinskega sveta po potrebi, po skle_

pu sveta in na predlog drugih predlagateljev dolodenlh s statu-
tom obcine, mora pa jih sklicati najmanj Stirikrat letno.
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22.6len
Vabilo za redno sejo obdinskega sveta s predlogom

dnevnega reda se po5lje dlanom najkasneje 7 dni pred dnem'

dolodenlm za sejo, Skupaj z vabilom se podlje tudi gradivo,

l<i je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red Posa-

mezno gradivo se lahko podlje tudi kasneje ali predloZi na

mizo, 6e je vsebina gradiva nujno potrebna pri odlocanju o

tocki dnevnega reda, pa ga ni bilo mogode posredovati Ze z

vabilom za sejo.
Vabilo na sejo obdinskega sveta se po$lje Zupanu' pod-

Zupanu obdine, predsedniku nadzornega odbora obdine in

tajniku obdine.
Vabila iz prej5njih dveh odstavkov se poSljejo po po5ti v

fizibni obliki na papirju, de tako s pisno izjavo narodi prejemnik,

pa lahko tudi na disketi, zgo6cenki, drugem podobnem nosilcu

podatkov ali po elektronski po5ti.

23. clen

lzredna seja obdinskega sveta se skli6e za obravnavanje

in odlodanje o nujrrih zadevah, kaclar ni pogojev za sklic redne

seie. ali na zahtevo 1/4 clanov sveta.

V zahtevi clanov obdinskega sveta za sklic izredne seje

morajo biti navedeni razlogi za njen sklic' Zahtevi mora biti

prilo2eno gradivo o zadevah, o katerih naj obeinski svet odloda'

de ilani sveta ne razpolagajozgradivom' pa zahteva zupanu In

obdinski upravi, katero gradivo naj se za se1o pnprav

lzredno sejo obdinskega sveta skli6e 2upan Ce izredna

seja sveta, ki so jo zahtevali dlani sveta, ni sklicana v roku

sedmih dni od predloZitve pisne obrazloZene zahteve za sklic

s priloZeninr ustreznim gradivom, jo lahko sklidejo dlani sveta'

ki so sklic zahtevali oziroma njlhov poobla5deni predstavnik'

V tem primeru lahko sejo vodi clan obdinskega sveta, Ki ga

dolocijo clani, ki so sklic izredne seje zahtevali'
Vabilo za izredno sejo obeinskega sveta z gradivom mora

biti vroceno dlanom obdinskega sveta najkasneje tri dni pred

sejo. Vabilo se po5lje v skladu 222. dlenom tega poslovnika in

se objavi na spletni strani obcine.
b" turt"t* terjajo drr-rgade' se lahko izredna seja ob-

dinskega sveta sklide v skrajnem roku, ki je potreben, da so s

skllceri 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 tudi gradivo za sejo Obdinski

svet pred sprejemom dnevnega recla tako sklicane izredne

seje irgotovi utemeljenost razlogov za sklic' Ce obcinski svet

ugotovi, da ni bilo razlogov, se seja ne opravi in se sklide nova

izredna ali redna seja v skladu s tem poslovnikom'

23.a clen

Kadar gre za posamezno nujno zadevo manjdega pome-

na, se lahkJ opravi dopisna seja obdinskega sveta Dopisna

seja se opravi na podlagi osebno vrodenega vabila s priloZenim

gradiuorn ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme, z osebnim

telefonskim glasovanjent ali po elel<tronski poSti'

Dopisna seja je sklepdna, de je bilo vabilo poslano vsem

dlanom sveta, od katerih jih je osebno vrocitev potrdilo ved kot

polovica. Steje se, da so osebno vroditev potrdili dlani, ki so

glasovali.
Predlog sklepa, ki je priloZen na dopisno sejo, je sprejet'

de ie zanj glasovala vedina dlanov obdinskega sveta' ki so

glasovali.
O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavln,

dolodenih s tem poslovnikonr, vsebovati Se potrdilo o osebni

vroditvi vabil dlanom sveta oziroma ugotovitev, koliko dlanov

svela je glasovalo.

24, den

Na seje sveta se vabijo porodevalci za posamezne todke

dnevnega ieda, ki jih dolodi Zupan oziroma tajnik obdine'

Vabilo se po5lje tudi vsem, katerih navzodnost je glede na

dnevni red seje Potrebna.

25. i;len

Predlog dnevnega reda s,eje obdinskega sveta pripravi

Zupan.
Predlog dnevnega reda lalrko predlagajo tudi vsi' ki imajo

pravico zahtevati sklit: 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 prednosilno uvrstijo odloki, ki so priprav-

ljeni za drugo obravnavo.
O sprejemu dnelvnega re,la odloda obdinski svet na za-

detku seje.
Svet ne more odloditi, dat se v dnevni red seje uvrstijo

zadeve, de dlanom ni bilo predloZeno gradivo oziroma h kate-

rinr ni dal svojega mnenja alinizavzel stali66a Zupan, kadarta

ni bil predlagatelj, ra;:en v primerih, ki jih doloda ta poslovnik'

26. clen

Sejo obdinskegil sveta v'rdi 2upan Zupan lahko za vo-

denje sej obdinskega sveta pooblasti podZupana ali drugega

6lana obdinskega sv(lta (v nad;aljnjem besedilu: predsedujodi)'

ee nastopijo ra;4ogi, zara,Ci katerih 2upan ali predsedujoii

ne more voditi 2e sklicane seje, jo vodi podZupan, de pa tudi to

ni rnogode, jo vodi najstarej5i iilan obdinskeS;a sveta'

lzredno sejo ohrdinskega sveta, ki jo sklidejo dlani sveta'

ker 2upan ni opravil sklica v skladu z zakonom in tem poslov-

nikom, vodi dtan svela, ki ga p'coblastijo dlani sveta, ki so sklic

seje zahtevali.

27. clen

Seje obdinskegta sveta s0 Javne.
Javnost seie se zagotavlja z navzodtrosijo obdanov in

predstavnikov sreds'tev javne'ga obve5danja na sejah obdin-

skega sveta.
Predstavnike tiredstev jravnega obve5danja v obcini in

obdane se o seji ob'vesti z objavljenim vabilom, ki mu je prilo-

Zeno gradivo za sejo. Objava r;e opravi vsaj tri dni pred sejo na

spletni strani obdine ter na krajevno obidajen nadin. Sredstvom
javnega obveddanja se poSlje 5e obvestilo po elektronski po5ti

Predsedujodi lahko na zahtevo predstavnika javnega ob-

veSdanja dopusti z'rodno in rslikovno snemanje posameznih

clelov seje. O zahte'ri obdana za snemanje posarneznih delov

seje odlodi obeinski svet.
Predsedujodi rnora poskrbeti, da ima .iavnost v prostoru,

v katerem seja obdinskega sveta poteka, primeren prostor, da

lahko spremlja delo obdinskella sveta ter pri tem dela ne moti'

Prostor za javnost tnora biti v'idno loden od prostora za dlane

obdinskega sveta. ()e obdan' ki spremlja sejo, ali predstavnik

sredstva javnega ol:rveSbanja moti delo obdinskega sveta, ga

predsedujodi trajprej opozori, de tudi po opcrzorilu ne neha mo-

titi dela obdinskega sveta, pa ga odstrani iz prostora'

Zupan predlaS;a obbinsltemu svetu, da s sklepom zapre

sejo za javnost v celoti ali ob obravnavi posamezne todke dnev-

nega reda, ie to teria zagotovitev varstva pr:datkov' ki v skladu

z zakonom niso informacije jervnega znacaia.

Kadar svet sk.lene, da bo izkljudil javnost oziroma kako

tobko dnevnega reda obravtraval brez navzoenosti javnosti,

odlodi, kdo je lahko poleg 2upana, predsedujoiega in dlanov

obdinskega sveta navzod na seji.

2. Potek seje

2t]. dlen

Ko predsedujodi zadne sejo, obvesti svet, kdo izmed dla-

nov obdinskega sveta mu je sporodil, da jet zadr2an in se seje

ne more udeleZiti.
Predseclujodi nato ugotovi, ali je svet sklepden' Predsedu-

jodi obvesti svet turli o tem, kdo je povabljen na sejo'

Na zadetku serje lahko predsedujodi poda pojasnila v zvezi

z delom na seji in drugimi vpra5anji.
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29. clen
Svet doloci dnevni red s<rje, nato odloia o spre1emu za_

pisnika prejSnje seje.

- 
Clan obdinskega sveta lahko da pripombe k zapisniku

prejSnje seje in zahteva, da ser zapisnik ustrezno spremeni in
dopolni. O utemeljenosti zahtevanih spr,lmemb ali dopolnitev
zapisnika prej5nje seje odlodi s;vet.

, Zapisnik se lahko sprejmer z ugotovitvijo, da nanj niso bile
podane pripombe, lahko pa se riprejme u$trezno spremenjen in
dopolnjen s sprejetimi pripombami.

30. dlen
Svet na zadetku seje dolodi dnevni red.
Pri dolodanju dnevnega reda svet nerjprej odloda o predlo_

gih, da se posamezne zadeve umaknejo z'dnevnega reda, nato
o predlogih, da sr: dnevni red razdiri in nato o morebitnih pre_
dlogih za skraj5anje rokov, zdru;iitev obravnav ali hitri postopek.

Zadeve, za katere tako predlaga Zupan, se brezrazprave
in glasovanja umaknejo z dnevnega reda.

Predlogi za raziiritev dne,rnega reda se lahko sprejmejo
le, ce so razlogi nastali po sklicu seje in de je bilo dlanom
obdinskega sveta izrodeno QrarJiyo, ki'je podlaga za uvrstitev
zadeve na dnevni red. O predlorgih za raziiiritev dnevnega reda
svet razpravlja in glasuje.

Po sprejetih posameznih r:dloditvah za umik oziroma za
razSiritev dnevneg;a reda da prerdsedujodi na glasovanle pred_
log dnevnega recla v celoti.

31. iilen
Posamezne todke dnevn,:ga reda se obravnavalo po

dolodenem (sprejeltem) vrsrnem redu.
Med sejo lahko svet spremeni vrstni red obravnave posa_

rneznih toik dnevrrega reda.

32. dlen
Na zadetku obravnave vsake todke clnevnega reda lahko

poqa arp?l ali oseba, ki jo dolodi Zupan oziromJpredlagatelj,
kadar to ni 2upan, dopolnilno obrazloZitev. Dopolnilna obrazlo-
Zitev s.me trajati najved petnajst rninut, de ni s iem poslovnikom
drugade dolodeno. Kadar svet tako sklrene, je predlagatelj
dolZan podati dopolnilno obrazloiitev.

Ce ni Zupan prredlagatelj, poda Zupan ali od njega poobta_
Sdeni podZupan o:ziroma tajnik ,obdine mnenje k bbiavnavani
zadevi. Potem dobi besedo pre,Csednik d,elovnega telesa ob-
cinskega sveta, ki je zadevo obravnavalo. Obra2oZitev Zupa-
novega nrnenja in beseda predsr:dnika delovnega telesa Iahko
tra.lata najved po deset minut.

Po tem dobijo besedo dlani obdinsker;a sveta po vrsrnem
redu, kakor so se priglasili k razp,ravi. RazSrrava posameznega
clana lahko traja najved sedem minut. Svet lahko sklene, da
posanrezen clan iz utemeljenih razlogov l,ahko razpravlja dalj
easa, vendar ne ved kot petnajst minut.

. 
Razpravljalec lahko pravilorn a razpratrl)a le enkrat, rma pa

pravico do replike po razpravi vsakega drLrgega razpravljalca.
Replika mora biti konkretna in se nanlsati ria iapovedi replike
oznaeeno razpravo, sicer jo lahllo predsetiujodi prepove. Re-
plike smejo trajati najved tri minute.

.K-o. 
je vrstni red prigla5enih razpravljalcev izdrpan, pred_

sedujodi vpraia, ali 2eli ie kdo rilzpravljaii. Dodatne razprave
lahko trajajo le po tri minute.

33. dk".n

Razpravljalec sme govoriti le o vprai,anju, ki je na dnev_
nem fedu in o katerem tede razprava, h kateri je piedsedujodi
pozval.

" Ce se razpravljalec ne drZi dnevnegar reda ali prekoradi
cas za razpravo, ga predsedujodi opomni. ee se tuOi po dru-
gem opominu ne drZi dnevnega reda oziroma nadalju)e zraz-
pravo, mu predsedujodi lahko vzame bese,do. Zoper oovzem
besede lahko razpravljalec ugol,arja. O ugovoru odtoei svet
brez razprave.

34. dlen
Clanu obdinskega sveta, ki 2eli govoriti o kr5itvi poslovni_

ka ali o kriitvi dnevnega reda, da predsedujodi besedo takoj,
ko jo zahteva.

Nato poda predsedujodi pojasnilo glede kr5itve posrov_
nika ali dnevnega reda. Ce dlan ni zadovoljen s pojasnilom,
odlodi svet o tem vpra5anju brez razprave.

Ce dlan zahteva besedo, da bi opozoril na napako ali
popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni todna in je pov_
zrodila 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 traiati ved
l(ot pet ntinut.

35. dlen

. . 
Ko predsedujodi ugotovi, da ni ved priglaSenih k razpra-

vi, sklene nzpravo o posamezni todki dnevnega reda. ie je
na podlagi razprave treba pripraviti predloge za odloditev ili
stali$da, se razprava o taki todki dnevnega reda prel<ine in
nadaljuje po predloZltvi teh predlogov.

Predsedujodi lahko rned sejo prekine delo sveta tudi, de
je to potrebno zaradi odrnora, priprave precJlogov po zaklju_
deni razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve dodatnih
strokovnih mnenj. V primeru prekinitve predsedujoci dolodi,
kdaj se bo seja nadaljevala.

. Predsedujodi prekine delo sveta, de ugotovi, da seja ni
ved sklepdna, de so potrebna posvetovanja v delovnem tele_
su in v drugih primerlh, ko tako sklene svet. ee ie oero sveta
prekinjeno zato, ker seja ni ved sklepcna, sklepdnosti pa rri niti
v nadaljevanju seje, predsedujodi sejo konda.

36. dlen
Seje obdinskega sveta morajo biti nadrtovane tako, da

praviloma ne trajajo ved kot dtiri ure.
Predsedujodi odredj petnajstminutni odmor vsai po dveh

urah neprekinjenega dela.
Odnror lahko predsedLrjodi odredi tudi na obrazloZen

predlog posameznega ali skupine dlanov obdinskega sveta,
Z.upana ali predlagatelja, de je to potrebno zaradi priprave
dopolnil (amandmajev), mnenj, stalisd, dodatnih obrazlo2itev
ali odgovorov oziroma pridobitve zahtevarrih podatkov. Odmor
lahko traja najved trideset minut, odredi pa se ga lahko pred
oziroma v okviru posamezne todke najved dvakrat.

Ce kdo od upravidencev predlaga dodatni odmor po izdr_
panju moZnosti iz prej5njega odstavka, odlodi obdinski svet, alj
se lahko odredi odmorali pa se seja prekine in nadaljuje clrugic.

37. dlen

, , Ce svet o zaclevi, 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 fazprava oziroma odlodanie o zadevi
preloZi na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odlodi,
de dasovno ni uspel obravnavati vseh todk dnevneqa reqa.

Ko so vse todke dt-revnega reda izdrpane, ob&nsxr svet
konda sejo.

3. Vzdrievanje reda na seji

38. dlen
Za red na seji skrbi predsedujodi. Na seji sveta ne sme

nihde govoriti, dokler mu predsedujoci ne da besede.
Predsedujodi skrbi, da govornika nihde ne moti nred qo-

vorom. Govornika lahko opomni na red ali mu seZe v besedo
le predsedujodi.

39. dlen
Za kr5iiev reda na seji sveta snte preclsecluiodi izredi

naslednje ukrepe:

- oponrin,
* odvzem besede,

- odstraniiev s seje ali z dela seje.
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40. clen
Opomin se lahko izrede ilanu obdinskega sveta, de go-

vori, deprav ni dobil besede, de sega govorniku v besedo ali
ce na kak drug nadin krii red na seji.

Odvzem besede se lahko izrede govorniku, 6e s svojim
govorom na seji kr5i red in dolodbe tega poslovnika in je bil
na tej seji Ze dvakrat opominjan, naj spoStuje red in dolodbe
tega poslovnika.

Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izrede dlanu
obdinskega sveta oziroma govornil<u, de kljub oporninu ali od-
vzemu besede kr$i red na seji, tako da onemogoca delo sveta.

Clan obdinskega sveta ozironra govornik, ki mu je iz-
reden ukrep odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj
zapustiti prostor, v katerem je seja,

41 . dlen
Predsedujodi lahko odredi, da se odstrani s seje in iz

poslopja, v katerem je seja, vsak drug udele2enec, ki krii
red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoda nemoten
potek seje.

ee je red huclo kr5en, lalrko predsedujoci odredi, da se
odstranijo vsi posluialci.

42. den
ee predsec{ujoci z rednimi ukrepi ne more olrraniti reda

na seji sveta, jo prekine.

4. Odlo6anje

43. dlen

Svet veljavno odloda, de je na seji navzodih vedina vseh
dlanov sveta.

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

Za sklepdnost je odlodilna dejanska navzodnost dlanov
obdinskega sveta v sejni sobi (dvorani).

Kadar je za sprejem odloditve potrebna dvetretjinska
vedina, svet veljavno odloda, 6e je na seji navzodih najmanj
dve tretjini vseh ilanov obdinskega sveta.

44. 6len
Predlagana odloditev je na sklepdni seji obdinskega

sveta sprejeta, de se je vedina dlanov obdinskega sveta, ki
so glasovali, izrekla >>ZA<< njen sprejem oziroma, de je >ZA<
sprejem glasovalo toliko dlanov, kot to za posamezno odlodi-
tev doloca zakon.

45. dlen

Obdinski svet praviloma odloda z javnim glasovanjem.
S tajninr glasovanjern lahko svet odloda, de tako sklene

pred odlodanjem o posamezni zadevi oziroma vpra5anju.
Predlog za tajno glasovanje lahko da Zupan ali najmanj ena
detrtina vseh dlanov svela.

46. clen

Glasovanje se opravi po koncani razpravi o predlogu, o
katerem se odloda.

ilan obdinskega sveta ima pravico obrazloziti svoj glas,
razen de ta poslovnik ne doloda drugace. ObrazloZitev glasu
se v okviru posameznega glasovanja dovoli le enkrat in sme
trajati najved dve minuti.

Predsedujoci po vsakem opravljenem glasovanju ugoto-
vi in objavi izid glasovanja.

47. clen

K glasovanju pozove predsedujo6i dlane obdinskega
sveta tako, da jim najprej predlaga, da se opredelijo >ZA<
sprejem predlagane odloiitve, po zakljudenem opredeljevanjLt
za sprejem odlocitve pa 5e, da se opredelijo >PROTI< spre-

jemu predlagane odloditve. Vsak dlan glasuje o isti odloditvi
samo enkrat, razen ie je glasovanje v celoti ponovljeno.

4{}, dlen
Javno glasovanje se olcravi z dvigom rok ali s poimen-

skim izjavljanjem.
Poimensko glasujejo i:lani obdinskega sveta, de svet

tako odlodi na predlog pred:;edujodega ali najmanj ene detr-
tirre vseh dlanov sveta.

dlane se pozove k poirnerrskemu glasovanju po abece-
dnem redu prve drke njihovilr priimkov. elan glasuje tako, cla
glasno izjavi )ZA(, )PROT|,< ali >NE GLASUJEM(.

4t). dlen
Tajno se glasrJje z glasrrvnicami.
Tajno glasovernje vodi irr ugotavlja izide tridlanska konri-

sija, ki jo vodi prerlsedujodi. Dva 6lana dolodi obdinski svet
na predlog predseclujodega. Administrativno-tehn i6na opravila
v zvezi s tajnim glasovanjern opravlja tajnik obiine ali javni
usluZbenec obdinske uprave, ki ga dolodi tajnik.

Za glasovanje se natisrre toliko enakih glasovnic, kot je
dlanov sveta.

Glasovnice morajo biti overjene zZigom, ki ga uporablja
obcinski svet.

Pred zadetkonr glasovarnja dolodi predsedujoci cas gla-
sovanJa.

Komisija vrod:i glasovnrce dlanom obdinskega sveta in
sproti oznadi, kateri dlan je icrejel glasovnico. Glasuje se na
prostoru, ki je doloden za glosovanje in na katerem je zago-
tovljena tajnost glasovanja.

Glasovnica vsebuje predlog, o katerrem se odloda, in
praviloma opredelitev >ZA< in DPROTI(. >ZA< je na dnu
glasovnice za bes<:dilom prerdloga na desni strani, >PROT|r<
pa na levi. Glasujer se tal(o, da se obkroii besedo >ZA< ali
besedo )PROTI(.

Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje.
Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne Stevilke,

imena in priimke kerndidatov, de jih je ved pro abecednem redu
prvih drk njihovih prlimkov. Glasuje se tako, da se obkroZi zapo-
redno Stevilko pred priinrkom in imenom kandidata, za katerega
se 2eli glasovati in najved tolilio zaporednih Stevilk, kolikor kan-
didatov je v skladu z navodilom na glasovnici treba imenovati.

Ko clan obainskega svr..ta izpolni glasovnico, odda gla-
sovnico v glasovalrro skrinjico.

5i). 6len
Ko je glasovernje kondano, komisija ugotovi izid glaso-

vanJa.
Ugotovitev izida glasovanja obsega:
- Stevilo razdeljenih glaisovnic,

- Stevilo oddernih glasovnic,
* Stevilo neve,ljavnih glasovnic,

- Stevilo veljavnih glasovnic,

- Stevilo glasr:v >ZA< in $tevilo glasov >PROTI<<, oziro-
ma pri glasovanju o kandidar:ih,

- Stevilo glasov, ki jih je, dobil posanrezni kandidat,

- ugotovitev, ,Ca je predlog izglasovan s predpisano ve-
dino ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandidatih
pa katerih kandidal: 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. dlen
ee dlan obdinskega sveta utemeljeno ugovarja poteku

glasovanja ali ugotovitvi izida glasovanja, s;e lahko glasovanje
DOnOVt.

O ponovitvi glasovanja odlodi svet brez razprave na
predlog 6lana, ki ullovarja pc(eku ali ugotovitvi izida glasova-
nja, ali na predlog Jredsedujodega.
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5. Zapisnik seje obdinskega sveta

52. dlen
O vsaki seji obdinskega sveta se [ri5e zapisnik.
Zapisnik obsega glavne ;rodatke o delu na seji, zlasti pa

podatke o udeleZbi na seji, o ltredlogih, o izidih glasovanja o
posameznih predlogih in o sklerpih, ki so bili sprejeti. Zapisniku
1e treba predlo2iti original ali l.lopijo grarjiva, ki je bilo predlo_
Zeno oziroma obravnavano n€t seii.

Tajnik obdine lahko za vodenje ;zapisnika rseje obdinskega sveta
pooblasti drugega javnega usluZbenca obdinske uprave.

Na vsaki redni seji obiinskega sveta se obravnavajo
rn potrdijo zapisniki prej$nje rr-"dne in vsieh vmesnih izrednih
oziroma dopisnih sej obdinskel;a sveta. \/sak dlan obdinskega
sveta ima pravico podati pripombe na ;:apisnik. O utemelje_
nosti pripomb odlodi obdinski r;vet. Ce so pripombe spre1ere,
se zapiSejo v zapisnik ustrezne spremelnbe.'

,. 
Sprejeti zapisnik podpi$ela predserlujodi sveta, ki je sejo

vodil, in tajnik obdine oziroma pooblaideni lavni uslu2benec
obdjnske uprave, ki je vodil zapisnik.

sprejenrr.r se zapisnik objavi na spletnih straneh ob-
aine ter na krajevno obidajen nadin. Zapisnik nejavne seje
ozuoma tisti del ;zapisnika, ki je bil vodern na nejavnem oeru
seje obcinskega sveta, se ne prilaga v gradivo za redno sejo
obdinskega sveta in ne objavlja. Clane obdinskega sveta z
njim pred potrjevanjem zapisnika seznani predsedulodi.

53. iilen
Potek seje obdinskega sveta se zvodno, lahko pa tudi

slikovno snema.
Zvodni posnetek ozirorla magneto(Jram seje se hrani v

selnem dosjeju skupaj z zapisrrikom in gradivoms seje.

- utan obcrnst(ega sveta in drug uderle2enec javne seje,
cg 

1e 
za to dobil clovoljenje predsedujodega, ima pravico po_

slu5ati magnetogram. posluSanje se opravi v prosiorih obdin_
ske uprave ob navzodnosti poobla$denega javnega Javnega
r-rslu2benca.

. ,Vsakdo lahko zaprosi, da se del magnetograma, ki vse_
buje informacijo javnega znad,aja, ki jo Zeli priO-oOiti, oobese_
dno prepi5e in se mu posreduje. pro5njo, v kateri poleg svo-jega osebnega imena in naslova navede, kak5no informacijo
Zeli dobiti, vlo2i ustno ali pisno pri pooblaSdeni urladni osebi
obcinske uprave, ki o zahtevi o,Clodi v skladu z zakonom.

54. dlen
Ravnanje z gradivom obdinskega svr3ta, ki je zaupne na_

rave, dolodi ob6inski svet na podlagi zakon,a s posebnim aktom.

. lzvirniki odlokov, splodnih in drugih aktov obdinskega
sveta, zapisniki sej ter vse grariivo obdinskega sveta in nje-
govih delovnih teles se kot trajrro gradivo hraii v stalni zbirki
dokumentarnega gradiva obdinl;ke upravr3.

55. dlen

. Clan obdinskega sveta jma pravico vpogleda v vse splse
in gradivo, ki se hrani v stalni zbirki dokunrentarnega graolva,
ce je to potrebno zaradi izvrievanja njegove funkcifu. Vpogled
odredi tajnik obdinc. na podlagi pisne zahtr>ve dlani obdinske-
ga sveta. Original zahteve, odredba ozirorna sklep o zavrnitvi
se hrani pri gradivu, ki je bilo vpogledno.

V primeru dol(umentarnega gradiva ;zaupne narave, oo_
lodi o vpogledu Zupan v skladu i zakonom in aktom obcin_
skega sveta.

6. Strokovna in admirristrativno-tehnidna opravila
za svet

56. d|:n
Za strokovno in administrativno del,o za obdinski svet

in za delovna telesa obdinskega sveta jr> odgovoren tajnik
obdine.

Tajnik obdine organizira strokovno in tehnicno pnpravo
gradiv za potrebe obdinskega sveta in dolodi zaposlenega
v obdjnski upravi, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ier
opravlja druga opravila, potrebna za nemoteno delo obdinske_
ga sveta in njegovih delovnih teles, de ni za to s sistemizaciio
delovnih mest v obdinski upravi dolodeno posebno derlovno
mesIo.

Zazapisnik obdinskega sveta in delovnih teles obdinske_
ga sveta skrbi tajnik obdine. Tajnik obdine Iahko za vodenie
zapisnikov pooblasti druge uslu2bence obdirrske uprave.

7. Delovna telesa obdinskega sveta

57. dlen
Obdinski svet ima Komisijo za mandatna vpraianja, vo_

litve in imenovanja, ki jo imenuje izmed svojih dlanov.
Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imerrovanla

ima 5 dlanov.
Komisija za mandatna vpradanja, volitve in imenovanja

opravlja zlasti naslednje naloge:
- obdinskemu svetu predlaga kandidate za dlane oerov-

nih teles obdinskega sveta, obdinskih organov, ravnateljev,
direktorjev in predstavnikov ustanovitelja v organih javnih
zavodov, javnih agencij, javnih skladov in javnih podjetl,

- opravlja naloge v zvezi s prepredevanjem korupcr.;e,
- obdinskemu svetu ali 2upanu daje pobude in predloge

v zvezi s kadrovskimi vpra5anji v obdini, kt so v pristojnosti
obdinskega sveta,

- pripravlja predloge odloditev obdinskecta sveta v zvezi
s pladami ter drugimi prejemki obcinskih funkclonarlev, dlarrov
ob6inskih organov rn delovnih teles, ravnateljev in direktorjev
javnih zavodov, javnih agencij in skladov ter direktorjev javnih
podjetij ter izvr6uje odloditve obdinskega sveta,

- pripravlja in objavlja razpise za podelitev nagrao In
priznanj, opravi izbiro med predlogi ter pripravi predlog sxrepa
za obdinski svet,

- obravnava vloge in pritoZbe obdanov ter na
le-teh daje pobude in predlaga redilve obdinskernr_r
Zupanu in obdinski upravi,

- obravnava druga vpraianja, ki .1i jih doloci obdinski

podlagi
svetu,

SVEt.

Komisijo za mandatna vpradanja, volitve in inrerrovanjajme!uje obdinski svet na prvi seji po volitvah takoj, ko se kon_
stituira in ugotovi, kdo je bil izvoljen za Zupana.

58. dlen
Obdinski svet ustanovi stalne ali obdasne komisije in

odbore kot svoja delovna telesa. Komisije in odbori obdin-
skega sveta v okviru svojega delovnega podrodja v skladu s
tem poslovnikom in statutom obravnavajo zadeve iz pristoj-
nosti obdinskega sveia in dajejo obdinskemu svetu mnenya
in predloge.

Komisije in odbori obdinskega sveta lahko predlagajo
obdinskemr_r svetu v sprejem odloke in druge akte iz nlegove
pristojnosti, razen proraduna in zakljudnega raduna proradu_
na in drugih aklov, za kaLere je v zakonu ali v statutu obdine
dolodeno, da jih sprejme obdinski svet na precllog Zupana.

5B.a dlen
Stalna delovna telesa obdinskega sveta, ustanovljerra s

statutom obdine, so naslednji odbori in komisija:
- odbor za negospodarstvo in javne sluZbe druZbenih

dejavnosti,
* odbor za gospodarstvo in turizem,
- odbor za komunalo, gospodarske javne sluZbe in var-

stvcl okolja,
* odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z

nepremidninami,

- odbor za kmetijstvo,
- statutarno-pravna komisija,
* odbor za dport.
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odbor za ."n".0"#r?;",f, ,uun" stu2be druzbenih
dejavnosti ima 5 dlanov.

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odlocitev
iz pristojnosti obcine na podrodju negospodarstva in javnih
sluZb dru2benih dejavnosti, ki so obdinskemu svetu predla-
gani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in obdinskemu
svetu poda staliSde s predlogom odloditve.

Obravnavo je odbor dolZan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja obdinskega
sveta, ter svoje mnenje, staliSde in predlog pisno predloZiti 2u-
panu, predsedujodemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k
predlaganim sploSnim aktom mora odbor predloZiti najkasneje
do zadetka obravnave predloga sploSnega akta.

Odbor za negospodarstvo in javne sluZbe druZbenih de-
javnosti lahko predlaga obdinskemu svetu v sprejem odloke in
druge akte iz njegove pristojnosti na podrodjLr negospodarstva
in javnih sluZb druZbenih dejavnosti.

58.c dlen

Odbor za gospodarstvo in turizem ima 5 dlanov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloditev

iz pristojnosti obcine na podrocju gospodarstva, malega go-

spodarstva in obrti, gostinslva ter turizma, ki so obdinskemu
svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in

obdinskenru svetu poda stali5de s predlogom odloditve.
Obravnavo je odbor dolZan opraviti najkasneje tri dni

pred dnem, za katerega je sklicana redna seja obcinskega
sveta ter svoje mnenje, staliSde in predlog pisno predloZiti Zu-
panu, predsedujodemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k
predlaganirn splodnim aktom mora odbor predloZiti najkasneje
do zacetka obravnave predloga splo5nega akta.

Odbor za gospodarstvo in turizem Iahko predlaga ob-
dinskemu svetu v sprejenr odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti na svojem podrodju dela.

58.d dlen

Odbor za komunalo, gospodarske javne sluZbe in var-
stvo okolja ima 5 dlanov.

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloditev
iz pristojnosti obdine na podroiju komunale, varstva okolja in

gospodarskih javnih sluZb, ki so obdinskemu svetlt predlagani
v sprejem, oblikuje o njih svoje mrrenje in obdinsketnu svetu
poda stali5de s predlogom odloditve.

Obravnavo je odbor dol2an opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja obdinskega
sveta ter svoje nrnenje, stali5de in predlog pisno predlo2iti 2u-
panu, predsedulodemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k
predlaganim sploSnim aktom mora odbor predloZiti najkasneje
do zadetka obravnave predloga sploinega akta.

Odbor za gospodarstvo in turizem lahko predlaga ob-
dinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti na svojem podrocju dela.

5B.d dlen

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z ne-
premidninami ima 5 clanov

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odlo-
citev iz pristojnosti obdine na podrodju planiranja, urejanja
in gospodarjenja s prostorom in nepremidnim premoienjem
obdine, ki so obdinskemu svetu predlagani v sprejent, obliku-
je o njih svoje mnenje in obdinskemu svetu poda stali5ce s
predlogom odloditve.

Obravnavo je odbor dolZan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja obdinskega
sveta, ter svoje mnenje, stali5de in predlog pisno predloZiti Zu-
panu, predsedujodemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k

predlaganim splo5nim aktom mora odbor predloZiti najkasneje
do zadetka obravnave predloga sploSnega akta.

Odbor za prositorsko pl;aniranje in gospodarjenje z ne-
premidninami lahko predlagil obdinskemu svetu v sprejem
odloke in druge akte iz njegr:ve pristojnosti na svojem pod-
rodju dela.

58.e blen

Odbor za kmetijstvo imer 5 dlanov.
Odbor obravnava vse prredloge aktov in drugih odlodi-

tev iz pristojnosti obdine na prodrodju kmetijstva, gozdarstva,
varstva zapuS6enih Zivali, verterine, ribiStva in lovstva, ki so
obiinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje
mnenje in obdinskermu svetu poda stali5dr: s predlogom od-
lo6itve.

Obravnavo je odbor dolZan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katr:rega je s;klicana rednia seja obcinskega
sveta, ter svoje mnernje, staliSde in predlog pisno predlo2iti 2u-
panu, predsedujodermu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k
predlaganim splodnim aktom rnora odbor predloZiti najkasneje
do za6etka obravnerve predloga sploSnega akta.

Odbor za kmetijstvo lahl<o predlaga obdinskemu svetu v
spfejem odloke in druge akte iz njegove pri$tojnosti na svojem
podrodju dela.

58.f dlen
Statutarno-prervna komisija obdinskega sveta ima 5 dla-

nov.
Komisija obravnava prerllog statuta obdine in poslovnika

obdinskega sveta n njunih sprememb o:ziroma dopolnitev,
odlokov in drugih aktov, ki jih obdinski svet sprejema v obliki
predpisov.

Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stali5de glede
skladnosti obravna'r'anih predlogov aktov ;z ustavo, zakoni in
statutom obdine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi
veljavnimi akti obiine.

Komisija lahkr: predlaga obdinskemu svetu v sprejem
spremembe in dop,olnitve statuta obiine in poslovnika ob-
6inskega sveta ter obvezno razlago dolodb splo5nih aktov
obdine,

Med dvema s(iama obdinskega sveta ali v dasu seje, de
tako zahteva predsr:dujodi obdinskega svela, statutarno-prav-
na komisija razlaga poslovnif< obdinskega sveta.

58.g dlen

Odbor za Soort ima 5 dlanov.
Odbor obravnitva vse predloge aktov in drugih odloditev

iz pristojnosti obdine na podrodju Sporta, ki so obdinskemu
svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in
obdinskemu svetu g>oda staliiide s predlogom odlo6itve.

Obravnavo je odbor dolZan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za kat,srega je s;klicana rednra seja obdinskega
sveta ter svoje mnenje, stali5,6e in predlog pisno predloZiti Zu-
panu, predsedujode)mu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k
predlaganim sploSnim aktom mora odbor predloZiti najkasneje
do zadetka obravnerve predloga splo5nega akta.

Odbor za Sport lahko predlaga obdinskemu svetu v spre-
jem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem
podrodju dela.

59. dlen
Obdasna delovna telesia ustanovi obdinski svet s skle-

pom, s katerim dolodi nalo'le delovnega telesa in Stevilo
dlanov ter opravi inrenovanje.

60. 6len

elane odbororz in komisij imenuje obdinski svet na pred-
log komisije za mtrndatna vpraSanja, volitve in imenovanja
izmed svojih dlano'v in najved polovico dlanov izmed drugih
obaanov, ie ta poslovnik ne rjoloda drugade.

Predsednika odbora imr..nuje obdinski svet izmed svojih
dlanov.
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Prvo sejo odbora sklice ;Zupan.
e lanstvo v komisiji ali odboru obdinskega sveta ni zdru_

Zljivo s dlanstvom v nadzorne.m odboru obdine ali z delom v
obdinski upravi.

61. dlen
Obdinski svet lahko razredi predserdnika, posanreznega

dlana odbora oLrdinskega sveta ali odl:or v celoti na pred_
log najmanj detrl,ine dlanov otrdinskega sveta. predlog novih
kandidatov za dlane odborov pripravi komisija za mandatna
vpraSanja, volitve in imenovanja do prv,e nailednye se;e oD_
cinskega sveta.

62. dlen

. Svet in 2upan lahko ustanovita skupna delovna telesa.
V aktu o ustanovitvi sklrpnega delovnr:ga telesa se doloai
njihova sestava in naloge.

63. dlen
Predsednik delovnega te,lesa predstavlja delovno telo,

organizira in vodi delo delovnel;a telesa, sklicuje njegove seje
in zastopa njegova mnenja, stalisda in predloge v'obdinskem
SVEIU.

Seje delovnih teles se sklidejo za obravnavo dodeljenih
zadev po sklepu obdinskega sveta, na pcrdlagi dnevnega reda
redne seje sveia ali na zahtevo Zupana.

- Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti postano
dianonr delovnega telesa najmanj tri dni preci sejo delovnega
telesa, razen v izjemnih in uterneljenih primerih.'

Delovno telo dela na sejah. Delovrro telo lahko vet;av_
no spreJema svoie odloditve, de je na seji navzoda vedina
njegovih dlanov in je med navz:odimi dlarri vedina tistih, ki so
clani obeinskega sveta. Delovno telo sp,rejema svoje odlodi_
tve * mnenja, stalisda in predl,)ge z vedino glasov navzodilr
dlanov.

Glasovanje v delovnenr te,lesu je ja,rno.
Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo dolodila

tega poslovnika, lli se nanaiajo na delo obdinskega sveta.

64. dlen
Na sejo delovnega telesa s;o pravilorna 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 dello je neposredno pove:zano z obravnavano
problematiko.

66. dlen
Zupan predlaga obdinskemu svetu v sprejem proracun

obdine in zakljudni radun proraduna, odloke ter druge splo6ne
aKte, za katere je v zakonu ali tem statutu dolodeno. da iih
predlaga 2upan.

Komisije in odbori obdinskega sveta ter vsak dlan obdin_
skega sveta lahko predlagajo obdinskemu svetu v sprerenl
odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proracuna
in zakljudnega raduna proraduna in drugih aktov, za katere je
v zakonu ali statutu obdine dolodeno, da jih sprejme obcinski
svet na predlog Lupana.

Najmanj pet odstotkov volrvcev v obdini lahko zahteva
od obdinskega sveta izdajo ali razveljavitev sploSnega akta.

67. dlen
Akte, ki jih sprejema obdinski svet, podpisuje 2upan.
lzvirnike aktov obdinskega sveta se pedati in shrani

v stalni zbirki dokumentarnega gradiva obdinske uprave.

2. Postopek za sprejem odloka

68. dlen
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka. uvocl.

besedilo dlenov in obrazlo2itev.
Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno stanja,

cilje in nadela odloka ter oceno finandnih in drugih posledic,
ki jih bo imelo sprejetje odloka.

Ce je predlagatelj odloka delovno telo obcinskega sveta
ali dlan obdinskega sveta, po$lje predlog odloka Zupanu ali
podZupanu ozirorna dlanu obdinskega sveta, ki je poobladden
za vodenje sej obdinskega sveta (v nadaljnjem besedilu:
predsedujodi) s predlogom za uvfstitev na dnevni red seie
obiinskega sveta.

69. dlen
Predlagatelj dolodi svojega predstavnika, ki bo sodeloval

v obravnavah predloga odloka na sejah obdinskega sveta.
Zupan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga od_

loka na sejah obdinskega sveta, tudi kadar on ni precilagatelj.

70. clen
Predsedujodi obdinskega sveta po5lje predlog oclloka

dlanom obdinskega sveia in Zupanu, kadar ta ni precllagatelj
odloka, najmanj 7 dni pred dnem, dolodenim za se.;o sveta,
na kateri bo obravnavan predlog odloka.

Obdinski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh
oDravnavan.

71 . tlen
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o ra-

zlogih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in nadelih ter
temelpih reiitvah predloga odloka.

Ce obdinski svet meni, da odlok ni potreben ali, da pred-
log ni primeren za nadaljnjo obravnavo, ga s sklepom zavrne.

Po kondani obravnavi ob6inski svet z vedino oprede_
ljenih glasov navzodih dlanov sprejme predlog odloka v prvi
obravnavi.

Pred zadetkom druge obravnave precilagatelj odloka
dopolni predlog odloka na podlagi stalisd in sklepov, ki so bilj
sprejeti ob prvi obravnavi predloga odloka.

72. tlen
V drugi obravnavi razpravlja 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 unrik predloga odloka po
kondani prvi ali drugi obravnavi. O predlogu umika odlodj
obcinski svet.

VI. ,AKTI OBCIN{iKEGA S\/ETA

1. Sploine dolodbe

65. dlen
Obdinski svet sprejema stertut obdiner in v skladu zza(o_

nom in statutom niaslednje akte:
- poslovnik o delu obdinskega sveta,
- proradun obdine in zakljlrdni radun,

. - planske in razvojne akte obdine terr prostorske izved_
bene akte,

- odloke,

- odredbe,
- pravilnike,

- navodila,

- sklepe.

, , 
Obdinski svet sprejema tudi stalisda, priporodila, porodi_

ra, oovezne razlage dolodb statuia obdiner in drugih splodnih
aktov ter daje nrnenja in soglasja v skladu z iakonom ali
statutom obdine.

. Vsebina splo$nih aktov ob,oine je dolodena z zakonom
in statutom obdine.
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ie na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bislvenih
vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga odloka v drugi
obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v prvi obrav-
navi, Iahko obdinski svet na predlog predlagatelja sprejme
predlog odloka na isti seji, tako da se prva in druga obravnava
predloga odloka zdruZita.

73. clen
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo nje-

gove spremembe in dopolnitve dlani obcinskega sveta in
predlagatelj z amandmaji.

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

Amandma mora biti predloZen dlanom obdinskega sveta
v pisni obliki z obrazlo7,ilvijo najmanj tri dni pred dnem, do-
lodenim za sejo obdinskega sveta, na kateri bo obravnavan
predlog odloka, h kateremu .je predlagan amandma, ali na
sami seji, na kateri lahko predlaga amandnra najmanj ena
detrtina vseh 6lanov obdinskega sveta in predlagatelj odloka.

Zupan lahko pove mnenje k amandmaju tudi kadar on
ni predlagatelj odloka.

Predlagatelj anrandmaja ima pravico na seii do kon-
ca obravnave spremeniti ali dopolniti amandma oziroma ga
umakniti.

74. clen
Amandma, dlen odloka in odlok v celoti so sprejeti, de se

zanje opredeli vedina dlanov obdinskega sveta, ki glasujejo.
O vsakem amandmaju se glasuje posebej.
Nalprej se glasuje o predlagateljevem amandmaju, nato

po vrstnem redu, kot so amandmaji prispeli.

75. clen

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

Proradun obdine sprejema obdinski svet po postopku,
dolodenem s tem poslovnikom.

O predlogih drugih splodnih aktov, de zakon ne doloda
drug;ade, odloca obdinski svet na eni obravnavi.

75.a dlen

Obdinski svet mora do prenehanja mandata svojih cla-
nov praviloma zakljuditi vse postopke o predlaganih sploSnilr
aktih obdine.

V primeru, da postopki niso zakljudeni, obdinski svet v
novi sestavi na predlog 2upana odloci, o katerih predlogih za
sprejem obdinskih sploinih aktov bo postopek nadaljeval,
katere zadel obravnavati znova ter katerih ne bo obravnaval.
ie predlagatelj ni ved obdinski funkcionar, se predlog ne
obravnava.

3. Hitri postopek za sprejem odlokov

76. dlen

Kadar to zahtevajo izredne potrebe obdine ali naravne
nesrede, lahko obcinski svet sprejme odlok po hitrem postop-
ku. Po hilrem postopku sprejema obdinski svet tudi obvezne
razlage dolodb splo5nih aktov obdine.

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

Pri hitrem postopku je mogode predlagati amandmaje na
sanri seji vse do konca obravnave predloga odloka.

Amandma lahko predlaga tudi Zupan, kadar ni predla-
gatelj odloka.

O uporabi hitrega postopka odlodi obdinski svet na za-
cetku seje pri dolodanju dnevnega reda. Hitri postopek lahko
predlaga vsak predlagatelj odloka.

ee obdinski svet ne sprejme predloga za sprejetje od-
loka po hitrem postopku, se uporabljajo dolodbe statuta, ki

veljajo za prvo obravnavo predloga odloka.

Pri hitrem potitopku ne veljajo roki, ki so dolodeni za
posamezna opravila v rednern postopku sprejemanja odloka.

4. Skraj5ani postopek za sprejem odlokov

77. dlen
Obiinski svet lahko na obrazloZen predlog predlaga-

telja odlodi, da bo tra isti sejiopravil obe,rbravnavi odlokov
ali drugih aktov, ki se sprejermajo po dvofaznem postopku,
de gre za:

- manj zahtev'ne spremembe in dopolnitve odlokov,

- prenehanje veljavnosti posameznih odlokov ali njiho-
vih posameznih dolodb v skladu z zakonom,

- uskladitve odlokov z zakoni, drZavnim proradunom,
drugimi predpisi d.2avnega zbora in ministrstev ali odloki
obdinskega sveta,

- spremembe in dopolnltve odlokov v zvezi z odlodbami
ustavnega sodiSda ali drugih pristojnih or{Janov,

- prediSdena besedila aktov.
V skraj5anem postopkr-r se amandnraji vlagajo samo k

dlenom sprememb in dopolnitev odloka. Arnandmaji se lahko
vlagajo na sami seii vse do konca obravnave odloka.

Odloditev iz prvega od$tavka tega clena sprejme svet.
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 tenr odlodi obdinski svet takoj po
vloZitvi predloga.

78. dlen

Statut, odloki in drugi predpisi obdine morajo biti obja-
vljeni v uradnem glasilu, ki ga dolodi statut obeine in pricnejo
veljati petnajsti darr po objavi, de ni v njih drugade dolodeno.

V uradnem glasilu se obrjavljajo tudi drugi akti, za katere
tako dolodi obdinski svet.

5. Postopek za sprejem proraduna

79. dlen

S proradunonn obdine se razporedijo vsi prihodki in
izdalki za posameizne namene financiranja javne porabe v
obdini.

Obdinski proriadun se sprejme za proradunsko leto, ki

se zadne in konda hkrati s proradunskim letom za drZavni
proradun.

80. dlen

Predlog proraduna obdine mora Zupan predloZiti obdin-
skemu svetu najkasneje v 30 dneh po predlo2itvi drZavnega
proraduna drZavne'mu zboru. V letu redrrih lokalnih volitev
predloZi Zupan predlog proraiuna najkasneje v 60 dneh po
izvolitvi obdinskega sveta.

Zupan po5lje vsem dlanom obiinskega sveta precllog
proraduna obdine ;: vsemi sr:stavinami, ki jih doloda zakon,
ki ureja javne finance, hkrati z vabilom za sejo obdinskega
sveta, na kateri bo predlog proraduna predstavljen in oprav-
Ijena splo$na 'azptava.

V okviru predstavitve p,redstavi Zupan ali poobladdeni
javni usluZbenec obdinske uprave obdinskemu svetu:

- temeljna izhodiSda irr predpostavke za pripravo pred-
loga proraduna,

- nadrtovane politike obdine,
- oceno bilance prihodllov in odhodkov, finandnih terja-

tev in nalo2b ter raduna financiranja v prihodnjih dveh letih,
- okvirni predlog obse"qa finandnega rra6rta posamez-

nega neposrednega uporabrrika proradunir v prihodnjih dveh
letih in kadrovski nadrt,

* na6rt razvojnih programov,

- nadrt nabav.
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Po predstavitvi predloga proraduna opravi obdinski svet
sploSno razptavo in sprejme sklep, da se o predlogu opravi
JAVna razprava.

Ce obdinski svet meni, da predlogy ni ustrezna podlaga
za javno razpravo, sprejme staliida in predloge ter naloZi
zupanu, da v roku sedrnih dni predlozi obdinskemu svetu po_
pravljen predlog proraduna zobrazlolillvijo, kako so stalisda
in predlogi obdinskega sveta v njem upro3tevarri.

_ Ce obdinski svet po ponovni obrrrvnavi predloga pro-
racuna ne po5lje v javno raz:pravo, ga skupaj s stali5di in
predlogi obdinskega sveta po5lje v lavno razpravo 2upan.

81 . dlen
Predlog proraduna mora biti v ja.vni razpravi najmanj

15 dni.
V.dasu javne razprave rnora biti zagotovljen vpogled

v predlog proraiiuna tako, da se sklep o javni razpravi in
predlog proraduna objavi na spletnih straneh obcine in zain_
teresiranim zagotovi dostop do predloga v prostorih ob6ine.

Obdina objavi na6in in rokza vlaganje pripomo tn pre_
dlogov obdanov k predlogu obdinskega proraduna na svojih
spletnilr straneh in na krajevn,o obidajen rradin.

82. '5len
V dasu javne razprave obravnavajo predlog proracuna

delovna telesa obdinskega svelta, sveti oZjih delov obdine ter
zainteresirana javnost.

.. Pripombe in predlogi k predlogu proraduna se poiljejo
Zu pan u.

Predsedniki delovnih telr:s obdinskega sveta lahko v
dasu javne razprave zahtevajo, da 2upan in predstavniki
obdinske uprave na njihovih sejah pojasnijo predlog prora-
duna obdine.

83. iilen
Najkasneje v petnajstih dneh po kcrni6nl javni razpravi

o predlogu proraduna pripravi :Zupan dopolnjen predlog pro-
raOuna obdine oziroma odlok o proradunu obdine ter sklide
sejo obdinskega {jveta, na kateri se bosta obravnavara.
. Na dopolnjen predlog pror.aduna ozilroma odlon o prora_
cunu obdine lahko dlani obdinsliega sveta vloZijo amandmaje
v pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo obdinskega sveta.
Amandmaji se vlc'2ijo pri Zupanu.

84. dlen

-Vsak 
predlaqatelj mora pri oblikovanju amandmaja iz

prejinjega odstavka upo5tevaii pravilo o ravnovestu med
proracunskimi prerjemki in izdatki in v crbrazloZitvi navesti,
iz katere postavke proraduna se zagotc)vijo sredstva in za
kakSen namen.

85, drlen
Pred zadetkom obravnave predloga proraduna obdine

oziroma odloka o proradunu olcdine Zupan najprej pojasni,
katere pripombe iz javne razprave oziroma'pripombe inpredloge delovnih teles obdinskega sveia je upo5teval pri
pripravi predloga in katerih ni, t,er obrazlcr2i,'zakaljih ni upo-
Steval. Pisna obrazloZitev zavrnjenih pripomb in predlogov
je sestavni del gradiva predloga prorubu,..,a.

. .. V nadaljevan.ju Zupan poroda obdinlikemu sveru o pre_jetih amandnrajih k predlogu proraduna oziroma odloku o
proracunu obdine ter poda svoje mnenje o amandmajih, po
porodilu in mnenju lahko predlagatelj umakne predlagani
amandma ali dopolni obrazlo2itev amandrnaja z uiemeljiivijo
zagotovitve proradunskega ravnovesja.

Predsedujodi oziroma Zupan ugotovi, kateri amandmaji
so vloZeni, in pozove Zupana, d,a se izjavi oziroma se Zupan
izjavi o tem, ali bo vloZil amandma na katereqa od vloZenih
amandmajev ter v kolikinem dilsu. Ce 2upan izjavi, da bo
vlo2il amandma na amandma, rie seja pr"i in* za das, ki ie

potreben za oblikovanje in predlo2itev amandmaia dlanom
obdinskega sveta.

Glasovanje se izvede o vsakem amandmaju posebej
tako, da se najprej glasuje o amandmaju 2upana na amand_
ma, de ta ni sprejet, pa Se o amandmaju, ki ga je vloZil
predlagatelj.

86. dlen
Ko je kon6ano glasovanje o amandmajih, Zupan ugo_

tovi, kateri amandmaji so sprejeti ter ali je proradun med_
sebojno usklajen po delih ter glede prihodkov, odhodkov in
je z njim zagotovljeno financiranje nalog obdine v sKladu z
zal(onom in sprejetimi obveznostmj. Hkrati ugotovi, kateri
amandmaji so sprejeti k odloku o proradunu obcine,

Ce je proradun usklajen, ob6inski svet glasuje o njem
v celoti. S sklepom sprejme obdinski svet odlok o proradunu
obdine.

Ce proradun ni usklajen, lahko Zupan prekine se.;o rn
zahteva, da strokovna sluZba proudi nastalo situacijo in
predlaga rok, v katerem se pripravi predlog za uskladitev. V
skladu s predlogom strokovne sluZbe lahko Zupan prenrne
sejo in dolodi uro ali daturr nadaljevanja seje, na kateri bo
predloZen predlog uskladitve.

Ko je predlog uskladitve proraduna pripravljen, ga Zu_
pan obrazloti. O predlogu uskladitve ni razprave.

Obdinski svet glasuje najprej o predlogu uskladitve, ce
je predlog sprejet, glasuje obdinskj svet o proradunu v cetoti
oziroma o odloku o proradunu obdine.

87. dlen
Ce predlog r"rskladitve ni sprejet, proradun obdir-re ni

sprejet.
ee proradun ni sprejet, dolodj obdinskj svet rok, v kate-

rem ntora Zupan predloZiti nov predlog proraduna.
Nov predlog proraduna obdine obdinski svet obravnava

in o njem odloda po dolodbah tega poslovnika, ki veljajo za
hitri postopek za sprejem odloka.

BB. dlen
ee proradun ni sprejet pred zadetkom leta, na katerega

se nanaSa, sprejme Zupan sklep o zadasnem financiranju,
ki velja najvei tri mesece in se Iahko na predlog Zupana
podaljSa s sklepom obdinskega sveta. Sklep o .ida"ne,n
financiranju sprejema obcinski svet po dolocbah tega postov-
nika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloki.

89. dlen
Zupan lahko med letom predlaga rebalans proraduna

obdine.
Rebalans proraduna obdine sprejema obcinski svet po

dolodbah tega poslovnika, ki ure.jajo obravnavo in sprelem
dopolnjenega predloga proraduna.

6, Postopek za sprejem obvezne razlage

90. clen
Vsak, ki ima pravico predlagati odlok, lahko pooa zan_

tevo za obvezno razlago dolodb obdinskih sploSnih aktov.
Zahteva nrora vsebovati naslov splo5nega akta, oznati_

tev dolodbe s Stevilko dlena ter razloge za obvezno razlago.
Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava sta_

tutarno-pravna komisija, ki lahko zahteva mnenje drugih
delovnih teles obdinskega sveta,_predlagatelja sploSnega
akta, Zupana in ob6inske uprave. ie komisija ugotovi, da je
zarrteva utemeljena, pripravi predlog obvezne razlage in ga
predlo2i obdinskemu svetu v postooek.

Obdinski svet sprejema obvezno razlago po dolodbah
tega. poslovnika, ki veljajo za skrajSani postopek za sprejem
odloka.
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7. Postopek za sprejem prediSienega besedila

91. dlen

Po sprejetju sprememb in dopolnitev odloka, ki spremi-
njajo oziroma dopolnjujejo najmanj eno tretjino njegovih dle-
nov, pripravi statutarno-pravna komisija uradno predi5deno

besedilo tega sploSnega akta. Uradno predi$deno besedilo
statuta ali poslovnika se pripravi po vsaki sprejeti spremembi
in dopolnitvi statuta oziroma poslovnika. Uradno prediSdeno

besedilo se lahko pripravi tt-tdi, de ob sprejemu sprememb in

dopolnitev odloka tako dolodi obdinski svet.
Uradno prediSdeno besedilo iz prejSnjega odstavka

potrdi obdinski svet po skrajdanem postopl<u. O uradnem
predi5denem besedilu odloda obdinski svet brez razprave.

Uradno prediSdeno besedilo se objavi.

VII. VOLITVE IN IMENOVANJA

92. dlen

lmenovanje funkcionar.lev oziroma dlanov organov, ki
jih po zakonu ali staiutu obdine imenuje obdinski svet, se
opravijo po dolodilih tega poslovnika.

ie svet odlodi, da se glasuje tajno, se glasovanje
izvede po dolocbah tega poslovnika, ki veljajo za tajno
glasovanje.

93. dlen

ee se 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.

Ce se glasuje za ali proti listi kandidatov, se glasuje
tako, da se na glasovnici obkro2i beseda >ZA< ali )PROTI(.

Kandidat je imenovan, ce je glasovala vecina dlanov
obdinskega sveta in je zarrj glasovala vedina tistih dlanov,
ki so glasovali.

94. dlen

ee se glasuje o ved kandidatih za isto funkcijo, pa nihde
od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi potrebne
vedine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem glasovanju se
glasuje o tistih dveh kandidatjh, ki sta pri prvem glasovanju
dobila najvec glasov. Ce pri prvem glasovanju ved kandida-
tov dobi enako najvi5je oziroma errako drugo najviSje Stevilo
glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med
kandidati z enakim Stevilom glasov doloci zZrebom.

ee se glasuje o ved kandidatih za isto funkcijo, se kan-
didati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem redu
prve drke njihovih priimkov.

Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata na-
vedena po vrstnem redu glede na Stevilo glasov, dobljenih
pri prvem glasovanju.

95. clen

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. lmenovanje ilanov delovnih teles ob6inskega sveta

96. dlen

elane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi
liste kandidatov za dlane, ki jo dolodi komisija za mandatna
vprasanja, volitve in imenovanja. Lista kandidatov vsebltje
predlog kandidata za predsednika delovnega telesa ter pred-
log kandidatov za dlane delovnega telesa.

Ce kandidatna lista ni dobila potrebne vedine glasov,

se na isti seji izvede posamidno imenovanje dlanov. ee na

ta nadin niso imen,rvani vsi dlani, se lahko predlagajo novi
kandidati, o katerifr se oprar,,i posamidno glasovanje na isti
seji sveta,

Ce tudi na naiin iz prr-'jSnjega odstavka ne pride do
imenovanja vseh 6lanov delovnega telesa, se glasovanje po-
novi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajodih
dlanov delovnega telesa.

2. lmenovanje podiupana

97. dlen

e rtan

3. Postopek za razreiitev

98. dlen

Svet razre5ujer funkcionarje in dlane organov, ki jih ime-
nuje, po enakem p,)stopku, kot je doloden za imenovanje.

Postopek za razreiitev se zadne na predlog predlaga-
teljev, dolodenih s siatutom obdine in tem poslovnikom. 0e
je komisija za mandatna vplra6anja, volitve in imenovanja
pristojna za predlal;anje kandidatov za dolodene funkcije, je
pristojna tudi predlagati njihovo razre5itev.

ee je ZLrpan pristojen za predlaganje kancJidatov za
imenovanje, je pristojen predlagati tudi njihovo razre$itev.

Odloditev o razreSitvi ser sp4ejme z enako vedino, kot je
dolodeno za njihovo imenovanje\,

4. Odstop dlanov obdinskega sveta, iilanov delovnih
teles in drugih organorr ter funkcionarjev obiine

99. dlen

Obdinski funkcionarji inrajo pravico odstopiti.
Zupanu in dlanom obdinskega sveta na podlagi odstopa

v skladu z zakononr in statutom obdine preddasno preneha
mandat.

Pravico odstc,piti imajo tudi pod2upan, clani delovnih
teles, drugih orgarrov in dlani nadzornega odbora ter drugi
imenovani, tudi de niso obditrski funkcionrarji.

llava o odst<ipu mora biti dana v pisrri obliki komisiji
za mandatna vprailanja, volltve in imenovanja. Komisija za
mandatna vpradanja, volitve in imenovanja je hkrati s predlo-
gom za ugotovitev orenehanja dlanstva v nadzornem odboru
obdine ali v delovnem telesu obdinskega sveta dol2na pre-
dlagati obdinskemu svetu novega kandidata.

Obdinski svet s skleporn ugotovi prenehanje mandata
obdinskega funkcionarja, dlanstva ali imenovanja zaradi od-
stopa na predlog komisije z:a mandatna vpraSanja, volitve
in imenovanja.

Sklep o prenerhanju marndata obdinskega funkcionarja
se po5lje obdinski 'volilni konrisiji.

Sklep o pren,ehanju funkcije pod2upana se vrodi 2u-
panu.

Sklep o razr€,sitvi imenovanega se poslje konrisiji za

mandatt-ra vpra$anja, volitve in imenovanja zaradi postopka
izbire novega kanClidata.

VIII. RAZMER.JA MED ;IUPEruOV IN OBEINSKIM
SVETOM

100. dlen

Zupan predslavlja obd.inski svet, ga sklicuje in vodi
njegove seje.

Zupan in svet ter njegoya delovna telesa sodelujejo pri
uresnidevanju in opravljanju nalog obeine, Pri tem predvsem
usklajujejo prograrne dela irr njihovo izvr:levanje, skrlrijo za
medsebojno obve5danje in porocanje o uresnidevanju svojih
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nalog in nastali problemaiiki ter si pri;:adevajo za sporazu-
rnno razreSevanje nastalih problemov.

Kadar svet obravnava c,dloke in rlruge akte, ki jih pre-
dlaga Zupan, dolodi Zupan za vsako zradevo, ki je na dnev-
nem redu, porodevalca izmed usluZbencev obdlnske uDrave.
lahko pa tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov
ali drugih aktov sodelovali.

101, dlen
Zupan skrbi za izvajanje odlodjterv obdinskega sveta.

Na vsaki redni seji sveta pc:roda Zupan, ali po njegovem
pooblastilu podZupan ali tajnil< obdine, o opravljenih nalogah
med obenta sejama in o izvrirevanju sltlepov sveta.

V porodilu o izvr5itvi sklerpov svetzr je potrebno posebej
obrazloZiti tiste sklepe, ki niso izvrdeni in navesti razloge za
neizvrSitev sklepa.

ee sklepa sveta Zupan ne more izvrSiti, mora svetu
predlagati nov sklep, ki ga bc mo2no i::vrSiti,

Zupan skrbi za objavo orjlokov in rlrugih sploSnih aktov
sveta.

Zupan skrtri za zakonitost dela sveia, zato je dolZan
svet sproti opozarjati na posledice nez:akonitih odloditev in
ukrepati v skladu z zakonom in statutorn obdine.

IX. JAVNOST DELI\

102. dlen
Deio obdinskega sveta in njegor,,ih delovnih teles je

javno.
Javnost dela se zagotaulja z obve5danjem javnosti o

delu obdinskih organov, s posredovan.jem posebnih pisnih
sporodil obdanonr in sredstvorn javnega obveSdanja o spre_
jetih odloditvah, z navzodnostjo obdanov in predstavnikov
sredstevjavnega obve5danja na sejah organov obdine ter na
druge nacine, ki jih doloda statut in ta poslovnik.

Zupan in tajnik obdine c,bve5data obdane in sredstva
javnega obveSdanja o delu obdinskega sveta, delovnih teles
obdinskega sveta, Zupana in obdinske tJprave.

Obdinski svet Iahko skle,ne, da se o seii izda uradno
obvestilo za javnost.

103. dlen
Zupan skrbi za obve$danje javnosti in sodelovanje s

predstavniki javnih obdil ter za zagotorritev pogojev za nJr_
hovo deio na sejirh sveta,

Predstavnikom javnih obdil je na voljo informativno in
dokunrentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in
porodila o delu s;veta, zapisniki sej in druge informacrle o
delu obdinskih organov.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta In
delovnlh teles, ki so zaupne niarave.

Za ravnanjet z gradivi zitupne rtarave se upostevajo
zakonski in drugi predpisi, ki urejajo io podrodje.

X, DELO OBCINSKEGA SVETA V IZFIEDNEM STANJU

104. dlen
V izrednem stanju ozirom,a izrednih razmerah, ko je de-

lovanje obdinskega sveta ovirirno, so d,rpustna odsropanla
od postopkov in nadina delovanja obdinskega sveta, ki jih
doloca siatut in ter poslovnik.

Odstopanja se lahko narra5ajo pre,Cvsem na roke skli-
cevanJa sej, predlo2itve predlcgov oziroma drugih gradiv in
rokov za obravnavanje predlogov splodrih aktov obdine. Ce
je potrebno, je mogode tudi oclstopanje glede javnosti dela
obdinskega sveta. O odstopanjih odlodi oziroma jih potrdi
obdinski svet, ko se sestarle.

XI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA
POSLOVNIKA

'1 05. dlen
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se upo-

rabljajo dolodbe tega poslovnika, ki veljajo za sprejem odlo-
kov.

Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z
dvetretjinsko vedino glasov navzodih dlanov.

106. dlen
ee pride do dvoma o vsebini posamezne dolodbe

poslovnika, razlaga med sejo obdinskega sveta poslovnik
predsedujodi. Ce se preclsedujodi ne more odloditj, prekine
obravnavo todke dnevnega reda in naloZi statutarno-pravni
komisiji, da do nasiednje seje pripravi razlago posamezne
poslovnidke dolodbe.

lzven seje sveta daje razlago poslovnika statutarno-prav-
na komisija.

Vsak dlan obdinskega sveta lahko zahteva, da o razlagi
poslovnika, ki ga je dala statutarno-pravna komisija, odlodi svet.

Poslovnik Obdinskega sveta Obdine Rogatec (Uradni
list RS, St. 52/99) vsebuje rraslednjo kondno dolodbo:

107. dlen
Ta poslovnik zadne veljati petnajsti dan po objavi v

Uradnem listu RS.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Obdinskega
sveta Obdine Rogatec (Uradni list RS, St. 13/06) vsebujejo
naslednji kondni doloibi:

46. dlen
Dolodbe 58.a do 58.g dlena sprememb in ciopolnitev po-

slovnika se pridnejo uporabljati pri oblikovanju delovnih teles
obdinskega sveta po izvedbi prvih rednih volitev.

47. tlen
Spremembe in dopolnitve poslovnika zadnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Spremernbe in dopolnitve Poslovnika Obiinskega
sveta Obdine Rogatec (Uradni list RS, 5t, S0/10) vsebujejo
naslednjo kondno dolodbo:

10. dlen
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Obdinskega sveta

Obiine Rogatec zadnejo veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije,

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Obdinskega
sveta Obdine Rogatec (Uradni list RS, St, 51/14) vsebujejo
naslednjo koncno dolodbo:

7. dlen
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Obbinskega sveta

Obdine Rogatec zadnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uracl-
nem listu Republike Slovenije.

St. oo71-ooo4t2o14
Rogatec, dne 1. septembra2014

Zupan
Obdine Rogatec

Martin Mikolid l.r




