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OB.INSKI SVET OB.INE MORAVSKE TOPI-ICE

I. ZAKONSKA PODLAGA

130. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS. St. 35l14,2ll15,25ll7),
36. dlen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS. 5t. 94107 - UPB2,76108, 79109.

5 | I 10. 40t 12 -ZUJF in 141 1 5 - ZUU JFO. 7 6l | 6 - odl. US).

]. RAZLO(;I ZA SPREJENI

36. dten Zakona o lokalni samoupravi doloda. da obiinski svet ureja svoje delo s poslovnikom. ki
ga sprejema z dvotretjinsko vedino navzodih dlanov.
130. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice doloda, da se s poslovnikom. ki ga sprejme obdinski
svet z dvotretjinsko vedino glasov navzodih dlanov, uredi organizacija in nadin dela obdinskega

sveta ter uresnidevanje pravic in dolZnosti dlanov obdinskega sveta.

Osnutek Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice je bil sprejet na 21. seji dne

18.7.2017. V razpravi na sami seji je bilo predlagano, da se vabilo za redno sejo sveta s

predlogom dnevnega reda poSlje najkasneje l4 dni pred dnevom, dolodenim za sejo; da se seje

obdinskega sveta v dasu od 15. julija do 15. avgusta ne sklicujejo, ter da se seje obdinskega sveta

zadnejo praviloma ob 15.30. Ugotovljeno je bilo tudi. da se podvaja besedilo 2. odstavka 22.

ilena poslovnika.
V predlaganem poslovniku so vse spremembe v primerjavi z osnutkom poslovnika oznaeene s

krepko pisavo.
V 2. odstavku 22. dlena je drtano besedilo podZupanu (pod2upanom), odpravljena je slovnidna
napaka v 26. dlenu. ter spremenjena ura zaietka seje s 15.00 na 15.30 v 38. dlenu poslovnika.

.1. PIt E I)I,O(; SKI,EPA

Obiinski svet Obtine Moravske Toplice sprejme predlagan Poslovnik Obiinskega svcta
Obiine Moravske Toplice.

Pripravila:
Obdinska uprava
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Na podlagi 36. dlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS. 5t. 94107 - UP82,76108,
7gl\g, 5l/l}, 40/12 -ZUJF in l4ll5 - ZUUJFO. 76116 - odl. US) in 130. dlena Statuta Obdine

Moravske Toplice (Uradni list RS, St. 35114,21115.25117) je Obdinski svet Obdine Moravske

Toplice, na ... seji, dne ............., sprejel

POSL0VNIK
oB.INSKEGA SVETA OBTINE MORAVSKE TOPLICE

I. SPLOSNE DOLOCBE

I' ilen
(Uporaba izrazov)

V poslovniku uporabljeni izrazi v slovnidni obliki za mo5ki spol se uporabljajo kot nevtralni za

Zenski in mo5ki spo[.
2. ilen

(Vsebina poslovnika)
Ta poslovnik ureja organizacijo in nadin dela obdinskega sveta (r, nadaljnjem besedilu: svet) ter

na6in uresnidevania pravic in dolZnosti dlanov in dlanic sveta (v nadaljnjem besedilu: dlani

sveta).
3. 6len

(Smiselna uporaba doloiil poslovnika)
l) Dotodbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za delovanje delovnih teles sveta in

njihovih dlanov, ter svetov oZjih delov obdine.

2) Nadin dela delovnih teles se lahko v skladu s tem poslovnikom ureja tudi v aktih o

ustanovitvi delovnih teles, lahko pa tudi s poslovniki delovnih teles.

4. ilen
(Javnost dela)

I ) Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.

2j Javnost dela se lahko omeji ali izkljudi, de to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov,

dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali

splosnim aktom obdine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne niuave

oziroma drZavna, vojaika ali uradna tajnost.

3) Nadin zagotavtjanjalavnosti dela in nadin omejitve javnosti dela sveta in njegovih delovnih

teles doloda ta poslovnik.

5. 6len
(Seje sveta)

1) Svet deta na rednih, izrednih, dopisnih in slavnostnih sejah.

2) Redne seje se sklicujejo najmanj Stirikrat na leto.

3j Izredne ieje se stticuje.lo po dolodilih tega poslovnika ne glede na rokovne omejitve, ki

veljajo za redne seje.

4) Dopisne seje se sklicujejo po dolodbah tega poslovnika v primerih, ko niso izpolnjeni pogoji

za sklic izredne seje.

5) Slavnostne seje se sklicujejo ob prazniku obdine in drugih svedanih priloznostih.
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6. ilen
(Predstavljanje sveta)

Svet predstavlja 2upan oziroma Zupanja (v nadaljnjem besedilu: Zupan), delovno telo sveta pa

predsednik oziroma predsednica delovnega telesa (v nadaljnjem besedilu: predsednik).

7. ilen
(Uporaba Ziga)

I ) Svet uporablja Zig obdine, ki je doloden s statutom obdine ali odlokom, v katerega

notranjem krogu je ime obdinskega organa " OBCINSKI SVET".
2) Svet uporablja Zig na vabilih za seje. na splo5nih aktih in aktih o drugih odloditvah ter na

dopisih.
3) Zig sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna telesa sveta.

4) Zig sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo direktor obdinske uprave.

II. KONSTITUIRA.NJE SVETA

8. Elen
(Konstituiranje sveta)

1) Svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri je potrjenih ved kot polovica
mandatov dlanov sveta.

2) Prvo sejo obdinskega sveta sklide prejSnji Zupan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi dlanov
obdinskega sveta, de je za izvolitev Zupana potreben drugi krog volitev, pa najkasneje v
l0 dneh po drugem krogu volitev.

3) Zaradi priprave na prvo sejo sklide Zupan nosilce kandidatnih list, s katerih so bili
izvoljeni dlani sveta.

l)

f. ilen
(Obvezni dnevni red konstitutivne seje)

Obvezni dnevni red konstitutivne seje je:
I . Ugotovitev Stevila navzodih novoizvoljenih dlanov sveta,
2. Porodilo obdinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev Zupana,

3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritoZb in pripravo predloga
potrditve mandatov dlanov sveta in ugotovitve izvolitve Zupana,

4. Poroiilo mandatne komisije in potrditev mandatov dlanov sveta.

5. Porodilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve Zupana.

6. Imenovanje komisije za mandatna vpraSanja. volitve in imenovanja.
O dnevnem redu konstitutivne seje svet ne razpravlja in ne odloda.
Dnevni red konstitutivne seje lahko vsebuje tudi slovesno prisego Zupana in njegov
pozdravni nagovor.
Prvo sejo novoizvoljenega sveta vodi najstarejSi dlan sveta oziroma alan sveta, ki ga na
predlog najstarejSega dlana sveta dolodi svet.

)l

3)

1)

10. 6len
(Imenovanje mandatne komisije)

l) Na prvi seji svet izmed navzodih dlanov sveta najprej imenuje tri dlansko mandatno
komisijo za pregled prispelih pritoZb in pripravo predloga potrditve mandatov dlanov
sveta. Clane mandatne komisije lahko predlaga vsak dlan sveta. Svel glasuje o predlogih

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlla zgolj informatjvnr delovni pripomoaek, glede katerega obtina ne lamai odikodninsko
a| kako drugaae. Predlagane reSifve v predlogu ah osnutku predpisa ne bodo nujno del spreletega predpisa (osma totka 10. alena
uredbe o posredovaniu in ponovni uporabi rnfornracij )avnega znatala (Uradni list RS, 5t. 7612005, ttgl2OO7, 95l21tt,24l21t6).
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po vrstnem redu kot so bili vloZeni. dokler niso imenovani trije dlani komisije. O

preostalih predlogih svet ne odloda.
2) Man<1atna komisija na podlagi porodila volilne komisije in potrdil o izvolitvi pregleda.

kateri kandidati so bili izvoljeni za dlane sveta. predlaga svetu odloditve o morebitnih
pritoZbah kandidatov za dlane sveta ali predstavnikov kandidatnih list in predlaga

potrditev mandatov dlanov sveta.

3) ee je vloZena pritoZba kandidata ali predstavnika kandidata za lupana' mandatna

komisija na podlagi porodila volilne komisije in potrdila o izvolitvi Zupana pripravi

porodilo o vsebini in upravitenosti pritozbe ter predlaga svetu odloditve o posameznih

pritoZbah.
I l. ilen

(Mandati ilanov sveta)
1) Mandate dlanov sveta potrdi svet na predlog mandatne komisije potem. ko dobi njeno

porodilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravidenosti morebitnih pritoZb

kandidatov. predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.
2) Svet odlodi skupaj o potrditvi mandatov. ki niso sporni. o vsakem spomem mandatu pa

odloda posebej.
3) ilan sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega mandata.

Ste.1e se, da je svet z odloditvijo o spornem mandatu odlodil tudi o pritoZbi kandidata ali
predstavnika kandidature oziroma kandidatne liste.

4) Svet na podlagi porodila volilne komisije in potrdila o izvolitvi Zupana na podlagi

porodila mandatne komisije posebej odloii o morebitnih pritozbah kandidatov za Lupana

oziroma predstavnikov kandidatur. Ce je za Zupana izvoljen kandidat. ki je bil hkrati

izvoljen tudi za tlana sveta. pa je zoper njegov mandat Zupana vloZena prito2ba. o

odlodanju o pritozbi ne sme glasovati. Glasovati ne sme niti vlagatelj pritoZbe - kandidat

za 2upana, de je bil izvoljen tudi za dlana sveta.

12. ilen
1) Ko se svet konstituira, nastopijo mandat novoizvoljeni dlani sveta, mandat dotedanjim

dlanom sveta pa preneha.

2) V kolikor svet ni sprejel pritoZbe zoper mandat Lttpana iz detrtega odstavka 11. dlena,

pridne novoizvoljenemu Zupanu tedi mandat, mandat dotedanjemu Zupanu pa preneha'

3) s prenehanjem mandata ilanov sveta, preneha dlanstvo v nadzornem odboru obdine ter

stalnih in obdasnih delovnih telesih sveta.

13. tlen
(Komisija za mandatna vpraianja, volitve in imenovanja)

Ko je svet konstituiran, imenuje izmed svojih ilanov komisijo za mandatna vpra5anja, volitve in

imenovanja kot svoje stalno delovno telo. ie komisija ni imenovana na konstitutivni seji. se

imenuje najkasneje na naslednji seji.

III. PRAVICE IN DOLZNOSTI 
'LANOV 

SVETA

14. ilen
(Pravice in dolZnosti ilanov sveta)

1) Pravice in dolZnosti d.lanov sveta so dolodene z zakonom, statutom obdine in tem

poslovnikom.

Pr.db, *.r. *,rt k p*dp"a pruo utiiEill ,nro,m.tivni delovni pripomotet' 9l:9: lli:l:9t-9^11T- 
ne lam'ildlkodninsko

iii iJi iiriit.. prijtigine ieiitve v p[orogr;Li osnruu predpisa ne.bodo nu;no del spre]etesa predpsa (o-sma.toek" 10' 
'lena

uredbe o posredovanlu in ponovn,porioilnr6iri.iit.unugi rndeuj, (uradnr tst Rs, sr.7612005, fig12007,95/2011,2412016)
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2) Clani sveta imajo pravico in dolZnost udeleZevati se sej sveta in njegovih delovnih teles.

katerih ilani so. ilani sveta se lahko udeleZujejo tudi sej drugih delovnih teles in inrajo
pravico sodelovati pri njihovem delu, vendar brez pravice glasovanja.

I ) e lan sveta ima pravico:
- predlagati svetu v sprejem odloke in druge akte. razen proratuna, zakljutnega raduna in

drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu dolodeno. dajih sprejme svet na predlog
2upana.

- predlagati svetu obravnavo drugih vpra5anj iz njegove pristojnosti:
- glasovati o predlogih sploSnih aktov obdine, drugih aktov in odloditev sveta ter predlagati

dopolnila (amandmaje) teh predlogov;
- sodelovati pri oblikovanju programa dela sveta in dnevnih redov njegovih sej;
- predlagati kandidate za tlane obdinskih organov, delovnih teles sveta in organov javnih

zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je obtina
oziroma, v katerih ima obdina v skladu z zakonom svoje predstawike.

41 elan sveta ima dolZnost varovati podatke zaupne narave, ki so kot osebni podatki.

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

5) alan sveta ima pravico do povradila stroikov v zvezi z opravljanjem funkcije ter v skladu

z zakonom in posebnim aktom sveta do dela plade za nepoklicno opravljanje funkcije
obdinskega funkcionarja.

15. ilen
(Odgovornost ilana sveta)

I I ilan sveta ne more biti klican na odgovomost zaradi mnenja. izjave ali glasu. ki ga je dal
v zvezi z opravljanjem svoje funkcije.

2) e tan sveta nima imunitete tet je za svoja dejanja, ki niso povezana s pravicami in
dolZnostmi dlana sveta. odSkodninsko in kazensko odgovoren.

16. ilen
(Pravice svetni5kih skupin)

SvetniSke skupine, ki jih oblikujejo dlani sveta izvoljeni z istoimenske liste ali dveh ali ved

kandidatnih list, imajo le pravice, ki gredo posameznemu dlanu sveta.

17. ilen
(Pravica do informiranja)

l) alan sveta ima pravico zahtevati od Zupana, drugih obdinskih organov in obiinske uprave
obvestila in pojasnila, ki so mu potrebna za delo v obdinskem svetu in njegovih delovnih
telesih.

2) Obdinski organi iz prej5njega odstavka so dolZni odgovoriti na vpra5anja dlanov sveta in
jim posredovati zahtevana pojasnila. ie dlan sveta to posebej zahteva, mu je treba
odgovoriti oziroma posredovati pojasnila tudi v pisni obliki-

3) Clan sveta ima pravico Zupanu ali direktorju obiinske uprave postaviti vpra5anje ter jima
lahko da pobudo za ureditev dolodenih vpra5anj ali za sprejem dolodenih ukrepov iz
njune pristojnosti.

18. ilen

" (Vpra5anja in pobude ilanov sveta)
l) Clan sveta zastavlja vpraSanja in daje pobude v pisni obliki ali ustno

Predlog ozrroma osnutek predpisa predstavlla zgolj rnformativnr delovnr pnpomoaek, glede katerega obtina ne Jamai odikodnrnsko
ah kako drugate. Predlagane resatve v predlogu a| osnutku predpisa ne bodo nulno del spre;etegi predprsa (o;nra totka 10. a ena
uredbe o posredovaniu in ponovni uporabi rnformacil lavnega znataja (uradni list Rs, st. 7612005, ttglzool, gslzott,z+tzorc).
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2) Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna todka dnevnega reda za vpraSanja

in pobude dlanov.
3) VpraSanja oziroma pobude morajo biti katke in postavljene tako, da je njihova vsebina

jasno razvidna. V nasprotnem primeru Zupan, ali za vodenje seje pooblasdeni podZupan

oziroma dlan sveta na to opozori in dlana sveta pozove, da vpraSanje oziroma pobudo

ustrezno dopolni.
4) Ustno postavljeno vprasanje ne sme trajati vet kot 3 minute, obrazlozitev pobude pa ne

ved kot 5 minut.
5) Pisno postavljeno vprasanje mora biti takoj posredovano tistemu, na katerega je

naslovljeno.
6) Pri obravnavi vpraSanj in pobud morata biti na seji obvezno prisotna Zupan in direktor

obdinske up.aue. ie sta Zupan ali direktor obdinske tprave zadrLana. dolodita, kdo ju bo

nadomeSdal in odgovarjal na vpra5anja in pobude.

7) Na seji se odgovarja na vsa vpraianja in pobude, ki so bila oddana do- zadetka seje ter na

ustna vpra5an]a dana ob obravnavi vpraSanj in pobud dlanov sveta. ie zahteva odgovor

nu up.u5*1. podrobnejSi pregled dokumentacije oziroma prouditev, lahko Zupan ali

direktor obdinske uprave odgovorita na naslednji seji.

8) Zupan ali direktor obdinske uprave lahko na posamezna vprasanja ali pobude odgovorita

pisno, pisno morala odgovoriti tudi na vpraSanja in pobude, za katere tako zahteva

vlagatelj. Pisni odgovor mora biti posredovan vsem dlanom sveta s sklicem, najkasneje

pa na prvi naslednjiredni seji.

19.6len
(Zahteva za dodatna Poiasnila)

ee dlan sveta ni zadovoljen z odgovorom na svoje vpraSanje oziroma pobudo, lahko zahteva

dodatno pojasnilo.

1)
2)

20. tlen
(UdeleZba na sejah sveta in delovnih teles)

ilan sveta se je <lolZan udeleZevati sej sveta in delovnih teles, katerih dlan je.

ie ne -ore priti na sejo sveta ali delovnega telesa, katerega dlan je, mora o tem obvestiti

Zupana oziroma predsidnika delovnega telesa najpozneje do zadetka seje. ie zaradi viSje

sile ali drugih ruilogou ne more obvestiti zupana oziroma predsednika delovnega telesa o

svoji odsotnosti do zadetka seje, mora to opraviti takoj ' koje to mogode.

ie se dlan delovnega telesa iz neopraviienih razlogov ne udeleZi treh sej delovnega

telesa v koledarskem tetu. lahko predsednik delovnega telesa predlaga svetu njegovo

razreSitev.

3)

IV. SEJE SVETA

1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeleZba na seji

21. tlen

) Svet dela in odloda na sejah. 
(sklic seje)

) Seje sveta sklicuje ZuPan.
j Z"pu" sklicuje seje sveta na podlagi sklepa sveta ali na predlog drugih predlagateljev'
' 

doiodenih s siatutom obdine, ter delo zahievajo okoti5dine. mora pa jih sklicati najmanj

Stirik-rat letno.

1

2

J

l,

predloq o?rroma osnurek predprsa preOslifiliifift*.trvnr derovnr pnpomotek, glede karerega obtrna n€ JamCr odSkodninsko
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'rena
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\ Zupan lahko sklide redno sejo sveta, preden je kondana predhodno sklicana seja. svet pa

nove redne seje ne more zadeti, dokler ne konia prej5nje redne seje.

22. ilen
I ) Vabito za redno sejo sveta s predlogom dnevnega reda se poSlje dlanom najkasneje 7 dni

pred dnevom, dolodenim za sejo. Skupaj z vabilom se po5lje tudi gradivo, ki je bilo
podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red. Posamezno gradivo se lahko poSlje tudi
kasneje. deje vsebina gradiva nujno potrebna pri odlodanju o todki dnevnega reda.

2) Vabilo za sejo sveta se poSlje Zupanu, direktorju obdinske uprave. predstavnikom
medijev ter se objavi v katalogu informacij javnega znadaja obdine.

23. ilen
(Izredna seja)

l) Izredna seja sveta se sklide za obravnavanje in odlodanje o nujnih zadevah. kadar ni
pogojev za sklic redne seje, ali na zahtevo detrtine ilanov sveta.

2) V zahtevi dlanov sveta za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za njen sklic.
Zahtevi mora biti priloZeno gradivo o zadevah, o katerih naj svet odloda, de dlani sveta ne

razpolagajo z gradivom. pa zahleva Zupanu in obdinski upravi, katero gradivo naj se za

sejo pripravi.
3) Izredno sejo sveta sklide Zupan. Ce izredna seja sveta, ki so jo zahtevali dlani sveta. ni

sklicana v roku sedem dni od predloZitve pisne obrazloZene zahteve za sklic s priloZenim
ustreznim gradivom, jo lahko sklidejo dlani sveta, ki so sklic zahtevali oziroma njihov
poobla5deni predstavnik. V tem primeru lahko sejo vodi dlan sveta, ki ga dolodijo dlani.
ki so sklic izredne se.je zahtevali.

4) Vabito za izredno sejo sveta z gradivom mora biti vrodeno dlanom sveta najkasneje I dni
pred sejo. Vabilo se po5lje v skladu z 22. dlenom tega poslovnika in se objavi na spletni
strani obdine.

5) ie razmere terjajo drugaie, se lahko izredna seja sveta skliie v skrajnem roku. ki je
potreben, da so s sklicem seznanjeni vsi dlani sveta in se seje lahko udeleZijo. V tem
primeru se lahko dnevni red seje predlaga na sami seji, na sami seji pa se lahko predloZi
tudi gradivo za sejo. Svet pred sprejemom dnevnega reda tako sklicane izredne seje
ugotovi utemeljenost razlogov za sklic. Ce svet ugotovi, da ni bilo razlogov, se seja ne
opravi in se sklide nova izredna ali redna seja v skladu s tem poslovnikom.

24. ilen
(Dopisna seja)

l) Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic izredne seje sveta. Na dopisni seji
ni mogode odlodati o proradunu in zakljudnem radunu obdine, o splo5nih aktih, s katerimi
se v skladu z zakonom predpisujejo obiinski davki in druge dajatve, o kadrovskih
zadevah, ter o zadevah, iz katerih izhajajo finandne obveznosti obdine. Dopisna seja se

opravi na podlagi v fizidni ali elektronski obliki osebno vrodenega vabila s priloZenim
gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme ter z osebnim teletbnskim glasovanjem
ali glasovanjem po elektronski poSti. Glede na nadin izvedbe dopisne seje mora sklic seje
vsebovati rok trajanja dopisne seje (toden datum in das trajanja seje, to je do katere ure se

Stej e trajanje seje).
2) Dopisna seja je sklepdna, de je bilo vabilo poslano vsem dlanom sveta, od katerih jih je

osebno vroditev potrdilo ved kot polovica. Steje se. da so osebno vroditev potrdili dlani.
ki so glasovali.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obdjna ne ramti odSkodninsko
ali kako drugaae. Predlagane resiwe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nurno dil sprejeteg; predpisa (o;ma totka 10. alena
Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znatija (Uradni list RS, 5t. 7612005, ttgl2}O7, g5l21tt,24l21t6).
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3) Predlog sklepa. ki je predloZen na dopisno sejo' je sprejet. de je zanj glasovala ved kot

polovica dlanov obdinskega svela, ki so glasovali.

4) O dopisni seji se vodi zapisnik. ki mora poleg sestavin. dolodenih s tem poslovnikom.

vsebovati 5e potrdila o osebni vroditvi vabil dlanom sveta oziroma ugotovitev koliko
dlanov sveta je glasovalo. Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti na prvo naslednjo

redno sejo sveta.

25. ilen
(Poroievalci)

l) Na seje sveta se vabijo porodevalci za posamezne todke dnevnega reda, ki jih dolodi

Zupan oziroma direktor obdinske uprave.

2) Vabilo se poSlje tudi vsem. katerih navzodnost je, glede na dnevni red seje, potrebna.

26. 6len
(Predlog dnevnega reda)

l) Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi Zupan.

2) Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi ilani sveta, ki imajo pravico zahtevati sklic

seje svita. Posamezne totke dnevnega reda lahko predlaga posamezen dlan sveta ali

svetniSka skupina.
3) V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le todke, za katere obravnavo so

izpolnjeni pogoji, ki so dolodeni s tem poslovnikom.
4) Na dnevni red ni mogode uvrstiti akta. de 5e ni kondan postopek o aktu z enako ali

podobno vsebino.
5) Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so pripravljeni za drugo obravnavo.

6) O sprejemu dnevnega reda odloda svet na zadetku seje.

7) Svei n. .o.. odloditi. da se v dnevni red seje uvrstijo zadeve, de dlanom ni bilo

predloZeno gradivo oziroma, h katerim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stalisda Zupan,

kadar ta ni bil predlagatetj. de gradiva ni obravnavalo pristojno delovno telo, razen v

primerih, ko delovno telo 5e ni bilo ustanovljeno, pa je obravnava nujna, ali de svet

odlodi drugade.

27. ilen
(Vodenje seje)

'l ) Sejo sveta vodi Zupan. Zupan tahko za vodenje sej sveta pooblasti pod2upana ali drugega

dlana sveta (v nadatjnjem besedilu: predsedujodi).

2) ee nastopijo razlogi, zaradi katerih Zupan ali predsedujodi ne more voditi Ze sklicane

seje, jo vodi pod2upan, ie pa tudi to ni mogode, jo vodi najstarej5i dlan sveta'

3) Iziedno sejo sveta. ki jo sklidejo dlani sveta ker Zupan ni opravil sklica v skladu z

zakonom in t.m po.lounikom. vodi dlan sveta, ki ga pooblastijo dlani sveta, ki so sklic

seje zahtevali.

l)
2)

28. ilen
(Javnost seje)

Seje sveta so javne.

Jainost seje se zagotavlja z navzodnostjo obdanov in predstavnikov sredstev javnega

obveSianja na sejah sveta.

Predstavnike ,r"drt.u javnega obve5danja v obdini in obdane se o seji obvesti z

;t;fu; vabilom. t i n,,u j=. prilozeno gradivo za sejo. objava se opravi vsaj tri dni
i)

Predlog ozrroma osnutek predprsa p,uOrEiffioq 
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pred sejo na spletni strani obdine. Sredstvom javnega obveSdanja se poSlje Se obvestilo po
elektronski poSti.

4) Predsedujodi mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru, v katerem seja sveta poteka,
primeren prostor, da lahko spremlja delo sveta ter pri tem dela ne moti. Prostor zajavnost
mora biti vidno loden od prostora za dlane sveta.

5) Predsedujodi lahko na zahtevo predstavnika javnega obve5ianja dopusti zvodno in
slikovno snemanje posameznih delov seje. O zahtevi za snemanje posameznih delov seje
odlodi svet.

6) ie obdan. ki spremlja sejo. ali predstavnik sredstva javnega obve5danja moti delo sveta.
ga predsedujodi najprej opozori. de tudi po opozorilu ne neha motiti dela sveta. pa ga
odstrani iz prostora.

29. ilen
(Izkljutitev javnosti)

\ Zupan predlaga svetu. da s sklepom zapre sejo za javnost v celoti ali ob obravnavi
posamezne todke dnevnega reda, de to terja zagotovitev varstva podatkov, ki v skladu z
zakonom niso informacije javnega znataja.

2) Kadar svet sklene, da bo izkljudil javnost oziroma kako todko dnevnega reda obravnaval
brez navzodnosti javnosti, odlodi kdo je lahko poleg Zupana, predsedujodega in dlanov
sveta navzod na seji.

2. Potek seje
30. ilen

(Ugotavljanje sklepdnosti)
l) Ko predsedujodi zadne sejo, obvesti svet, kdo izmed dlanov sveta mu je sporodil, da je

zadrian in se seje ne more udeleZiti.
2) Predsedujodi nato ugotovi. ali je svet sklepden. Predsedujodi obvesti svet tudi o tem. kdo

je povabljen na sejo.
3) Na zadetku seje lahko predsedujodi poda pojasnila v zvezi z delom na seji in drugimi

vpra5anji.

31. 6len
(Odloianje o zapisniku prejSnje seje)

l) Preden svet dolodi dnevni red seje, odloda o sprejemu zapisnika prej5nje seje.
2) elan sveta lahko da pripombe k zapisniku prejSnje seje in zahte;a. da se zapisnik

ustrezno spremeni in dopolni. O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev
zapisnika prejSnje seje odloii svet.

3) Zapisnik se lahko sprejme z ugotovirvijo, da nanj niso bile podane pripombe, lahko pa se
sprejme ustrezno spremenjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.

32. ilen
(Dnevni red)

Svet na zadetku seje dolodi dnevni red.
Pri dolodanju dnevnega reda svet najprej odloda o predlogih. da se posameme zadeve
umaknejo z dnevnega reda, nato o predlogih. da se dnevni red razsiri in naro o morebitnih
predlogih za skrajSanje rokov, zdruZitev obravnav ali hitri postopek.
Mandatne zadeve imajo prednost pred vsemi drugimi todkami dnevnega reda in se
uvrstijo takoj za todko >potrditev zapisnika<.

I

2

l)

Predlog onroma osnutek predpisa predstavlla zgoll informativni d"torri priporolek, gGde krt.r6llbailleli[Ekodninrro
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4) Predlagatelj todke dnevnega reda lahko todko sam umakne vse do glasovanja o dnevnem

redu. O predtagateljevem umiku todke svel ne razpravlja in ne glasuje. Kadar predlaga

umik todke dnevnega reda oseba. ki ni predlagatelj toike. svet o tem razpravlja in glasuje.

5) Predlogi za razSiritev dnevnega reda se lahko sprejmejo le. de so razlogi nastali po sklicu

seje in ie je bilo tlanom sveta izrodeno gradivo. ki je podlaga za uvrstitev zadeve na

dnevni red. O predlogih za raziiritev dnevnega reda svet razpravlja in glasuje.

6) Po sprejetih posameznih odloiitvah za umik oziroma za razSiritev dnevnega reda da

predsedujodi na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti.

l)
2)

33. ilen
(Vrstni red obravnave toik dnevnega reda)

Posamezne totke dnevnega reda se obravnavajo po sprejetem vrstnem redu.

Med sejo lahko svet izjemoma spremeni vrstni red obravnave posameznih todk dnevnega

reda. de med potekom seje nastopijo okoliSdine. zaradi katerih je potrebno posamezno

gradivo obravnavati pred todko dnevnega reda. na katero je uvrideno. Spremembo

vrstnega reda obravnave je potrebno obrazloZiti.

34. tlen
(Razprava)

Na zadetku obravnave vsake todke dnevnega reda lahko poda Zupan ali oseba, ki jo
dolodi zupan oziroma predlagatelj. kadar to ni Zupan, dopolnilno obrazlozitev.

Dopolnilna obrazloZitev sme trajati najved petnajst minut, de ni s 1em poslovnikom

drugade dolodeno. Kadar svet tako sklene, je predlagatelj dolZan podati dopolnilno

obrazlo2itev.
ee ni Zupan predlagatelj, poda Zupan ali podZupan oziroma direktor obdinske uprave

mnenje k obravnavani zadevi. Potem dobi besedo predsednik delovnega telesa sveta, ki je

zadevo obravnavalo. ObrazloZitev Zupanovega mnenja in beseda predsednika delovnega

telesa lahko trajata najvea po deset minu1.
potem dobijo besedo dlani sveta po vrstnem redu, kakor so se priglasili k razpravi.

Razprava poturn.rr.gu dlana lahko traja najved 5 minut. Svet lahko sklene, da

posamezen dlan iz utemeljenih razlogov lahko razpravlja dalj dasa, vendar ne ved kot l5

minut.
Razpravljavec lahko praviloma razpravlja le enkrat. ima pa pravico do replike po razpravi

u.uk.gu irug.gu razpravljavca. Replika mora biti konketna in se nanaSati na napovedi

replik- oznadeno razpravo, sicer jo lahko predsedujodi prepove. Replike smejo trajati

najved 3 minute.
Ko je vrstni red priglaSenih razpravljavcev izdrpan. predsedujodi vprasa ali zeli 5e kdo

razpravljati. Dodatne razprave lahko trajajo le po 2 minuti'

l)

2)

3)

4)

s)

35. tlen
(Opomin)

l) Razpravljavec sme govoriti le o vprasanju, ki je na dnevnem redu in o katerem tede

razprava, h kateri je predsedujoti pozval.

2) C;:" .azp.avljarec ne dr2i dnevnega reda ali prekoradi das za razpravo, ga predsedujodi
' 

opomni. 
^e" ,. t"ai po drugem opominu ne drZi dnevnega reda oziroma nadaljrie z

,urpruuo, mu predsedujoei tahko vzame besedo Zoper odvzem besede lahko

razpravljavec ugovarja. O ugovoru odlodi svet brez razprave'

zgolj informativnl delovnl pripomotek,

u ali osnutku predpisa ne bodo nuino

rmacij javnega zna(aja (Uradni list RS,
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36. ilen
(KrIiwe poslovnika)

I) e lanu sveta. ki 1eli govoriti o krSitvi poslovnika ali o krSitvi dnevnega reda. da
predsedujodi besedo takoj. ko jo zahteva.

2) Nato poda predsedujodi pojasnilo glede krSitve poslovnika ali dnevnega reda. ie tlan ni
zadovoljen s pojasnilom, odlodi svet o tem vpra5anju brez razprave.

3) ee 6lan zahteva besedo, da bi opozoril na napako, ali popravil navedbo, ki po njegovem
mnenju ni todna in je povzrodila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu, mu da
predsedujodi besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora dlan omejiti na pojasnilo in
njegov govor ne sme trajati ved kot 5 minut.

37. ilen
(Prekinitev dela sveta)

I ) Ko predsedujodi ugotovi, da ni vet priglaSenih k razpravi. sklene razpravo o posamezni

todki dnevnega reda. Ce je na podlagi rizprave treba pripraviti predloge za odloditev ali
staliSda, se razprava o taki todki dnevnega reda prekine in nadaljuje po predloZitvi teh
predlogov.

2) Predsedujodi lahko med sejo prekine delo sveta tudi, de je to potrebno zaradi odmora,
priprave predlogov po zakljudeni razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve dodatnih
strokovnih mnenj. V primeru prekinitve predsedujodi dotodi, kdaj se bo seja nadaljevala.

3) Predsedujodi prekine delo sveta, de ugotovi, da seja ni ved sklepdna, de so potrebna
posvetovanja v delovnem telesu in v drugih primerih, ko tako sklene svet. ie je delo
sveta prekinjeno zato, ker seja ni ved sklepdna, sklepdnosti pa ni niti v nadaljevanju seje.

predsedujodi sejo konda.

38. 6len
(Zaietek seje in odmor)

l) Seje sveta se praviloma sklicujejo najprej ob 15.30 uri in morajo biti nadrtovane tako, da
praviloma ne trajajo ved kot 4 ure.

2) Predsedujodi odredi petnajst minutni odmor vsaj po dveh urah neprekinjenega dela.
3) Odmor lahko predsedujodi odredi tudi na obrazloZen predlog posameznega ali skupine

dlanov sveta, Zupana ali predlagatelja, de je to potrebno zaradi priprave dopolnil
(amandmajev), mnenj, staliSd, dodatnih obrazloZitev ali odgovorov oziroma pridobitve
zahtevanih podatkov. Odmor lahko traja najved 30 minut. odredi pa se ga lahko pred
oziroma v okviru posamezne todke najved dvakrat.

4) Ce kdo od upravidencev predlaga dodatni odmor po izdrpanju mo2nosti iz prejSnjega
odstavka. svet odlodi, ali se lahko odredi odmor ali pa se seja prekine in nadaljuje drugid.

39. EIen
(Preloiitev razprave)

I ) ee svet o zadevi, ki jo je obravnaval ni kondal razpraye ali de ni pogojev za odlodanje, ali
de svet o zadevi ne Zeli odloditi na isti seji, se razprava oziroma odlodanje o zadevi
preloZi na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odlodi, de dasovno ni uspel
obravnavati vseh todk dnevnega reda.

2) Ko so vse todke dnevnega reda izdrpane je seja sveta kondana.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgoll rnformativni delovni pripomoaek, glede katerega obClni ne yanr.i odikodninstoal k_ako drugaae, Predlagane regitve v predlogu al osnutku predpisa ne bodo nu)no d;t spre.letegi predpisa (ojma io&a tO. ttena
uredbe o posredovanJU tn ponovni uporabi informaci, )avnega znataja (uradni rsr ns, st. lolioos, tislzoot , gislzoi,zilzots).
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3. VzdrZevanje reda na seji

40. ilen
(Red na seji)

l) Za red na seji skrbi predsedujodi. Na seji sveta ne sme nihde govoriti, dokler mu

predsedujodi ne da besede.

2) iredsedujodi skrbi, da govornika nihde ne moti med govorom. Govomika lahko opomni

na red ali mu seZe v besedo le predsedujodi'

41. ilen
(Ukrepi za zagotovitev reda na seji)

1) Za kr5itev reda na seji sveta sme predsedujodi izredi naslednje ukrepe:

- opomin
- odvzem besede
- odstranitev s seje ali z dela seje.

2) Opomin se lahko izrede dlanu sveta. ie govori. deprav ni dobil besede. ie sega govomiku

v besedo, ali de na kak drug nadin krSi red na seji.

3) Odvzem besede se lahko izreie govomiku. ie s svojim govorom na seji ksi red in

dolodbe rega poslovnika in je bil na tej seji 2e dvakrat opominjan. naj spoStuje red in

dolodbe tega poslovnika.
4) Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izrede dlanu sveta oziroma govomiku, de kljub

opominu ali odvzemu besede k5i red na seji. lako da onemogoda delo sveta.

5) Clan sveta oziroma govomik, ki mu je izreden ukrep odstranitve s seje ali z dela seje.

mora takoi zapustiti prostor, v katerem je seja.

6) Predsedujodi lahko odredi, da se odstrani s seje in iz poslopja, v katerem je seja, vsak

drug udelezenec, ki krsi red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoda nemoten

potek seje.

7) ieje red hudo krSen, lahko predsedujodi odredi, da se odstranijo vsi posluSalci'

8) de predsedujodi z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda na seji sveta. jo prekine'

Predlog oziroma osnutek Predpisa Predstavl,a z9ol, informahvnr delovnl prrpomoaek,

ali kako drugaae Predlagane reJiNe v Predlogu aLr osnutku Predprsa ne bodo nu)no

4' odloianje 
42,,en

(Sklepinost)
Svet veljavno odloda, de je na seji navzodih vedina vseh dlanov sveta'

Navzodnost se ugotavlja na zadetku seje. pred vsakim glasovanjem in na zadetku

nadaljevanja seje fo odmoru oziroma prekinitvi. Navzoinost dlanov sveta na zadetku seje

se ugotovi s podpisi dlanov na listi navzodnosti.

Za s-klepenost ji odlodilna dejanska navzodnost dlanov sveta v sejni sobi (dvorani) na

nadin, kot ve\L za glasovanje (glasovalna naprava, dvig kartonov ali rok). Preverjanje

sklepdnosti lahko zahteva vsak dlan sveta ali predsedujodi kadarkoli'

Kadar je za sprejem odloditve potrebna dvotretjinska vedina, svet veljavno odloda, de je

pri todki navzodih najmanj dve tretjini vseh dlanov sveta'

l)
2)

3)

1)

43. ilen
(OdloEanje na seji sveta)

predlagana odloditev je na sklepdni seji svlta sprejla, de se je vedina dlanov sveta. ki so

glasorlli, izrekla >ZA7 nje.r sp.ejem ori.o*u, 6e ie >ZA< sprejem glasovalo toliko dlanov' kot

to za posamezno odloiitev doloda zakon'

Uredbe o posredovanlu in ponovni uporabi informaci I javnega znataja (Uradni list RS

olede katereqa odrna ne )amtr odSkodninsko

Oit soreieteqa predpisa (osma totka l0. alena
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4,1. ilen
(Glasovanje)

I ) Svet praviloma odloda z javnim glasovanjem.
2) S tajnim glasovanjem lahko svel odloda, de tako sklene pred odlodanjem o posamezni

zadevi oziroma vpra5anju. Predlog za tajno glasovanje lahko da Zupan ali vsak dlan sveta.

3) Glasovanje se opravi po kontani razpravi o predlogu, o katerem se odloda. Predsedujodi
pred vsakim glasovanjem prebere predlagano besedilo sklepa ali amandmaja.

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

5) K glasovanju pozove predsedujodi ilane sveta tako. da jim najprej predlaga, da se

opredelijo >ZA< sprejem predlagane odlodilve. po zakljudenem opredeljevanju za

sprejem odloditve pa 5e, da se opredelijo )PROTI( sprejemu predlagane odloditve. Vsak
dlan glasuje o isti odloditvi samo enkrat, razen deje glasovanje v celoti ponovljeno.

6) Predsedujodi po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi izid glasovanja.

45. ilen
(Javno in poimensko glasovanje)

l) Javno glasovanje se opravi z dvigom rok, z uporabo glasovalne naprave ali s poimenskim
izjavljanjem.

2) Poimensko glasujejo dlani sveta, de svet tako odlodi na predlog predsedujodega ali
najmanj ene detrtine vseh dlanov sveta.

3) ilane se pozove k poimenskemu glasovanju po abecednem redu prve drke njihovih
priimkov. ilan glasuje tako, da glasno izjavi >ZA< ali ))PROTI(. O poimenskem
glasovanju se pi5e zaznamek tako, da se pri vsakem dlanu sveta zapi5e, kako je glasoval,
ali pa se zabeleLi njegova odsotnost. Zaznamek je sestavni del zapisnika seje.

l)
2)

46. ilen
(Tajno glasovanje)

Tajno se glasuje z glasovnicami.
Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tri dlanska komisija, ki jo vodi predsedujodi.
Dva dlana dolodi svet na predlog predsedujodega. Administrativno - tehnidna opravila v
zvezi s tajnim glasovanjem opravlja direktor obdinske uprave ali javni usluZbenec. ki ga
dolodi direktor obdinske uprave.
Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic. kot je dlanov sveta. Glasovnice morajo
biti overjene z Ligom. ki ga uporablja svet.
Pred zadetkom glasovanja dolodi predsedujodi das glasovanja.
Komisija vrodi glasovnice dlanom sveta in sproti oznadi, kateri tlan je prejel glasovnico.
Glasuje se na prostoru, ki je doloden za glasovanje in na katerem je zagotovljena tajnost
glasovanja.
Glasovnica vsebuje predlog. o katerem se odloda, in praviloma opredelitev >>ZA<< in
,PROTI(. >>ZA<< je na dnu glasovnice za besedilom predloga na desni strani, >pROTI<
pa na levi. Glasuje se tako, da se obkro2i besedo >ZA< ali besedo >pROTI<.
Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje.
Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne stevilke, imena in priimke kandidatov, de
jih je ved po abecednem redu prvih drk njihovih priimkov. clasuje se tako, da se obkroZi
zaporedno Stevilko pred priimkom in imenom kandidata, za katerega se zeli glasovati in
najvet toliko zaporednih Stevilk kolikor kandidatov je v skladu z navodilom na
glasovnici treba imenovati.

3)

)
)

4

5

6)

7)
8)

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlia
ali kako drugaae. Predlagane resiwe v predlog
Uredbe o posredovanlu in ponovni uporabi info

zgolj informativni delovni pripomoaek, gtede katerega obtina ne jamlj odskodninsko
u ali osnutku predpisa ne bodo nujno del spreretega predpisa (o;ma toeka 10. alena
rnracij javnega zna(aja (Uradni tist RS, 5t. 7612OOS, ltgl2OO7, g'l2ltl,24l2}t6).



l)
2)

9) Ko dtan sveta izpolni glasovnico. odda glasovnico v glasovalno skrinjico.

47. ilen
(Izid glasovanja)

Ko je glasovanje kondano, komisija ugotovi izid glasovanja.
Porodilo o izidu glasovanja vsebuje podatke o:
- datumu in Stevilki seje sveta.
- predmetu glasovanja.
- sestavi glasovalne komisije s podpisi njenih dlanov.
- Stevilu razdeljenih glasovnic.
- Stevilu oddanih glasovnic.
- Stevilu neveljavnih glasovnic.
- Stevilu veljavnih glasovnic,
- Stevilu glasov >ZA< in Stevilo glasov >PROTI<oziroma pri glasovanju o kandidatih,

Stevilu glasov. ki jih je dobil posamezni kandidat,
- ugotovitvi, daje predlog izglasovan s predpisano vedino. ali da predlog ni izglasovan.

pri glasovanju o kandidatih pa, katerih kandidat je imenovan.
Predsedujodi takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid glasovanja na seji sveta.3)

48. tlen
(Ponovitev glasovanja)

l) ee dlan sveta utemeljeno ugovarja poteku glasovanja ali ugotovitvi izida glasovanja, se

lahko glasovanje ponovi.
2) O ponovitvi glasovanja odlodi svet brez razprave na predlog dlana, ki ugovarja poteku ali

ugotovitvi izida glasovanja, ali na predlog predsedujodega. O isti zadevi je mogode

glasovati najved dvakrat. Javnega poimenskega glasovanja se ne ponavlja.

5' ZaPisnik seje sveta 
49.,en

(Vsebina zapisnika)
O vsaki seji sveta se piSe zapisnik.
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o navzodnosti dlanov

.ritu nu seji in ob posameznem glasovanju, o odsotnosti dlanov sveta in razlogih zanjo, o

udelezbi vabtjenih. predstavnikov javnosri in obdanov na seji, o sprejetem dnevnem redu.

imenih razprivljavcev. predlogih sklepor,, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in

o sklepih, ki so bili sprejeti. o vseh postopkovnih odloditvah predsedujodega in sveta ter o

staliSeih statutarno pravne komisije o postopkovnih vpraSanjih. Zapisniku je treba

predloziti original vabila in gradivo, ki je bilo predloZeno oziroma obravnavano na seji.

l)
2)

50. ilen
(Zvoini zaPis seje sveta)

Potek seje obdinskega sveta se zvodno snema.

Zvodni iosnetek sluZi pripravi zapisnika seje in se hrani do potrditve zapisnika.

51. ilen
(Zapisnik seje sveta)

l) Za zapisnik seje sveta skrbi direktor obdinske uprave. Direktor obdinske uprave lahko za

voden-ie zapisnika seje sveta pooblasti drugega javnega usluZbenca'

r)
2)

informativni delovni PriPo
osnutku predpisa ne bodo
iij javneqa znataja (Uradni

Predlog ozlroma osnutek predpisa predstavlja zgolj

ali kako druqaae. Predlagane reiiwe v predlogu ali

Uredbe o posredovan)u in ponovni uporabi informac

;oaek, olede katereqa obtina ne iamar odlkodninsko

nurno dil spretetega predprsa (osma toaka 10 
'lenarrsr RS. it. 7612005. 11912007 , 95120tr,2412016) '

predlog - [[. obravnava



predlog II. obravnava

52. ilen
(Ravnanje z gradivom sveta)

1) Ravnanje z gradivom sveta. ki je zaupne narave, doloti svet na podlagi zakona s

posebnim aktom.
2) Izvimiki odlokov, sploSnih in drugih aktov sveta, zapisniki sej ter vse gradivo sveta in

njegovih delovnih teles, se kot trajno gradivo hani v stalni zbirki dokumentamega
gradiva obdinske uprave.

53. ilen
(Vpogled v gradivo)

1) elan sveta ima pravico vpogleda v vse spise in gradivo, ki se hrani v stalni zbirki
dokumentarnega gradiva.

2) Za dostop do gradiva iz prej5njega odstavka se uporabljajo dolodbe Zakona o dostopu do
informacij javne ga znadaja.

6. Strokovna in administrativno tehniina opravila za svet

54. tlen
(Strokovno in administrativno delo za svet)

l) Za strokovno in administrativno delo za svet in za delovna telesa sveta je odgovoren
direktor obdinske uprave.

2) Direktor obiinske uprave organizira strokovno in tehnidno pripravo gradiv za potrebe
sveta in dolodi javnega uslu2benca. ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter opravlja
druga opravila potrebna za nemoteno delo sveta in njegovih delovnih teles, de ni za to s

sistemizacijo delovnih mest v obdinski upravi dolodeno posebno delovno mesto.

7. Delovna telesa sveta
55. ilen

(Komisija za mandatna vpralanja, volitve in imenovanja)
l) Svet ima komisijo za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja kot stalno delovno telo

sveta, ki jo imenuje izmed svojih dlanov.
2) Komisija za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja ima 5 dlanov.
3) Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

- svetu predlaga kandidate za (lane delovnih teles sveta, obdinskih organov, ravnatelje,
direktorje in predstavnike ustanovitelja v organih javnih zavodov. javnih agencij.
javnih skladov in javnih podjetij,

- opravlja naloge v zvezi s prepredevanjem korupcije,

pripomodek, glede katerega obtina ne .lamci odlkodninsko
bodo nujno del sprejetega predpisa (osma totka 10, atena
radni list RS, lt. 7612005, t1912007 , 95/21tl,24l2Ot6).

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlia zgolj informatjvnj delovni
ali kako drugaae. Predlagane resitv€ v predlogu alj osnutku predpisa ne
Uredbe o posredovanlu in ponovni uporabi informaci, javnega zna(aja (U

2) Na vsaki redni seji sveta se obravnavajo in potrdijo zapisniki prejSnje redne in vseh
vmesnih izrednih oziroma dopisnih sej sveta. Vsak dlan sveta ima pravico podati
pripombe na zapisnik. O utemeljenosti pripomb odlodi svet. ie so pripombe sprejete. se

zapiSejo v zapisnik ustrezne spremembe.
3) Sprejeti zapisnik podpiSeta predsedujodi sveta. ki je sejo vodil in direktor obdinske

uprave oziroma pooblaSieni javni usluZbenec. ki je vodil zapisnik.
4) Po sprejemu se zapisnik objavi na spletni strani obdine.
5) Zapisnik nejavne seje oziroma tisti del zapisnika, ki je bil voden na nejavnem delu seje

sveta se ne prilaga v gradivo za redno sejo sveta in ne objavlja. ilane sveta z njim pred
potrjevanjem zapisnika seznani predsedujodi.
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svetu ali Zupanu daje pobude in predloge v zvezi s kadrovskimi vpraSanji v obdini. ki

so v pristojnosti sveta.
pripravtja predloge odloditev sveta v zvezi s pladami ter drugimi prejemki obdinskih

iunkcionarjev, ilanov obtinskih organov in delovnih teles, ravnateljev in direktorjev
javnih zavodov. javnih agencii in skladov ter direktorjev javnih podjetij ter izvrSuje

odloditve sveta.
obravnava druga vpra5anja. ki ji jih dolodi svet.

56. ilen
(Delovna telesa sveta)

l) Svel uslanovi stalne ali obdasne odbore in komisije kot svoja delovna telesa. Odbori in

komisije sveta v okviru svojega delovnega podrodja v skladu s tem poslovnikom in aktom o

ustanovitvi obravnavajo zadeve iz pristojnosti sveta in dajejo svetu mnenja in predloge.

2) Odbori in komisije sveta lahko predlagajo svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove

pristojnosti, razen proraduna in zakljudnega raiuna proraduna in drugih aktov. za katere je v
zakonu ali v statutu obdine dolodeno, dajih sprejme svet na predlog Zupana.

57. 6len
(Stalna delovna telesa sveta)

Stalna delovna telesa sveta ustanovljena s statutom obdine so naslednji odbori in komisije:
- odbor za druZbene dejavnosti, Solstvo, kulturo, Sport in turizem,
- odbor za lokalno infiastrukturo,
- odbor za kmetijstvo,
- odbor za zaitito in re3evanje.
- komisija za narodnostna vpraSanja in mednarodno sodelovanje.

- statutamo pravna komisija.

)

)

I
2

58. ilen
(Odbor za druZbene dejavnosti, Solstvo, kulturo, Sport in turizem)

Odbor za druZbene dejavnosti. Solstvo, kulturo, Sport in turizem ima 7 tlanov.

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odtoditev iz pristojnosti obdine na podrodju

negospodarstva in javnih stuZb druzbenih dejavnosti. ki so svetu predlagani v sprejem,

obiikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stalisde s predlogom odloditve'

Obravnavo le odbtr dolZan opraviti najkasneje na dan. za katerega je sklicana redna seja

sveta, ter svoje mnenje. staliSde in predlog predloziti zupanu. predsedujodemu in

predlagatelju. Mnenje o- dopolnilih k predlaganim sploSnim aktom mora odbor predloTiti

najkasneje do zadetka obravnave predloga splo5nega akta.

OaUo. tanto predlaga svetu v iprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na

podrodju negospodarstva in javnih sluZb druZbenih dejavnosti'

59. ilen
(Odbor za lokalno infrastrukturo)

Odbor za lokalno intiastrukturo ima 7 dlanov'

odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloditev iz pristojnosti obdine na podrodju

gospodarskih dejavnosti, v-arstva okolja ter urejanja prostora in gospodarjenja z

iepremidninami, ii ,o ru.tu predlagani v iprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda

staliSde s predlogom odloditve.

3)

4)

1)

2)

predtog oz,ron a oslJtek predprsa p.eorfiili ahvnr detovnr pripomoaek. olede katereqa obaina ne Jamtr odskodnrnsko

atr kako drugate. preoragane .es,tre u pl"oroo'"ari osnulku predprsa ne booo nurno oil s,re eteoa predp'sa (osnla totka l0 llena

uredbe o posredovan)u .n ponovnrupo-0,1"?r-.clla"neii ,.tita (uraon, rst Rs, 3t. 75l2005. rlgl2OO t . 95/20t1,)4t2016) '
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3) Obravnavo je odbor dolZan opraviti najkasneje na dan. za katerega je sklicana redna seja
sveta ler svoje mnenje. staliSde in predlog predloZiti Zupanu, predsedujodemu in
predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splo5nim aktom mora odbor predloZiti
najkasneje do zadetka obravnave predloga sploSnega akta.

4) Odbor lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem
podrodju dela.

60. ilen
(Odbor za kmetijstvo)

I ) Odbor za kmetijstvo ima 7 dlanov.
2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloditev iz pristojnosti obdine na

podrodju kmetijstva, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in
svetu poda staliSde s predlogom odloditve.

3 ) Obravnavo je odbor dolZan opraviti najkasneje na dan, za katerega je sklicana redna seja
sveta ler svoje mnenje, staliSde in predlog predloZiti Zupanu, predsedujodemu in
predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splo5nim aktom mora odbor predloZiti
najkasneje do zadetka obravnave predloga sploSnega akta.

4) Odbor lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na
svojem podrodju dela.

61. ilen
(Odbor za zaSdito in re5evanje)

I ) Odbor za za5dito in reSevanje ima 7 dlanov.
2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odtoditev iz pristojnosti obdine na

podrodju za5dite in re5evanja, ki so svetu predlagani v sprejem. oblikuje o njih svoje
mnenje in svetu poda staliSie s predlogom odloditve.

3) Obravnavo je odbor dolZan opraviti najkasneje na dan, zakaterega je sklicana redna seja
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.

4) Odbor lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na
svojem podrodju dela.

l)
2)

62.
(Komisija za narodnostna vpralanja in mednarodno sodelovanje)

Komisija za narodnostna vpraSanja in mednarodno sodelovanje ima 3 dlane.
Komisija za narodnostna vpraSanja in mednarodno sodelovanje:
skrbi za varovanje pravic madZarske narodne skupnosti in obravnava zadeve s tega
podrodja,
obravnava pobude sveta obdinske madZarske samoupravne narodne skupnosti o zadevah,
ki se nana5ajo na poloZaj narodne skupnosti in ohranjanje znadilnosti narodnostno
meSanega obmodja.
pripravlja predloge in skrbi za sodelovanje z organi drugih drZav na podrodjih, kjer
obstajajo skupni interesi za sodelovanje,
obravnava druge zadeve, ki se nanaSajo na uresnitevanje posebnih pravic madZarske
narodne skupnosti in na obmejno sodelovanje.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgol, lnformativni delovni pripomodek, glede katerega obtina ne jamti odgkodninsko
a| kako drugate. Predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del spreletega predpisa (osma toeka 10. tlena
Uredbe o posredovanju rn ponovni uporabi informacij ,avnega znaarra (Uradnr list R5, it. 7612005, 11912007,9512011,2412016).
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63.
(Statutarno Pravna komisija)

I ) Statutamo pravna komisija ima 3 dlane, ki jih imenuje obdinski svet na predlog komisije

za mandatna vpraSania, volitve in imenovanja. izmed ilanov obdinskega sveta.

2) Komisija obravnava predlog slatuta obdine in poslovnika sveta in njunih sprememb

oziroma dopolniter'. odlokov in drugih aktov, ki jih svet sprejema v obliki predpisov.

3) Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma staliSde glede skladnosti obravnavanih

predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom obiine ter glede medsebojne skladnosli z

drugimi veljavnimi akti obdine.
4) Komisija lahko predlaga svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta obdine in

poslovnika sveta ter obvezno razlago dolodb sploSnih aktov obdine.

5) Med dvema sejama sveta ali v dasu seje. de tako zahteva predsedujodi sveta, statutamo

pravna komisija razlaga poslovnik sveta.

64. 6len
(ObEasna delovna telesa)

Obdasna delovna telesa ustanovi svet s sklepom, s katerim dolodi naloge delovnega telesa in

itevilo ilanov ter opravi imenovanje.

1)

65. ilen
(lmenovanje ilanov odborov in komisij)

clane odborov in komisij imenuje svet na predlog komisije za mandatna vprasanja, volitve in

imenovanja izmed svojih dlanov in najved polovico dlanov izmed drugih obianov, de ta

poslovnik ne dolota drugade.

Predsednika odbora in komisij imenuje svet izmed svojih dlanov.

Mandatna doba stalnih delovnih teles traja 4 leta.

Prvo sejo odbora in komisij sklide Zupan.

elanstvo v odboru ati komisiji sveta ni zdruZljivo s dlanstvom v nadzomem odboru obdine ali

z delom v obdinski upravi.

66. 6len
(Delo delovnega telesa)

Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo. organizira in vodi delo delovnega

telesa, sklicuje njegove seje in zastopa njegova mnenja, stalisda in predloge v obdinskem

svetu.
Seje delovnih teles se sklidejo za obravnavo dodeljenih zadev po sklepu sveta, na podlagi

dnevnega reda redne seje sveta ali na zahtevo Zupana.

Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano dlanom delovnega telesa najmanj tri dni

pred sejo delovnega telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.

belovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno sprejema svoje odloditve, de je na

seji navzoda vedina njegovih dlanov, svoje odloditve - mnenja, staliSda in predloge pa

sprejema z vedino opredeljenih glasov navzodih ilanov.
Clasovanje v delovnem telesu je javno.

Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo dolodila tega poslovnika, ki se nanaSajo na

delo sveta.
Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni javni usluZbenci. ki so sodelovali pri pripravi

predlogov aktov in drugih odtoditev sveta. ki jih dolodi predlagatelj, lahko pa tudi

predstavniki organov in organizacij, zavodov, podjetij in skladov. katerih delo je neposredno

povezano z obravnavano problematiko.

2)
3)
4)
s)

l)

2)

3)

4)

7)

5)
6)

predtog oznorna osnutek predpisa predstavlla zgolj informativnr delovni pripomotek, glede katerega obtina ne lamai odlkodninsko

ati kak6 drugaae. predtagane ieiitve v predlbgu aliosnutku predpisa ne bodo nulno del sprejetega predpi.l) (osm-a totk? l0 alena

Uredbe o posredovantu in ponovnr uporabi informacij )avnega znadala (Uradni list RS, 5t. 7612005, 11912007 , 9512011,2412016)
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\,. AKTI SVI.]TA

l. Splolne dolodbe
67. ilen

(SploIni akti obiine)
l) Svet sprejema statut obdine in v skladu z zakonom in statutom naslednje akte:

- poslovnik o delu sveta.
- proradun obdine in zakljudni radun.
- planske in razvojne akte obdine ter prostorske izvedbene akte,
- odloke.
- odredbe,
- pravilnike,
- navodila,
- sklepe.

2) Svet sprejema tudi staliSda, priporodila, porodila, obvezne razlage dolodb statuta obdine
in drugih sploSnih aktov ter daje mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali statutom
obdine.

3 ) Vsebina sploSnih aktov obdine je dolodena z zakonom in statutom obdine.

68. ilen
(Pravica predlaganja)

l) Proradun obdine in zakljudni radun proraduna, odloke ter druge sploSne akte, za katere je
v zakonu ali tem statutu tako dolodeno, predlaga svetu v sprejem Zupan.

2) Komisije in odbori sveta ter vsak dlan sveta lahko predlagajo svetu v sprejem odloke in
druge akte iz njegove pristojnosti, razen aktov iz prvega odstavka.

3) Najmanj pet odstotkov volivcev v obdini lahko v skladu z zakonom in statutom obdine
zahteva od sveta izdajo ali razveljavitev sploSnega akta.

l)
2)

69. ilen
(Podpis in hramba aktov)

Akte, ki jih sprejema svet, podpisuje Zupan.
Izvimike aktov sveta se oZigosa in shrani v stalni zbirki dokumentarnega gradiva
obdinske uprave.

2. Postopek za sprejem odloka

70. ilen
(Vsebina predloga odloka)

l) Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod, besedilo dlenov in njihovo
obrazloZitev.

2) Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno stanja, cilje in nadela ter poglavitne
re5itve. oceno finandnih in drugih posledic. ter povzetek sodelovanja predlagatelja z
javnostjo. Glede na vsebino odloka mora biti uvodu priloZeno tudi grafidno ali
kartografsko gradivo.

3) ie je predtagatelj odloka delovno relo sveta ali dlan sveta poSlje predlog odloka Zupanu
skupaj s predlogom za uvrstitev na dnevni red seje sveta. najmanj 7 dni pred dnem,
dolodenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obaina ne Jamai odskodninsko
al kako druqaae. Predlagane resiwe v predlogu ali osnutku predpisa n€ bodo nuino del sprejeteg; predpisa (o;ma totta 10. elena
uredbe o posredovanru in ponovni uporabi informacii iavnega znaeaia (uradni tist Rs, 5i. 76l2oos, tlgl2oo7, g5lzolt,24t2o!6),
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72. ilen
(Razprava o Predlogu odloka)

l) Predlog odloka se poStje v javno razpravo. v kateri je najmanj 5 dni. Obdobje javne

tazprave zadne tedi z dnem objave predloga odloka na spletni strani obdine. V dasujavne

razprave lahko zainteresirana javnost posreduje mnenja in pripombe.

2) Predlog odloka, ki se nana5a na posamidno ali na vse oZje dele obdine, in posega v

naloge, prenesene njim v izvajanje, je potrebno poslati v obravnavo svetom oZjih delov

obdine in doloditi rok, v katerem morajo posredovati stali5ie o predlogu odloka.

3) Predlog odloka se poslje dtanom sveta 7 dni pred dnem, dolodenim za sejo sveta, na

kateri bo obravnavan.
4) Svet razpravlja o predlogu odloka na dveh obravnavah.

73. ilen
(Prva obravnava Predloga odloka)

l) V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka

ter o ciljih in nadetih ter temeljnih reSitvah predloga odloka.

2) Po kondani obravnavi svet z vedino opredeljenih glasov navzodih dlanov sprejme stalisda

in predloge o odloku.
3) ie svet meni, da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo ali, da odtok ni potreben,

ga s sklepom zavme.
4) Po kondani prvi obravnavi lahko predlagatelj predlaga umik predloga odloka. O

predlogu umika odlodi svet s sklepom.

74. ilen
(Druga obravnava predloga odloka)

l) Pred zadetkom druge obravnave mora predlagatelj pripraviti novo besedilo predloga

odloka. pri demer na primeren nadin upoSteva stalisda in predloge iz prve obravnave

oziroma j ih ulemeljeno pisno zavme
2) V drugi obravnavi predloga odloka lahko dlani sveta predlagajo spremembe in dopolnitve

naslova in dlenov predloga odloka v obliki amandmaja.

3) Zupan lahko predlaga amandmaje, kadar ni sam predtagatelj odloka in amandmaje na

amandmaje dlanov sveta k vsakemu predlogu odloka.

4) Amandma mora biti predloZen dlanom sveta v pisni obliki z obrazloZitvijo najmanj tri dni

pred dnem, dolodenim za sejo sveta. na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu
je predtagan amandma, ali na sami seji, na kateri lahko predlaga amandma najmanj ena

detrtina vseh dlanov sveta.

5) ie amandma ni predloZen v pisni obliki ali je brez obrazloZitve. ga predsedujodi ne sme

dati v razpravo in odlodanje'

$ Zupan lahko predlaga amandma na amandma tlanov sveta na sami seji. na kateri se odlok

obravnava. Amandma na amandma mora vloZiti pisno.

7) Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca obravnave spremeniti ali dopolniti

amandma oziroma ga umakniti.

P,"db, *r"," ,"*t"k p'"dp,* p,eosu,rja zgolj info'mativni delovnl pripomo.ek, glede katerega odina ne,am.i odskodninsko

.iir,"-ti iiri.e.. pr.atagjne ie5itve v pieotogu-ati osnuttu predpjsa n€ bodo nulno del sprejetega fledprsa (o-sma_ totka 10. alena

Uredbe o po-sredovanlu in ponovni uporabi rnf6rmacii ;avnega znaaa)a (Uradnr list RS, at, 7612005, ll9l20o7 , 95l20ll 
'2412016)'

71. ilen
(Obravnava Predloga odloka)

l) Predlagatetj dolodi svojega predstavnika. ki bo sodeloval v obravnavah predloga odloka

na sejah sveta.
2\ Zupan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odloka na sejah sveta, tudi kadar ni

predlagatelj.
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75. ilen
(Sprejem amandmaja, dlena odloka in odloka)

l) Amandma. dlen odloka, in odlok v celoti so sprejeti, de se zanje opredeli vedina dlanov
sveta, ki glasujejo.

2) O vsakem amandmaju se glasuje posebej.

76. ilen
(Sprejem sploSnih aktov obline)

l) Statut obdine in poslovnik sveta se sprejemata po enakem postopku kot velja za
sprejemanje odloka.

2) Proradun obdine sprejema svet po postopku, dolodenem s tem poslovnikom.
3) O predlogih drugih aktov iz svoje pristojnosti odloda svet na eni obravnavi, de zakon ne

doloda drugade.

77. tlen
(Sprejem splo5nih aktov obdine do prenehanja mandata)

l) Svet mora do prenehanja mandata svojih dlanov praviloma zakljuditi vse postopke o
predlaganih splo5nih aktih obdine.

2) Postopki sprejemanja aktov, ki so se zadeli v pre.jSnjem mandatu sveta, se v novem
mandatu ne nadaljujejo, razen:
- de sta v novem mandatu ponovno izvoljena Zupan ali dlan sveta, ki sta bila predlagatelja
v prejSnjem mandatu,
- de predlagateljstvo v primeru. ko predlagatelj iz prejSnjega mandata ni ponovno
izvoljen, prevzame novoizvoljeni Zupan ali dlan svet.

3) Evidenco o nedokondanih postopkih sprejemanja aktov vodi obdinska uprava.

3. Hitri postopek za sprejem odlokot,

78. ilen
(Hitri postopek)

l) Kadar to zahtevajo izredne potrebe obdine ali naravne nesrede, lahko svet sprejme odlok
po hitrem postopku. Po hitrem postopku sprejema svet tudi obvezne razlage dolodb
sploSnih aktov obdine.

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

3) Ce svet ne sprejme predloga za sprejede odloka po hitrem postopku. se uporabljajo
dolodbe tega poslovnika o rednem postopku in prvi obravnavi predloga odloka.

4) Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so doloieni za posamezna opravila v rednem
postopku sprejemanja odloka.

5) Pri hitrem postopku se zdruZita prva in druga obravnava predloga odloka na isti seji.
6) Pri hitrem postopku je mogode predlagati amandmaje in amandmaje na amandmaje na

sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlia zgolj informativnl delovni pripomoaek, glede katerega oMina ne jamai odskodninsko
ali kako drugate. Predlagane reaitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (osma totka 10. atena
Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaaaja (Uradna list RS, tt.7612005, t1912007,95120tt,24/20t6).
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l. Skraj3ani postopek za sprejem odlokov

79. tlen
(SkrajSani postopek)

l) Svet lahko na obrazloZen predlog predlagatelja odlodi' da bo na isti seji opravil obe

obravnavi predloga odloka ali drugega sploSnega akta. ki se sprejema na enak nadin, de

gre:
- za manj zahtevne spremembe in dopolnitve.
- prenehanje veljavnosti splo5nega akta ali njegovih posameznih dolodb v skladu z

zakonom.
- uskladitve z zakonom, drZavnim proradunom ali drugimi predpisi drZave oziroma

obdine.
- spremembe in dopolnitve v zvezi z odloibami ustavnega sodisda,

- predi5dena besedila sploSnih aktov obdine.

2) Odloditev iz prej5njega odstavka ne more biti sprejeta, de ji nasprotuje najmanj ena

tretjina navzodih dlanov sveta. Po kondani prvi obravnavi lahko vsak dlan sveta predlaga,

da svet spremeni svojo odloditev iz pwega odstavka tega alena in da se druga obravnava

opravi po rednem postopku. O tem odlodi svet takoj po vloZitvi predlog

3) V skajSanem postopku se amandmaji vlagajo samo k dlenom sploSnega akta, ki se s

predlogom spreminjajo ali dopolnjujejo. Amandmaji in amandmaji na amandmaje se

lahko vlagajo na sami seji vse do konca obravnave odloka.

80. Elen
(Objava sPloSnih aktov obiine)

l) 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 drugace

dolodeno.
2) V uradnem glasilu se objavtjajo tudi drugi akti, za katere mko odlodi svet.

5. Postopek za sprejem Proraiuna

81. Elen
(proraiun obiine)

1) S proradunom obdine se razporedijo vsi prihodki in izdatki za posamezne namene

financiranja javne porabe v obdini.
2) Proradun se sprejme za proradunsko leto, ki se zaine in konda hkrati s proradunskim

letom za dr2avni proradun.

82. ilen
(Predlog proraiuna)

l) Predlog proraduna obdine mora Zupan predloZiti svetu najkasneje v 30 dneh po

predloZitvi drzavnega proratuna drZavnemu zboru. V letu rednih lokalnih volitev

predloZi Zupan predlog proraduna najkasneje v 60 dneh po izvolitvi sveta.

2) Zupan poSlje vsem dlanom sveta predlog proraduna obdine z vsemi sestavinami, ki jih
dolota zakon. ki urej a javne finance. hkrati z vabilom za sejo sveta. na kateri bo predlog

proraduna predstavljen in opravljena sploSna razprava

3) Proradun predstavi svetu 2upan ati poobla5deni delavec obdinske uprave.

4) Po predstavitvi predloga proraduna opravi svet sploSno razpravo in sprejme sklep. da se o

predlogu opravi javna razqrava.

nredlog oi,rora osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obtina ne jamer odskodninsko

ati kak; drugaae. predtagane ie5ipe v predtogu ali osnutku predpisa ne bodo nutno del sryet9!9Sa pJegPlT (o_sm-a toeka 10. alena

Uredbe o polredovanlu in ponovni uporabi informacij Javnega znaaaja (Uradni list RS, 5t. 7612005, 11912007 ,9512011,24/2016).
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5) ee svet meni, da predlog ni ustrezna podlaga za javno razpravo, sprejme stali5da in
predloge ter naloZi Zupanu, da v roku itirinajstih dni predloZi svetu popravljen predlog
proraduna z obrazloZitvijo, kako so staliSda in predlogi sveta v njem upo5tevani.

6) Ce svet po ponovni obravnavi predloga proraduna ne po5lje v javno razpravo, ga skupaj s

stali5di in predlogi sveta poSlje vjavno razpravo Zupan.

83. ilen
(Javna razprava)

1) Predlog proraduna mora biti v javni razpravi najmanj I 5 dni.
2) V dasu javne razprave mora biti zagotovljen vpogled v predlog proraduna tako. da sklep o

javni razpravi in predlog proraduna objavi na spletnih straneh obdine in zainteresiranim
zagotovi dostop do predloga v prostorih obiine.

3) Obdina objavi nadin in rok za vlaganje pripomb in predlogov obdanov k predlogu
obdinskega proraduna na svojih spletnih straneh in na krajevno obidajen nadin.

84. ilen
(Obravnava predloga proraiuna)

1) V dasu javne razprave obravnavajo predlog proraduna delovna telesa sveta, sveti oZjih
delov obeine ter zainteresirana javnost.

2) Pripombe in predlogi k predlogu proraduna se po5ljejo Zupanu.
3) Predsedniki delovnih teles sveta lahko v dasu javne razprave zahtevajo, da Zupan in

predstavniki obdinske uprave na njihovih sejah pojasnijo predlog proraduna obdine.

85. ilen
(Dopolnjen predlog proraiuna)

1) Najkasneje v 15 dneh po kondani javni razpravi o predlogu proraduna pripravi Zupan
dopolnjeni odlok o proradunu obdine ter sklide sejo sveta, na kateri se bosta obravnavala.

2) Na dopolnjen predlog proraduna in odlok o proradunu obdine lahko ilani sveta vloZijo
amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo sveta. Amandmaji se vloZijo pri
2upanu.

3) Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja iz prejSnjega odstavka upo5tevati
pravilo o ravnovesju med proraiunskimi prejemki in izdatki in v obrazloZitvi navesti, iz
katere postavke proraduna se zagotovijo sredstva in za kak5en namen.

4) O amandmajih, ki niso pripravljeni v skladu z dolodilom prej5njega odstavka, svet ne
razpravlja in ne glasuje.

5) Zupan lahko vloZi amandma na vsak amandma.

86. ilen
(Predstavitev dopolnjenega predloga proraiuna)

l) Pred zaietkom obravnave predloga proraduna obdine in odloka o proradunu obdine Zupan
najprej pojasni, katere pripombe iz javne razprave oziroma pripombe in predloge
delovnih teles svetaje upoSteval pri pripravi predloga in katerih ni, ter obrazloZi zakaj jih
ni upoSteval. Pisna obrazloZitev zavmjenih pripomb in predlogov je sestavni del gradiva
predloga proraduna.

2) V nadaljevanju Zupan poroda svetu o prejetih amandmajih k predlogu proraduna in
odloku o proradunu obdine ter poda svoje mnenje o amandmajih. Po porodilu in mnenju
lahko predlagatelj umakne predlagani amandma ali dopolni obrazloZitev amandmaja z
utemelj itvijo zagotovitve proradunskega ravnovesja.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlra zgoli informativni delovni pripomodek, glede katerega obeina ne jamti odSkodninsko
ali kako drugaae. Predlagane resiwe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (osma toaka 10. alena
Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacil javnega znataja (Uradni list RS, it.7612005, 11912007,9512011,24120fq.
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3) Predsedujodi oziroma Zupan ugotovi, kateri amandmaji so vloZeni in pozove Zupana. da

se izjavi oziroma se Zupan izjavi o tem ali bo vloZil amandma na katerega od vloZenih
amandmajev ter v kolikSnem tasu. Ce 2upan izjavi. da bo vloZil amandma na amandma,

se seja prekine za das. ki je potreben za oblikovanje in predloZitev amandmaja dlanom
sveta.

4) Glasovanje se izvede o vsakem amandmaju posebej tako, da se najprej glasuje o

amandmaju Lupana na amandma, de ta ni sprejet pa 5e o amandmaju, ki ga je vloZit
predlagatelj.

87. Elen
(Uskladitev predloga proraiuna)

l) Ko je kondano 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 zakonom in sprejetimi obveznostmi.

Hkrati ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti k odloku o proradunu obdine.

2) ee je proradun usklajen. svet glasuje o njem v celoti. S sklepom. s katerim sprejme svet

proradun, sprejme tudi odlok o proradunu obdine.

3) Ce 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 dolodi uro ali datum

nadaljevanja seje, na kateri bo predloZen predlog uskladitve.
4) Ko je predlog uskladitve proraduna pripravljen. ga Zupan obrazloLi. O predlogu

uskladitve ni razprave.
5) Svet glasuje najprej o predlogu uskladitve, de je predlog sprejet, glasuje svet o proradunu

v celoti in o odloku o proradunu obiine.
6) ie predlog uskladitve ni sprejet. proradun obdine ni sprejet.

7) Ce proradun ni sprejet. dolodi svet rok, v katerem mora Zupan predloZiti nov predlog

proraduna.
8) Nov predtog proraduna obiine svet obravnava in o njem odloda, po dolodbah tega

poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.

88. ilen
(Zaiasno financiranje)

ie proradun ni sprejet pred zadetkom leta. na katerega se nanaSa. sprejme Zupan sklep o

zadasnem financiranju, ki velja najved tri mesece in se lahko na predlog Zupana, podaljSa s

sklepom sveta. Sklep o zadasnem financiranju sprejema svet po dolodbah tega poslovnika, ki
veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.

89. 6len
(Rebalans proraduna)

I ) Zupan lahko med letom predlaga rebalans proraduna obdine.

2) Predlog rebalansa proraduna obdine obravnavajo delovna telesa sveta, vendar o njem ni
javne razprave.

3) Rebalans proraduna obdine sprejema svet po skraj5anem postopku za sprejem odloka.

90. ilen
(Zakljuini raiun proraiuna)

l) Zupan predloZi obdinskemu s\.etu v obravnavo zakliutni radun proraiuna za preteklo leto v

skladu s predpisi. ki urejajo jar ne finance.

2) Zakljudni radun se sprejelna po skrajSanem postopku za sprejem odloka.
#--
p*Ofog orirorn, a*utek predprsa predstavlja zgolj informativni delovnr pripomoaek, glede katerega obtina ne jamai odakodninsko

ali iak6 drugale. predlagane reiitve v predlogu aliosnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predprT (osma totka l0 tlena

Uredbe o posredovanju in ponovnr uporabi informacij lavnega znadala (Uradni list RS, Et. 7612005, 11912007 , 9512011,2412016)
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6. Postopek za sprrjem prostorskih aktov

91. ilen
(Postopek za sprejem prostorskih aktov)

I ) Prostorske akte. za katere je z zakonom. ki ureja prostorsko nadrtovanje. doloien
postopek. ki zagotavlja sodelovanje obdanov pri oblikovanju njihove vsebine. sprejme
svet z odlokom v eni obravnavi, ki se opravi v skladu z dolodbami tega poslovnika, ki
urejajo drugo obravnavo predloga odloka.

2) ie je k odloku sprejet amandma. ki spreminja s predlogom prostorskega akta dolodeno
prostorsko ureditev. ki je bila razgmjena in v javni obravnavi se Steje, da prostorski akt ni
sprejet in se postopek o odloku konda.

3) Postopek sprejemanja prostorskega akta se zadne znova z razgmitvijo predloga, v
kateregaje vkljuden amandma iz prej5njega odstavka.

7. Postopek za sprejem ohrczne razlage

92. Ilen
(Postopek za sprejem obvezne razlage)

l) Vsak. ki ima pravico predlagati odlok, lahko poda zahtevo za obvezno razlago dolodb
obdinskih splo5nih aktov.

2) Zahteva mora vsebovati naslov sploSnega akta, oznaditev dolodbe s Stevilko ilena ter
razloge za obvezno razlago.

3) Zahtevo za obvezno razlago najprel obravnava statutamo pravna komisija, ki lahko
zahteva mnenje drugih delovnih teles sveta. predlagatelja sploSnega akta, Zupana in
obdinske uprave. Ce komisija ugotovi, da je zahteva utemeljena, pripravi predlog
obvezne razlage in ga predloZi svetu v postopek.

4) Svet sprejema obvezno razlago po dolodbah tega poslovnika, ki veljajo za skrajSani
postopek za sprejem odloka.

5) Sprejeta obv ezna razlaga je sestavni del predpisa in se objavi v uradnem glasilu.

7. Postopek za sprejem preii5ienega besedila splo5nega akta

93. tlen
l) Ce je obdinski splosni akt zaradi Stevilnih vsebinskih sprememb in dopolnitev bistveno

spremenjen in nepregleden. lahko predlagatelj svetu predloZi spremembe in dopolnitve
splo5nega akta v obliki uradnega preiiSdenega besedila.

2) Po sprejetju sprememb in dopolnitev odloka, ki spreminjajo oziroma dopolnjujejo
najmanj eno tretjino njegovih dlenov, pripravi statutamo pravna komisija sveta uradno
preii5deno besedilo tega sploSnega akla. Uradno predi5deno besedilo statuta ali
poslovnika se pripravi po vsaki sprejeti spremembi in dopolnitvi statuta oziroma
poslovnika.

3) Uradno predi5deno besedilo se lahko pripravi tudi. de ob sprejemu sprememb in
dopolnitev statuta. poslovnika sveta ali odloka, tako dolodi svet.

4) Uradno prediSdeno besedilo dolodi svet po skajSanem postopku za sprejem odloka. O
uradnem predi5denem besedilu odloda svet brez obravnave.

5) Uradno prediSdeno besedilo se objavi v uradnem glasilu.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstnvlia zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obeina ne jamdi odgkodninsko
all kako drugate. Predlagane retitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del spreietega predpisa (osma totka 10. alena
Uredbe o posredovan)u in ponovnr uporabi informacr) javnega zna&ra (Uradni list RS, 5t. 7612005, 11912007, 9512011,2412016).
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VI. VOLITVIi IN IMENoVANJA

94. tlen
(Volitve in imenovanja)

l) Volitve in imenovanja, za katere je po zakonu ali statutu obdine pristojen svet, se

opravijo po dolodbah tega poslovnika.
2) Kandidat je izvoljen oziroma imenovan. te je zanj glasovala vetina tistih dlanov, ki so

glasovali.
95. ilen

(Glasovanje o kandidatih)
l) ie se glasuje o vei kandidatih za isto funkcijo, se glasuje o kandidatih po abecednem

vrstnem redu prve irke njihovih priimkov. pri demer se prva drka doloti z Zrebom. Vsak

dlan sveta lahko glasuje samo za enega od kandidatov.
2) ie se javno glasuje o ved kandidatih za isto funkcijo. se opravi javno poimensko

glasovanje, pri katerem vsak dlan sveta pove ime in priimek kandidata, za katerega

glasuje.
3) ie svet odtoii. da se glasuje tajno, se glasovanje izvede po dolodbah tega poslovnika. ki

veljajo za tajno glasovanje.
4) 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.

5) ee se glasuje za ali proti listi kandidatov, se glasuje tako, da se na glasovnici obkrozi

beseda >ZA< ali >PROTI..
6) ee se tajno glasuje o ved kandidatih za ved istovrstnih t'unkcij. se lahko glasuje za najved

toliko kandidatov, kot je funkcij.
96. ilen

(Izvolitev oz. imenovanje kandidata)
Kandidat je izvoljen oziroma imenovan. de zanj glasuje vedina dlanov sveta, ki so glasovali'
Pri tajnem glasovanju se za navzode Stejejo dtani sveta. ki so prevzeli glasovnice.

97, 6len
(Ponovno glasovanje)

1) ee se glasuje o ved kandidatih za isto funkcijo, pa nihde od predlaganih kandidatov pri
glasovanju ne dobi potrebne veiine, se opravi novo glasovanje. Pri ponovnem glasovanju

se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila najved glasov Ce

pri prvem glasovanju vei kandidatov dobi enako najvi5je oziroma enako drugo najvi5je

Stevilo glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati z enakim

Stevilom glasov dolodi z Zrebom.

2) Pri ponovnem glasovanju se glasuje o,kandidatih po vrstnem redu glede na Stevilo

glasov, dobljenih pri prvem glasovanju. ee pa se ponovno glasuje o kandidatih, ki so pri
prvem glasovanju dobili enako Stevilo glasov, se glasuje po abecednem vrstnem redu

kandidatov.
3) ee kandidat ne dobi potrebne vedine oziroma. ie tudi pri ponovnem glasovanju noben

kandidat ne dobi potrebne vedine" ali pa ni izvoljeno zadostno Stevilo kandidatov, se za

manjkajode kandidate ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja na podlagi

novega predloga kandidatur.

Predlog oztroma osnutek predptsa predstavlla zgoll rniormabvnr delovnr pflpomoaek, glede katerega obaina ne lamai odikodnlnsko
ah kako drugate. Predtagane resitve v predlogu a| osnutku predprsa ne bodo nulno del spreletega predprsa (osma toaka 10. alena

Uredbe o posredovanlu rn ponovnr uporabi informaci) Javnega znaaala (Uradnr Ist RS, St. 7612005, 1191200? , 95/201L,24/2016).
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l. Imenol'anje ilanov delovnih teles sveta

98. ilen
I ) e lane delovnih teles sveta imenuje svet na podtagi liste kandidatov za tlane, ki jo dolodi

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

2) ee kandidatna lista ni dobila potrebne vedine glasov, se na isti seji izvede poimensko
imenovanje dlanov. ee na ta nadin niso imenovani vsi dlani, se lahko predlagajo novi
kandidati, o katerih se opravi posamidno glasovanje na isti seji sveta.

3) ee tudi na nadin iz prej5njega odstavka ne pride do imenovanja vseh dlanov delovnega
telesa, se glasovanje ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajodih
dlanov delovnega telesa.

2. Imenovanje ilana svcta za zaiasno opravljanje funkcije Zupana

99. ilen

" (Imenovanje ilana sveta za zaiasno opravljanje funkcije Zupana)
l) Ce Zupan, ki mu je preddasno prenehal mandat, ne dolodi, kateri od dveh ali vei

podZupanov bo zadasno opravljal funkcijo Zupana, ali de je razresen, imenqje svet izmed
svojih dlanov ilana. ki bo to funkcijo opravljal do izvolitve novega Zupana.

2) O tem, ali se imenovanje izvede na podlagi javnega ali tajnega glasovanje. odlodi svet
pred glasovanjem o imenovanju.

3) Kandidat je imenovan, deje zanj glasovala vedina navzodih dlanov sveta.

3' Postopek za razre.itev 
r00. iren

(Postopek za razre5itev)
I ) Oseba, ki jo voli ali imenuje svet, se razreSi po postopku, ki ga doloda ta poslovnik, de ni

z drugim aktom doloden drugaden postopek.
2) Postopek za razreSitev se zadne na predlog predlagatelja, ki je osebo predlagal za

izvolitev ali imenovanje, ali na predlog najmanj tA dlanov sveta. ee predlagatelj
razreSitve ni komisija za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja, se predlog razreiitve
vloZi pri komisiji.

3) Predlog za razreiitev mora vsebovati obrazloZitev, v kateri so navedeni ruzlogi za
razreiitev.

4) Predlog za razreiitev se posreduje Zupanu. ie predlog ne vsebuje obrazloZitve, ga Zupan
vme predlagatelju v dopolnitev.

5) Predlog za razreiitev mora biti vroden osebi, na katero se nanaSa, najmanj osem dni pred
sejo sveta, na kateri bo obravnavan. Oseba, na katero se razre5itev nanaSa, ima pravico
pisno se opredeliti o predlogu razreSitve.

6) Zupan uvrsti predlog za razreSitev na prvo sejo sveta, do katere je mogote upo5tevati rok
iz prejSnjega odstavka tega dlena.

7) Po kondani obravnavi predloga za razreiitev svet sprejme odloditev o predlogu z vedino,
ki je predpisana za izvolitev ali imenovanje osebe, zoper katero je vloZen predlog za
razre5itev.

8) O razre5itvi se izda pisni odpravek sklepa s pravnim poukom.

Predloq oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomotek, glede katerega obtina ne jamai odskodninsko
ali kako drugaae. Predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (osma totka lO. alena
Uredbe o posredovaniu in ponovni uporabi informacu javnega znaaaja (Uradni list RS, St.7612005, !t9l2OO7, 95120tt,24/2016).
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4, Odstop Elanov svcta, tlanov delovnih tcles in drugih organov ter funkcionarjev

l0l. ilen
Obdinski funkcionarji imajo pravico odstopiti.
Zupanu in dlanom sveta na podlagi odstopa v skladu z zakonom in statutom obdine
preddasno preneha mandat. Postopek v zvezi z odstopom Zupana ali dlana sveta ureja
statut.
Pravico odstopiti imajo tudi podZupan, dlani delovnih teles, drugih organov in dlani
nadzomega odbora ter drugi imenovani. tudi de niso obdinski funkcionarji.
Izjava o odstopu, razen v primeru iz drugega odstavka tega tlena, mora biti dana v pisni

obliki komisiji za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja. Komisija za mandatna

vpraSanja. volitve in imenovanja je hkrati s predlogom za ugotovitev prenehanja dlanstva

dolZna predlagati svetu novega kandidata. Svet odlodi s sklepom.

l)
2)

3)

-+)

VII. RAZMERJA MED ZUPA.NON IN OB'INSKIM SVETOM

102. ilen
(Razmerje med iupanom in obiinskim svetom)

1) Zupan predstavlja svet. ga sklicuje in vodi njegove seje.

2) Zrryan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo 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 razreSevanje nastalih problemov.

3) Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih predlaga 2upan, dolodi Zupan za vsako

zadevo, ki je na dnevnem redu. porodevalca izmed delavcev obdinske uprave, Iahko pa

tudi izmed strokovnjakov. ki so pri pripravi odlokov ali drugih aktov sodelovali.

103. ilen
(Izvajanje odloiitev obiinskega sveta)

l) Zupan skrbi za izvajanje odloditev sveta. Na vsaki redni seji sveta Zupan ali po njegovem

pooblastilu podZupan ali direktor obdinske uprave porodajo o opravljenih nalogah med

obema sejama in o izvr5evanju sklepov sveta.

2) V porodilu o izvrSitvi sklepov sveta je potrebno posebej obrazloZiti tiste sklepe, ki niso

izvrieni in navesti razloge za neizvrSitev sklepa.

3) ee sklepa sveta Zupan ne more izvrSili. mora svetu predlagati novi sklep' ki ga bo mo2no

izvrSiti.

\ lupan skrbi za objavo odlokov in drugih sploSnih aktov sveta.

5) Zupan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolZan svet sproti opozarjati na posledice

nezakonitih odloditev in ukrepati v skladu z zakonom in statutom obdine.

VIII. JAVNOST DELA
104. tlen

(Javnost dela obiinskega sveta in njegovih delovnih teles)

1) Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.

2) Javnosl dela se zagotavlja z obveSdanjem javnosti o delu obdinskih organov, s

posredovanjem posebnih pisnih sporodil obdanom in sredstvom javnega obveitanja o

sprejetih odloditvah. z navzodnosdo obdanov in predstavnikov sredstev javnega

obveSdanja na sejah organov obdine ter na druge natine. ki jih doloda statut in ta

poslovnik.

predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgoll informativni delovni pripomodek, glede katerega obeina ne jamai odskodninsko

ali kak; drugaae. Predlagane resifve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del spreletega predpisa (osma toaka 10. alena

Uredbe o poiredovanlu in ponovni uporabi informacil javnega znataja (Uradni list RS, tt. 7612005, 11912007 , 9512011,2412016).

obiine
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3) Zupan in direktor obdinske uprave obveidata obdane in sredstva javnega obveSdanja o
delu sveta, delovnih teles sveta. Zupana in obtinske uprave.

4) Svel lahko sklene, da se o seji izda uradno obvestilo zajavnost.
5) Obdina izdaja svoje glasilo, v katerem se objavljajo tudi sporodila in porodila o delu ter

povzetki iz gradiv in odloditev sveta in drugih organov obdine.

l)

105. ilen
(ObveSianje javnosti)

Zupan skrbi za obveSdanje javnosti in sodelovanje s predstavniki javnih obdil ter za
zagotovitev pogojev za njihovo delo na sejah sveta.
Predstavnikom javnih obdil je na voljo informativno in 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 ravnanje z gradivi zaupne narave se upoStevajo zakonski in drugi predpisi, ki urejajo
to podrodje.

2)

3)
4)

IX. I)EL0 SVETA V IZREDNEM STANJU

106. ilen
(delo sveta v izrednem stanju)

l) V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, koje delovanje sveta ovirano, so dopustna
odstopanja od postopkov in nadina delovanja sveta, ki jih doloda statut in ta poslovnik.

2) Odstopanja se lahko nanaSajo predvsem na roke sklicevanja sej, predloZitve predlogov
oziroma drugih gradiv in rokov za obravnavanje predlogov sploSnih aktov obiine. ie je
potrebno, je mogode tudi odstopanje glede javnosti dela sveta. O odstopanjih odloii
oziroma jih potrdi svet, ko se sestane.

X. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA POSLOVNIKA

107. tlen
(Spremembe in dopolnitve poslovnika)

l) Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se uporabljajo dolodbe tega poslovnika.
ki veljajo za sprejem odloka.

2) Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z dvotretjinsko vetino glasov
navzodih dlanov.

108. tlen

t) ie pride do dvoma " '..0,,,1*J"'rtlfl1*"ililH1 poslovnika, razlaga med sejo svera
poslovnik predsedujodi. ee se predsedujoti ne more odloditi, prekine obravnavo toike
dnevnega reda in naloZi statutarno pravni komisiji, da poda svoje mnenje. ee komisija
tega ne more opraviti na isti seji, pripravi razlago posamezne poslovniSke dolodbe do
naslednje seje.

2) Kadar svet ne zaseda, razlaga poslovnik statutarno pravna komisija.
3) Vsak dlan sveta lahko zahteva, da o razlagi poslovnika, ki ga je dala statutamo pravna

komisija, odlodi svet.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlla zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obdina ne jamai odskodninsko
ali kako drugate. Predlagane regjtve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del spreletega predpisa (osma toaka 10. dena
Uredbe o posredovanlu in ponovni uporabj informaci] javnega znaaaja (Uradnl list R5, gt. 7612005, 11912007,95120:1,2412016).
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xt. K()N('NA IX)r.(X'llA

109. Ilen
Ta poslovnik zatne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik Obdinskega sveta obdine

Moravske Toplice (Uradni list RS. 5t. 13199.2101' 28/03.88/14).

Stevilka: OO7 -000021 2017 -3

Moravske Toplice.
Zupan Obdine Moravske Toplice:

Alojz Glavad l.r.

preafos oriro,n. osnutek predpisa predstavlja ,golj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obaina ne lanlar odakodnlnsko

air-tat<6 drugate. predtagane regitve v preotogu-ali osnutku predpisa ne bodo nulno del spre.letega preiptsa (o-sma totka 10 
'lena

Uredbe o posredovanlu ro ponovnr uporabr inf;rnracil javnega znaaa)a (Uradnr lisl R5, at. 7612005, 11912007,9512011,2412A$)'


