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OBdINSKI SVET OBdINE MORAVSKE TOPLICE

Zadeva: PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA OBdINSKEGA
SVETA - skraj5ani postopek

1. ZAKONSKA PODLAGA

- 130. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35/14, 27175,25117),
- 36. dlen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t.94107 - UPB2, 76108,79109,

51/10, 40112-ZUIF inl4ll5 -ZUUJFO,76l16 - odl. US),
- 107. dlen Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t.

s2n7).

2. RAZLOGI ZA SPREJEM

107. dlen Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice, ki je bil sprejet na 21. seji
obdinskega sveta 18. 7. 2077, doloda, da se za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika
uporabljajo dolodbe tega poslovnika, ki veljajo za sprejem odloka. Spremembe in dopolnitve
poslovnika sprejme svet z dvotretjinsko vedino glasov navzodih dlanov.
Ker je Obdina Moravske Toplice z namenom zmanj5anja tiskanega gradiva, za dlane

obdinskega sveta nabavila radunalnike, se vabilo za seje obdinskega sveta posreduje dlanom
po elektronski po5ti, gradivo pa se objavlja na spletni strani obdine. V skladu z navedenim
predlagam spremembo poslovnika, ki je bil sprejet pred nabavo radunalnikov.
Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve, v skladu s 79. dlenom Poslovnika
Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice, predlagam, da se predlagane spremembe in
dopolnitve sprejmejo po skraj5anem postopku.

3. PREDLOG SKLEPA

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagane spremembe in dopolnitve
Poslovnika Obiinskega sveta Obiine Moravske Toplice.

Pripravila:
Obdinska uprava

Prilosa:
- Predlog sprememb in

Toplice
- veljavni poslovnik

, ,,'.-

dopolnitev Poslovnika Obiinskega

Predlagatelj:
Z;upan Alojz GLAVAd, l.r.

sveta Obdine Moravske



Predlog - skrajSani postopek

Na podlagi 36. dlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t.94107 - UPB2, 76108,
79109,51/10, 40112 -ZUJF in 14115 - ZUUJFO,76116 - odl. US), 107. dlena Poslovnika
Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, it.52117) in 130. dlena Statuta
Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 3t.35114,21115,25117)je Obdinski svet Obdine
Moravske Toplice, na ..... seji, dne sprejel naslednje

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA OBdINSKEGA SVETA OBdINE MORAVSKE TOPLICE

l. dlen

Y 22. dlenu Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t.

52/17) se 1. odstavek dopolni z besedilom, ki se glasi:
>Ste;e se, da je gradivo posredovano, ko je objavljeno na spletni strani Obdine Moravske
Toplice, dlanom pa posredovana povezava do spletne strani.<
Dodata se nov 3. in 4. odstavek, ki se glasita:
>(3) Vabilo za sejo sveta se poSlje po elektronski po5ti.
(4) Besedilo 3. odstavka se uporablja tudi zaseje delovnih teles obdinskega sveta.<

2. dlen

Te spremembe in dopolnitve poslovnika zadnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Stevilka: 007-00002 l2Tl7 -7
Moravske Toplice,

Zupan Obdine Moravske Toplice:
Alojz Glavad l.r.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obdina ne
jamdi odSkodninsko ali kako drugafe. Predlagane reSitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del

sprejetega predpisa (5esta todka 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja
(Uradni list RS, ;1.24116).
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MORAVSKE TOPLICE

2407. PGlovnik obcinsksga sveta Obdine oEvske
Toplice

Na podlagi 36. alena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, St. 94/07 - UPB2,76108,79109,51110.40112 -ZUJF in
14115 -ZUUJFO,76116 - odl. US) in 130. dlena Statuta Obaine
Moravske Toplice (Uradni list RS, it. 35/14, 21115,25117) je
Obainski svet Obaine Moravske Toplice na 22. seji dne 5. 9.
2017 sprejel

POSLOVNIK
Obeinskega sveta Ob6ine Moravske Toplice

I, SPLOSNE DOLOCBE

1. ebn
(Uporaba izrazov)

V poslovniku uporablieni izraziv slovniani obliki za moski
spol se uporabljajo kot nevtralni za Zenski in moSki spol.

2.6len
(Vsebina poslovnika)

Ta poslovnik ureja organizacijo in naain dela obeinskega
sveta (v nadaljnjem besedilu: svet) ter naein uresniaevanja
pravic in dolznosticlanov in alanicsveta (v nadaljnjem besedilu:
alanisveta).

3. ebn
(Smiselna uporaba doloail poslovnika)

('t) Doloabe tega poslovnika se smaselno uporabljajo tudi
za delovanje delovnih teles sveta in njihovih elanov ter svetov
oZjih delov ob6ine.

(2) Nadin dela delovnih teles se lahko v skladu s tem po.
slovnikom ureja tudi v aktih o ustanovitvi delovnih teles, lahko
pa tudi s poslovniki delovnih teles.

4. alen

(Javnost dela)

(1) Delo sveta in njegovih delovnih telesjejavno.
(2) Javnost dela se lahko omeji ali izkluei, ee to zahtevaio

razlogi varovanja osebnih podatkov dokumentov in gradiv, ki

vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpi-
som ali splosnim aktom obaine oziroma druge javne ali zaseb-
no pravne osebe zaupne narave oziroma driavna, vojaska ali
uradna tainost.

(3) Naain zagotavljanja javnosti dela in naain omejitve jav-
nostidela sveta in njegovih delovnih teles doloaa ta poslovnik.

5. alen

(Seje sveta)

('1) Svet dela na rednih, izrednih, dopisnih in slavnostnih
sejah.

(2) Redne seje se sklicujejo najmanj Stirikrat na leto.
(3) lzredne seje se sklicujeio po doloailih tega poslovnika

ne glede na rokovne omejitve, ki veljaio za redne seje.
(4) Dopisne seje se sklicujejo po dolocbah tega poslov-

nika v primerih, ko niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje.
(5) Slavnostne seje se sklicuiejo ob prazniku obaine in

drugih sveaanih priloznostih.

6. alen

(Predstavljanje sveta)

Svet predstavlja 2upan oziroma Zupanja (v nadaljnjem be-
sedilu: Zupan), delovno telo sveta pa predsednik oziroma pred-

sednica delovnega telesa (v nadaljnjem besedilu: predsednik)

7. alen

(Uporaba iiga)
(1) Svet uporablja Zig obdine, kije doloaen s statutom ob-

eine aI odlokom, v katerega nokanjem krogu je ime obeinskega
organa "oBelNSKl SVET''.

(2) Svet uporablja Zig na vabilih za seje, na splosnih aktih
in aktih o drugih odloaitvah ter na dopisih.

(3) Zig sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudidelovna
telesa sveta.

(4) Zig sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo direktor
obainske uprave-

II. KONSTITUIRANJE SVETA

8. alen

(Konstituiranje sveta)

(1) Svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na katerije
potrjenih vea kot polovica mandatov alanov sveta.

(2) Prvo sejo ob6inskega sveta skliae prejsnji Zupan naj-
kasneje v 20 dneh po izvolitvi dlanov obdinskega sveta, .e je
za izvolitev Zupana potreben drugi krog volitev pa najkasneje
v '10 dneh po drugem krogu volitev.

(3)zaradi priprave na prvo sejo skliie Zupan nosilce kan-
didatnih list, s katerih so bili izvoljeni alani sveta.

9 alen

(Obvezni dnevni red konstitutivne seje)

(1) Obvezni dnevni red konstitutivne seje je
1. Ugotovitev Stevila na\.zoaih novoizvoljenih 6lanov sve-

ta,
2. Poroailo obdinske volilne komisije o izidu volitev v svet

in volitev Zupana,
3. lmenovanje mandatne komisije za pregled prispelih

pritozb in pripravo predloga potrditve mandatov alanov sveta
in ugotovitve izvolitve Zupana,

4. Poroailo mandatne komisije in potrditev mandatov ela-
nov sveta,

5. Poro6ilo mandatne komisije in ugotovitev lzvolitve zu-
pana,

6. lmenovanje komisije za mandatna vpratanja, volitve
in imenovanja.

(2) O dnevnem redu konstitutivne seje svet ne razpravlja
an ne odloaa.

(3) Dnevni red konstilutivne seje lahko vsebuje tudi slove-
sno prisego Zupana in njegov pozdravni nagovor.

(4) Prvo sejo novoizvoljenega sveta vodi najstarejsi alan
sveta oziroma 6lan sveta, kiga na predlog najstarejaeqa alana
sveta doloei svet.

10. alen

(lmenovanje mandatne komisije)

(1) Na prvi seji svet izmed navzoaih alanov sveta najprei
imenuje tri dlansko mandatno komisijo za pregled prispelih
pritozb in pripravo predloga potrditve mandatov alanov sveta.
Clane mandatne komisije lahko predlaga vsak alan sveta. Svet
glasuje o predlogih po vrstnem redu kot so bili vlozeni, dokler
niso imenovanitrije alani komisije. O preostalih predlogih svet
ne odloda.

(2) Mandatna komisija na podlagi poroaila volilne komisije
in potrdilo izvolitvi pregleda, kateri kandidatiso bili izvoljeniza
alane sveta, predlaga svetu odloaitve o morebitnih pritoZbah

kandidatov za alane sveta ali predstavnikov kandidatnih list in
predlaga potrdrtev mandatov elanov sveta.

(3) Ce Je vlozena pntozba kanddata ali predstavnlka
kandidata za:upana, mandatna komisija na podlagi porodila

volilne komisije in potrdila o izvolitvi Zupana papravi porodilo o

vsebini in upraviaenosti pritoZbe ter predlaga svetu odloaitve o
posameznih pritozbah.
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'11. alen

(Mandati dlanov sveta)
(1) Mandate clanov sveta potrdi svet na predlog manda-

tne komisije potem, ko dobi njeno poroeib o pregledu potrdil o
izvolitvi ter vsebini in upraviaenosti morebitnih pritozb kandida-
tov, predstavnikov kandidatur oziroma kandadatnih Iist.

(2) Svet odloai skupaj o potrditvi mandatoy ki niso sporni,
o vsakem spomem mandatu pa odloaa posebej.

(3) Clan sveta, katerega mandat je sporen, ne sme gla-
sovati o potrditvi svojega mandata. Steje se, da,e svet z odlo-
aitvijo o spornem mandatu odlodil tudi o pritoibi kandidata ali
predstavnika kandidature oziroma kandidatne liste.

(4) Svet na podlagi poroaila volilne komisije in potrdila o
izvolitvi Zupana na podlagi poroeila mandatne komisije posebej
odlodi o morebitnih pritoibah kandidatov za zupana ozircma
predstavnikov kandidatur ee je za iupana izvoljen kandidat,
kije bil hkratr izvoljen tudi za dlana sveta, pa le zoper njegov
mandat Zupana vlozena pritozba, o odloeanju o pritozbine sme
glasovati. Glasovati ne sme niti vlagatelj pritoibe - kandidatza
:upana, de je bil izvoljen tudiza alana sveta.

12. alen
(1) Ko se svet konstituira. nastopijo mandat novoizvoljeni

alani sveta, mandat dotedanjim elanom sveta pa preneha.
(2) V kolikor svet nisprejel pritozbe zoper mandatzupana

iz aetrtega odstavka 11. alena, priane novoizvoljenemu zupanu
teai mandat, mandat dotedanjemu Zupanu pa preneha.

(3) S prenehanjem mandata 6lanov sveta, preneha dlan-
stvo v nadzornem odboru obeine ter stalnih in obaasnih delov-
nih telesih sveta.

13. alen

(Komisija za mandatna vpraaanja, volitve in imenovanja)

Ko je svet konstituiran, imenuje izmed svojah alanov ko-
misijo za mandatna vpraaanja, volitve in imenovanja kot svoje
stalno delovno telo. ee komisija ni imenovana na konstitutivni
seji. se rmenuje najkasneje na naslednji sejr.

III, PMVICE IN DOLZNOSTI CLANOV SVETA

14. alen

(Pravice in dolZnosti alanov sveta)

(1) Pravic€ in dolZnosti alanov sveta so doloaene z zako-
nom, statutom obaine in tem poslovnikom.

(2) Clani sveta imajo pravico in dolznost udeleZevata se

sej sveta in njegovih delovnih teles, katerih alani so. Clani
sveta se lahko udeleiujejo tudi sei drugih delovnih teles in

imajo pravico sodelovatipri njihovem delu, vendarbrez pravice
glasovanja.

(3)ebn sveta ima pravico;

- predlagati svetu v sprejem odloke in druge akte, razen
proraauna, zakljudnega raauna in drugih aktov za katere je v
zakonu ali v statutu doloaeno, da jih sprejme svet na predlog

Zupana,

- predlagati svetu obravnavo drugih vpraaanj iz niegove
pristojnosti;

- glasovati o predlogih splosnih aktov obdine, drugih
aktov in odloaitev sveta ler predlagati dopolnila (amandmaje)
teh predlogov,

- sodelovati pri oblikovaniu programa dela sveta in dnev-
nih redov njegovih sej;

- predlagati kandidate za alane obainskih organov, de-
lovnih teles sveta in organov iavnih zavodov, javnih podjetij in

skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica ie obaina

oziroma, v katerih ima obaina v skladu z zakonom svoje pred-

stavnike.
(4) elan sveta ima dolinost varovati podatke zaupne

narave, ki so kot osebni podatki, drravne, 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) Clan sveta ima pravico do povraaila stroskov v zvezi
z opravljanjem funkcije ter v skladu z zakonom in posebnim
aktom sveta do dela plade za nepoklicno opravljanje funkcije
obainskega funkcionarja.

15. alen

(Odgovornost alana sveta)

(1) Clan sveta ne more biti klican na odgovornost zaradi
mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z opravljanjem
svoje funkcije.

(2) elan sveta nima imunitete ter je za svoja dejanja, ki
niso povezana s pravicami an dolrnostmi alana sveta, odsko-
dninsko in kazensko odgovoren.

16.6len
(Pravice svetnigkih skupin)

Svetniske skupine, ki jih oblikujejo alani sveta izvoljeni
z istoimenske liste ali dveh ali vea kandidatnih list, imajo le
pravice, kigredo posameznemu dlanu sveta.

17. ebn
(Pravica do informrranja)

(1) Clan sveta ima pravico zahtevati od Zupana, drugih
obainskih organov in obiinske uprave obvestila in pojasnila, ki

so mu potrebna za delo v obdinskem svetu in njegovih delovnih
telesih.

(2) Obainskiorgani iz prejanjega odstavka so dolzni odgo-
voriti na vpraaanja alanov sveta in jim posredovati zahtevana
pojasnila. ee elan sveta to posebej zahteva, mu je treba odgo-
voriti oziroma posredovati pojasnila tudi v pisni obliki.

(3)ehn sveta ima pravico zupanu alidirektorju obdinske
uprave postaviti vprasanje ter jima lahko da pobudo za ureditev
dolocenih vprasanj ali za sprqem doloaenih ukrepov iz njune
pristoJnosti.

18. alen

(VpraSanja in pobude ehnov sveta)

(1) Clan sveta zastavlja vpraaanja in daje pobude v pisni

oblikiali ustno.
(2) Na vsaki redni seji sveta mora bitipredvidena posebna

toeka dnevnega reda za vprasanja in pobude alanov
(3)Vprasanja oziroma pobude moraio bitikratke in posta-

vljene tako, daje njihova vsebinajasno razvidna. V nasprotnem
primeru Zupan, ali za vodenje seje pooblaaaeni podiupan
oziroma alan sveta na to opozorj in alana sveta pozove, da
vprasanje oziroma pobudo ustrezno dopolni.

(4) Ustno postavljeno vpraganje ne sme trajati ved kot
3 minute, obrazloZitev pobude pa ne vea kot 5 minut.

(5) Pisno postavljeno vpraaanje mora biti takoj posredo-
vano tistemu, na katerega je naslovljeno.

(6) Pri obravnavi vprasanj in pobud morata biti na seji
obvezno prisotna zupan in direktor obdinske uprave. Ce sta
zupan ali direktor obainske uprave zadrrana. doloaita, kdo ju

bo nadomesdal in odgovarjal na vpraaanja in pobude.
(7) Na seji se odgovarja na vsa vpraaanja in pobude, ki

so bila oddana do zaaetka seje ter na ustna vpraianja dana ob
obravnavi vprasanj in pobud alanov sveta. de zahteva odgo-
vor na vpraaanje podrobnejSi pregled dokumentacije oziroma
prouaitev, lahko Zupan ali direktor obainske uprave odgovoriia
na naslednji seji.

(8) Zupan ali direktor obdinske uprave lahko na posa-

mezna vprasanja ali pobude odgovorita pisno, pisno morata
odgovorititudi na vprasanja in pobude, za katere tako zahteva
vlagatelj. Pisni odgovor mora biti posredovan vsem alanom

sveta s sklicem, najkasneje pa na prvi naslednji redniseji.
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.19. aten

(Zahteva za dodatna pojasnila)

ee Clan sveta ni zadovoljen z odgovorom na svoJe vpra-
Sanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno pojasnilo.

20. dlen

(Udelezba na sejah sveta in delovnih teles)
(1) elan sveta se je dolzan udele:evatisej sveta in delov-

nih teles, katerih alan je.
{2) Ce ne more pflt, na selo sveta alt delovnega telesa.

katerega alan je, mora o tem obvestiti2upana oziroma predse-
dnika delovnega telesa najpozneje do zaaetka seje. Ce zaradi
visje sile ali drugih razlogov ne more obvestitiZupana oziroma
predsednika delovnega telesa o svoji odsotnosti do zaaetka
sele. mora to opraviti takoj. ko Je to mogoae.

(3) Ce se alan delovnega telesa iz neopraviaenih razlo-
gov ne udelez i keh sej delovnega telesa v koledarskem letu,
lahko predsednik delovnega telesa predlaga svetu njegovo
razreSitev.

IV SEJE SVETA

'1. Sklicevanje sej, predsedovanie in udeleiba na seji

21. elen

(Sklic seje)

('1) Svet dela in odloaa na sejah.
(2) Seje sveta sklicuie Zupan.
(3) Zupan sklicuie seje sveta na podlagi sklepa sveta ali

na predlog drugih predlagateljev, dolodenih s statutom obaine,
ter ee to zahtevajo okoliidine, mora pa lih sklicati naimanj
Stirikrat letno.

(4)Zupan lahko sklaae redno sejo sveta, preden je konaa-
na predhodno sklicana seja, svet pa nove redne seje ne more
zaa€ti, dokler ne konaa prelanle redne sele.

22. alen
(1) Vabilo za redno sejo sveta s predlogom dnevnega

reda se po$lje alanom najkasneje 10 dni pred dnevom dolode-
nim za sejo. Skupaj z vabilom se poSlje tudi gradivo, kiie bilo
podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red. Posamezno gradrvo
se lahko poslje tudi kasneje, ae je vsebina gradiva nujno po-
trebna pri odloaanju o toaki dnevnega reda.

(2) Vabilo za sejo sveta se poslje zupanu, direktorju ob-
ainske uprave, predstavnikom medijev ter se objavi v katalogu
informacaj javnega znaaaja obeine.

23. alen

(lzredna seja)

(1) lzredna seja sveta se skliae za obravnavanje in odlo-
aanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje,
ali na zahtevo detrtine dlanov sveta

(2) V zahtevi alanov sveta za sklic izredne seje morajo
biti navedeni razlogi za njen sklic. Zahtevi mora blti priloZeno
gradivo o zadevah, o katerih naj svet odloda, ae alani sveta ne
razpolagajo z gradivom, pa zahteva 2upanu in ob6inski upravi,
katero gradivo naj se za sero pripravi.

(3) lzredno sejo sveta skliae:upan. Ce izredna seja sve-
ta, ki so jo zahtevali alani sveta, ni sklicana v roku sedem dni
od predloiitve pisne obrazlozene zahteve za sklic s prilozenim
ustreznim gradivom, jo lahko skliaejo alani sveta, ki so sklic
zahtevali oziroma njihov pooblasceni predstavnik. V tem pri-
meru lahko selo vodialan sveta, kiga doloeijo dlani, kiso sklic
izredne seje zahtevali.

(4) Vabilo za izredno sejo sveta z gradivom mora biti
vroaeno alanom sveta najkasneje 3 dni pred sejo. Vabilo se
potlje v skladu z 22. tlenom tega poslovnika in se objavi na
spletnistrani obdine.

(5) Ce razmere terjajo drugade, se lahko izredna seja
sveta skliae v skrajnem roku, kije potreben, da so s sklicem
seznanjeni vsi alani 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 razlogovza sklic. Ce svet ugotovi, da nibilo razlo-
gov, se seja ne opravi in se skliae nova izredna ali redna seja
v skladu s tem poslovnikom.

24. elen

(Dopisna seja)

(1) Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za
sklic izredne seje sveta. Na dopisni seji ni mogoee odloaati
o proradunu in zakljuanem radunu obaine, o sploSnih aktih, s
katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo obeinski davki
in druge dajatve, o kadrovskih zadevah, ter o zadevah, iz
katerih izhajajo finandne obveznosti obaine. Dopisna seja se
opravi na podlagi v fizidni ali elektronski obliki osebno vro-
aenega vabila s priloZenim gradivom ter predlogom sklepa,
ki naj se sprejme ter z osebnim telefonskim glasovanjem ali
glasovanjem po elektronski posti. Glede na nalln izvedbe
dopisne seje mora sklic seje vsebovati rok trajanja dopisne
seje (to6en datum in aas trajanja seje, to je do katere ure se
Steje trajanje seje).

(2) Dopisna seja je sklepana, ae je bilo vabilo poslano
vsem alanom sveta, od katerih jih je osebno vroaitev potrdilo
vea kot polovica. Stqe se, da so osebno vroaitev pokdili alani,
ki so glasovali.

(3) Predlog sklepa, ki je predlozen na dopisno sejo, je
sprejet, 6e je zanjglasovala vea kot polovica clanov obdinskega
sveta, ki so glasovali.

(4) O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin,
dolodenah s tem poslovnikom, vsebovati Se potrdila o osebni
vroaitvi vabil alanom sveta oziroma ugotovitev koliko alanov
sveta je glasovalo. Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti
na prvo naslednjo redno sejo sveta.

25. alen

(Poroaevalci)

(1) Na seje sveta se vabijo poroaevalci za posamezne
toake dnevnega reda, ki jih doloai Zupan oziroma direktor
obainske uprave.

(2) Vabilo se poslje tudi vsem, katerih navzocnost je,
glede na dnevni red seje, potrebna.

26. alen

(Predlog dnevnega reda)
(1) Predlog dnevnega reda seje sveta pripraviZupan.
(2) Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi dlani

sveta, ki imajo pravico zahtevati sklic seje sveta. Posamezne
todke dnevnega reda lahko predlaga posamezen alan sveta ali
svetniSka skupina.

(3) V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo
le toake, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so dolo-
aeni s tem poslovnikom.

(4) Na dnevni red ni mogoce uvrstitiakta, ae 5e ni konaan
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 odloaa svet na zaaetku
seje.

(7) Svet ne more odloditi, da se v dnevni red seje uvrsttjo
zadeve, t€ alanom ni bilo predlozeno gradivo oziroma, h kate-
rim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stalisaa 2upan, kadar ta
ni bil predlagatelj, ae gradiva ni obravnavalo pristojno delovno
telo, razen v primerih, ko delovno telo $e ni bilo ustanovljeno,
pa je obravnava nujna, ali ae svet odlodi drugade.
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27. alen

(Vodenje seje)

(1) Sejo sveta vodi iupan. Zupan lahko za vodenje sej
sveta pooblasti podzupana ali drugega 6lana sveta (v nadalj-
nJem besedilu predsedujodi).

(2) Ce nastopijo razlogr. zaradr katerh:upan ali predse-
dujodi ne more voditize sklicane seje, jo vodi pod:upan, ae pa
tudi to ni mogoee, jo vodi najstarejsi alan sveta.

(3) lzredno sejo sveta, kijo skliaejo dlani sveta ker Zupan
ni opraval sklica v skladu z zakonom in tem poslovnikom, vodi
alan sveta, kiga pooblastijo dlanisveta, ki so sklic seje zahtevali.

28. alen

(Javnost seje)

('l) Seje sveta so javne.
(2) Javnost seje se zagotavlja z navzoanostjo obaanov

in predstavnikov sredstevjavnega obvescanja na sejah sveta.
(3) Predstavnike sredstevjavnega obvesaanja v obiini in

obaane se o seji obvesti z objavljenim vabilom, ki mu je prilo-
zeno gradivo za sejo. Objava se opravi vsaj tri dni pred sejo na
spletni strani obaine. Sredstvom javnega obvesaanja se poSlje

ae obvestilo po elektronski poiti.
(4) Predsedujoei mora poskrbeti, da ima javnost v pro-

storu, v katerem seja sveta poteka, primeren prostor, da lahko
spremlja delo sveta ter pritem dela ne moti. Prostorza javnost
mora biti vidno loeen od prostora za 6lane sveta.

(5) Predsedujoai lahko na zahtevo predstavnika javnega
obvesaanja dopusti zvoano in slikovno snemanje posameznih
delov seje. O zahtevi za snemanje posameznih delov seje
odloai svet.

(6) Ce obaan, ki spremlja sejo, ali predstavnik sredstva
javnega obvesdanja moti delo sveta, ga predsedujodi najprej
opozori, ae tudi po opozorilu ne neha motitidela sveta, pa ga
odstrani iz prostora.

29. alen

(lzkljuditev javnosti)

(1) 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 informacrje javnega znaaaja.

(2) Kadar svet sklene, da bo izkljuai!lavnost oziroma kako
todko dnevnega reda obravnaval brez navzoanosti javnosti,
odloai kdo je lahko poleg ,upana, predsedujodega in alanov
sveta nav"zod na seji.

2. Potek seje

30. alen

(Ugotavljanje sklep6nosti)

('1) Ko predsedujodi zaane sejo obvesti svet, kdo izmed
alanov sveta mu re sporocil. da je zadrZan in se seje ne more
udeleiiti.

(2) Predsedujodi nato ugotovi, alije svet sklepaen. Pred-
sedujodi obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen na sejo.

(3) Na zaa€tku seje lahko predsedujoai poda pojasnila v
zvezi z delom na sejr in dlugimi vpraianji.

31 6len

(Odloaanje o zapisniku prejanje seje)

('1) Preden svet dolodi dnevni red seje, odloea o sprejemu
zapisnika prejinje seje.

(2) Clan sveta lahko da pripombe k zapisniku prejsnje
seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni.
O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika
prejsnje seje odloai svet.

(3) Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso
bile podane pripombe, Iahko pa se sprejme ustrezno spreme-
njen in dopolnjen s sprejehmr pripombami.

32.6len
(Dnevni red)

(1) Svet na zaaetku seje dolodi dnevni red.
(2) Pri dolodanju dnevnega reda svet najprej odloaa o

predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega
reda, nato o predlogih, da se dnevni red razsiri in nato o mo-
rebitnih predlogah za skrajSanje rokov, zdruritev obravnav ali
hitripostopek.

(3) Mandatne zadeve imajo prednost pred vsemi drugimi
todkami dnevnega reda.

(4) Predlagatelj toake dnevnega reda lahko toako sam
umakne vse do glasovanja o dnevnem redu. O predlagate-
ljevem umiku toake svet ne razpravlja in ne glasuje. Kadar
predlaga umik todke dnevnega reda oseba, ki ni predlagatelj
toake, svet o tem razpravlja in glasuje.

(5) Predlogi za raziiritev dnevnega reda se lahko sprej-
mejo le, ee so razlogi nastali po sklicu seje in ae je bilo dlanom
sveta izroaeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na
dnevni red. O predlogih za razsiritev dnevnega reda svet raz-
pravlja in glasuje.

(6) Po sprejetih posameznih odloaitvah za umik oziroma
za razsiritev dnevnega reda da predsedujoai na glasovanje
predlog dnevnega reda v celoti.

33. dlen

(Vrstni red obravnave todk dnevnega reda)

(1) Posamezne toake dnevnega reda se obravnavajo po
sprejetem vrstnem redu.

(2) Med sejo lahko svet izjemoma spremeni vrstni red
obravnave posameznih todk dnevnega reda, ae med potekom

seje nastopijo okolisaine, zaradikaterih je potrebno posamezno
gradivo obravnavati pred to6ko dnevnega reda, na katero je
uvrsaeno. Spremembo vrstnega reda obravnave je potrebno
obrazloZiti.

34. dlen

(Razprava)

(1) Na zaaetku obravnave vsake toake dnevnega reda
lahko poda Zupan ali oseba, kijo doloci Zupan oziroma predla-
gatelj, kadar to ni :upan, dopolnilno obrazloiitev Dopolnilna
obrazloZitev sme trajati najved petnajst minut, a€ ni s tem
poslovnikom drugaae doloaeno. Kadar svet tako sklene, je
predlagatelj dol2an podati dopolnilno obrazlozitev

(2) ee ni iupan predlagatelj, poda Zupan ali pod:upan
oziroma direktor obeinske uprave mnenje k obravnavani za-
devi. Potem doba besedo predsednik delovnega telesa sveta,
kije zadevo obravnavalo. Obrazlozitev zupanovega mnenja in
beseda predsednika delovnega telesa lahko trajata najved po

deset minut.
(3) Potem dobijo besedo alani sveta po vrstnem redu,

kakorso se priglasili k razpravi. Razprava posameznega alana
lahko traja najved 5 minut. Svet lahko sklene, da posamezen
alan iz utemeljenih razlogov lahko razpravlja dalj aasa, vendar
ne vei kot 15 minut.

(4) Razpravljavec lahko praviloma razpravlja le enkrat,
ima pa pravico do replike po razpravivsakega drugega razpra-
vljavca. Replika mora biti konkretna in se nanasati na napovedi
replike oznaaeno razpravo, sicerjo lahko predsedujodi prepo-
ve. Replike smejo trajati najved 3 minute.

(5) Ko je vrstni red priglasenih razpravljavcev izdrpan,
predsedujoai vprasa ali zeli Se kdo razpravljati. Dodatne raz-
prave lahko trajajo le po 2 minuti.

35. alen

(OPomin)

(1) RazpravUavec sme govoriti le o vprasanju, ki je na
dnevnem redu in o katerem teae razprava, h katerije predse-
dujoaipozval.
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(2) Ce se razpravljavec ne dr2i dnevnega reda ali preko-
raai aas za razpravo, ga predsedujoda opomni. Ce se tudi po
drugem opominu ne dr2i dnevnega reda oziroma nadaljuje z
razpravo, mu predsedujoai lahko vzame besedo. zoper od-
vzem besede lahko razpravljavec ugovarja. O ugovoru odlodi
svet brez razprave-

36. alen

(KrSitve poslovnika)

(1) Clanu sveta, ki Zeli govoriti o krsitvi poslovnika ali o
kraitvi dnevnega reda, da predsedujoai besedo takoj, ko jo
zahteva.

(2) Nato poda predsedujoai pojasnilo glede krSitve poslov-
nika ali dnevnega reda. Ce dlan ni zadovoljen s pojasnilom,
odlo6i svet o tem vprasanju brez razprave.

(3) Ce 6lan zahteva besedo, da bi opozoril na napako,
ali popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni to6na in je
povzrodila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu, mu
da predsedujoei besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora
dlan omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati vea kot
5 minut.

37. alen

(Prekinitev dela sveta)

(1) Ko predsedujoci ugotovi, da ni vea priglaienih k raz-
pravi, sklene rczptavo o posamezni toaki dnevnega reda. Ce
je na podlagi razprave treba pripraviti predloge za odloaitev
ali stalisda, se razprava o taki toaki dnevnega reda prekine in
nadaljuje po predlo:itvi teh predlogov.

(2) Predsedujoei lahko med sejo prekine delo sveta tudi,
ae je to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po zaklju-
6eni razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve dodatnih
skokovnih mnenj. V primeru prekinitve predsedujoai doloai,
kdaj se bo seja nadaljevala.

(3) Predsedujoai prekine delo sveta, ae ugotovi, da seja
ni vee skbpana, ee so potrebna posvetovanja v delovnem te-
lesu in v drugih primerih, ko tako sklene svet. Ce je delo sveta
prekinjeno zato, ker seja ni vea sklepana, sklepdnosti pa ni niti
v nadallevanJU seJe. predseduloar selo konaa.

38. alen

(Zadetek seje in odmor)

(1) Seje sveta se praviloma sklicujejo najprej ob 15.30 uri
in morajo biti nadrtovane tako, da praviloma ne trajajo ve6 kot
4 ure.

(2) Predsedujoai odredi petnajst minutni odmor vsaj po

dveh urah neprekinjenega dela.
(3) Odmor lahko predsedujoei odredi tudi na obrazloien

predlog posameznega ali skupine elanov sveta, Zupana ali pre-
dlagatelja, de je to potrebno zaradi priprave dopolnil (amand-
majev), mnenj, staliaa, dodatnih obrazloZitev ali odgovorov
oziroma pridobitve zahtevanih podatkov. Odmor lahko trala
najvea 30 minut, odredi pa se ga lahko pred oziroma v okviru
posamezne toake najved dvakrat.

(4) Ce kdo od upravidencev predlaga dodatni odmor po

izarpanju moZnosti iz prejsnjega odstavka, svet odloai, ali se
lahko odredi odmor ali pa se seja prekine in nadaljuje drugia.

39. alen

(PreloZitev razprave)

(1) Ce svet o zadevi, ki jo je obravnaval ni konaal raz-
prave ali ee ni pogojev za odloaan,e, ali ae svet o zadevi
ne Zeli odloditi na isti seji, se razprava oziroma odloaanje o
zadeviprelozi na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet
odloai, ae aasovno ni uspel obravnavati vseh toak dnevnega
reda.

(2) Ko so vse to6ke dnevnega reda izdrpaneje seja sveta
kondana.

3. vzdrievanje reda na seii

40. alen

(Red na seji)

(1) Za red na sejiskrbi predsedujoai. Na sejisvetia ne sme
nihde govoriti, dokler mu predsedujodi ne da besede.

(2) Predsedujoei skrbi, da govornika nihae ne moti med
govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu seie v besedo
le predsedujodi.

41. dlen

(Ukrepiza zagotovitev reda na seji)
(1) Za krsitev reda na seji sveta sme predsedujoai izreEi

naslednje ukrepe:

- opomin
- odvzem besede
- odstranitev s seje ali z dela seje.
(2)Opomin se lahko izreae alanu sveta, ae govori, 6eprav

ni dobil besede, ae sega govorniku v besedo, ali a€ na kak drug
nadin krsi red na seji.

(3) Od\rzem besede se lahko izret€ govorniku, ae s svo-
jim govorom na seji krsi red in doloabe tega poslovnika in je bil
na tej seji ze dvakrat opominjan, naj spostuje red in dolodbe
tega poslovnika.

(4) Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreae ehnu
sveta oziroma govomiku, 6e kljub opominu aliod\rzemu besede
krsi red na seji, tako da onemogoaa delo sveta.

(5) Clan sveta oziroma govornik, ki mu je izreaen ukrep
odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj zapustiti prostor,
v katerem je seja.

(6) Predsedujoai lahko odredi, da se odstrani s seje in

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

(7) Ce je red hudo krsen, lahko predsedujoai odredi, da
se odstranijo vsi poslusalci.

(8) Ce predsedujoei z rednimi ukrepi ne more ohraniti
reda na seji sveta, jo prekine.

4. Odlodanie

42. Llen

(SklePdnost)

(1) Svet veljavno odloaa, ae je na seji navzoaih vedina
vseh alanov sveta.

(2) Narrzoanost se ugotavlja na zaeetku seje, pred vsakim
glasovanjem in na zadetku nadaljevanja seje po odmoru ozi-
roma prekinitvi. Navzoenost alanov sveta na za6etku seje se
ugotovi s podpisi alanov na listi navzoenosti.

(3)Za sklepanostje odloailna dejanska navzoanost dlanov
sveta v sejni sobi (dvorana) na nadin, kot velja za glasovanje
(glasovalna naprava, dvig kartonov ali rok). Preverjanje sklep-
anosti lahko zahteva vsak alan sveta ali predsedujoai kadarkola.

(4) Kadarje za sprejem odloaitve potrebna dvotretjinska
veaina, svet veljavno odloaa, ae je pri to6ki navzodih najmanj
dve tretjini vseh alanov sveta.

43. alen

(Odloaanje na seji sveta)

Predlagana odloaitev je na sklepcni seji sveta sprejeta,
ae se je vedina dlanov sveta, ki so glasovali, izrekla )ZA( njen
sprejem oziroma, ae je DZA( sprejem glasovalo toliko alanov,
kot to za posamezno odloaitev doloaa zakon.

44. alen

(Glasovanje)

(1) Svet praviloma odloaa z javnim glasovanjem.
(2) S tajnim glasovanjem lahko svet odloia, 6e tako skle-

ne pred odloaanjem o posamezni zadevi oziroma vprasanju.
Predlog za tajno glasovanje lahko da Zupan ali vsak alan sveta.
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(3)Glasovanje se opravipo konaanirazpravi o predlogu,
o katerem se odloaa. Predsedujoai pred vsakim glasovanjem
prebere predlagano besedilo sklepa ali amandmaja.

(4) Clan sveta ima pravico obrazloiiti svoj glas razen 6e
ta poslovnik ne doloaa drugade. Obrazlozitev glasu se v okviru
posameznega glasovanja dovoli le enkrat in sme trajati najvea
dve minuti.

(5) K glasovanju pozove predsedujoai alane sveta tako,
da jim najprej predlaga, da se opredelijo )zA( sprejem predla-
gane odlocitve, po zakljuaenem opredelievanju za sprejem od-
loaitve pa Se, da se opredelijo )PROTI( sprejemu predlagane
odloditve. Vsak alan glasuje o isti odlocitvi samo enkrat, razen
ae je glasovanje v c€loti ponovljeno.

(6) Predsedujodipo vsakem opravljenem glasovanju ugo-
tovi in objavi izid glasovanja.

45. alen

(Javno in poimensko glasovanje)

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

(2) Poimensko glasujejo alani sveta, ae svet tako odlodi
na predlog predsedujotega ali najmani ene aetrtine vseh ala-
nov sveta.

(3) Clane se pozove k poimenskemu glasovaniu po abe-
cednem redu prve 6rke njihovih priimkov. Clan glasuje tako, da
glasno izjavi )ZA( ali >PROTI<. O poimenskem glasovaniu se
pise zaznamek tako, da se pri vsakem alanu sveta zapise, kako
je glasoval, ali pa se zabeleii niegova odsotnost. Zaznamek je
sestavni del zapisnika seje.

46.6len
(Tajno glasovanje)

(1) Talno se glasuje z glasovnicami.
(2) Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide triclanska ko-

misija, kijo vodi predsedujoai. Dva elana dolo6i svet na predlog
predseduiodega. Administrativno-tehniana opravila v zvezi s

tdnim glasovanjem opravlja direktor obdinske uprave alijavni
usluibenec, ki 9a doloai direktor obainske uprave.

(3) Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot
je 6lanov sveta. Glasovnice morajo biti overjene z Zigom, kiga
uporablja svet.

(4) Pred zaaetkom glasovanja doloai predsedujoei cas
glasovanja.

(5) Komisija vroaiglasovnice dlanom sveta in sprotiozna-
ai, kateri alan je prejel glasovnico. Glasuje se na prostoru, ki
je doloaen za glasovanje in na katerem je zagotovljena tajnost
glasovanja.

(6) Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloaa,
in praviloma opredelitev rZA< in >PROTI<. DZA( je na dnu
glasovnic€ za besedilom predloga na desni strani, )PROTI(
pa na levi. Glasuje se tako, da se obkrozi besedo )ZA( ali
besedo )PROTI(.

(7) Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje.
(8) Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne atevil-

ke, imena in priimke kandidatov, ae jih je vea po abecednem
redu prvih erk njihovih priimkov Glasuje se tako, da se obkroZi
zaporedno Stevilko pred priimkom in imenom kandidata, za
katerega se Zeli glasovati in najvea toliko zaporednih atevilk
kolikor kandidatov je v skladu z navodilom na glasovnici treba
imenovati.

(9) Ko ilan sveta izpolni glasovnico, odda glasovnico v
glasovalno skrinjico.

47. alen

(lzid glasovanja)

(1) Ko je glasovanje konaano, komisija ugotovi izid gla-
sovanja.

(2) Porocilo o izidu glasovanja vsebuje podatke o:

- datumu in Stevilki seje sveta,

- predmetu glasovanja,

- sestavi glasovalne komisije s podpisi njenih alanov,

- Stevilu razdeljenih glasovnic,

- atevilu oddanih glasovnic,

- Stevilu neveljavnih glasovnic,

- Stevilu veljavnih glasovnic,

- Stevilu glasov )ZA( in Stevilo glasov DPROTI( oziroma
pri glasovanju o kandidatih, o Stevilu glasov, ki jih je dobil po-
samezni kandidat,

- ugotovitvi, da je predlog izglasovan s predpisano veai-
no, alida predlog ni izglasovan, priglasovanju o kandidatih pa,
katerih kandidat je imenovan.

(3) Predsedujoai takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid
glasovanja na seji sveta.

48. alen

(Ponovitev glasovanja)

(1) ee alan sveta utemeljeno ugovarja poteku glasovanja
ali ugotovitvi izida glasovanja, se lahko glasovanje ponovi.

(2) O ponovitvi glasovanja odloai svet brez razprave na
predlog dlana, ki ugovarla poteku ali ugotovitvi izida glasova-
nja, ali na predlog predsedujoaega. O isti zadevi je mogoae
glasovati najvea dvakrat. Javnega poimenskega glasovanja
se ne ponavlja.

5. Zapisnik seje sveta

49. alen

(Vsebina zapisnika)

(1) O vsaki seji sveta se pile zapisnik.
(2) zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti

pa podatke o navzoanosti alanov sveta na seji in ob posame-
znem glasovanju, o odsotnosti alanov sveta in razlogih zanjo, o
udeleZbi vabljenih, predstavnikov javnosti in obaanov na seji, o
sprejetem dnevnem redu, imenih razpravljavcev, predlogih skle-
pov, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in o sklepih, ki

so bilisprejeti, o vseh postopkovnih odloaitvah predsedujoaega
in sveta ter o staliSdih statutamo pravne komisrje o postopkovnih
vprasanjih. Zapisniku je keba predloiiti original vabila in gradi-
vo. kije bilo predloZeno ozrroma obravnavano na seji.

50. 6len

(Zvoani zapis seje sveta)

('1) Potek seje obanskega sveta se zvoano snema.
(2) Zvoani posnetek sluzi pripravi zapisnika seje in se

hrani do potrditve zapisnika.

51. elen

(Zapisnik seje sveta)

('1)Za zapisnik seje sveta skrbidirektor obainske uprave.
Direktor obainske uprave lahko za vodenje zapisnika seje sveta
pooblasti drugega javnega usluZbenca.

(2) Na vsaki redni seji sveta se obravnavajo in potrdijo
zapisniki prejsnje redne in vseh vmesnih izrednih oziroma dopi-
snih sej sveta. Vsak alan sveta ima pravico podati pripombe na
zapisnik. O utemeljenosti pripomb odloaisvet. ee so pripombe
sprejete, se zapisejo v zapisnik ustrezne spremembe.

(3) Spreleti zapisnik podpiseta predsedujodi sveta, ki ie
sejo vodil in direktor obcinske uprave oziroma pooblasdeni
javni uslu:benec, ki je vodil zapisnik.

(4) Po sprejemu se zapisnik objavina spletni strani obaine.
(5) Zapisnik nejavne seje oziroma tisti delzapisnika, kije

bil voden na nejavnem delu seje sveta se ne prilaga v gradivo
za redno sejo sveta in ne obiavlja. Clane sveta z njim pred
potrjevanjem zapisnika seznani predsedujoai.

52. alen

(Ravnanje z gradivom sveta)

(1) Ravnanje z gradivom sveta, kije zaupne narave, do-
loai svet na podlagizakona s posebnim aktom.
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(2) lzvirniki odlokov, splosnih in drugih aktov sveta, za-
pisniki sej ter vse gradivo sveta in njegovih delovnih teles, se
kot trajno gradivo hrani v stalni zbi*i dokumentarnega gradiva
obdinske uprave.

53. dlen

(Vpogled v gradivo)

(1) Clan sveta ima pravico vpogleda v vse spise in gradi-
vo, ki se hrani v stalni zbirki dokumentamega gradiva.

(2)Za dostop do gradiva iz prejinjega odstavka se upora-
bljajo dolocbe zakona o dostopu do rnformacij lavnega znaaaja.

6. Strokovna in administrativno tehniana opravila za svet

54. alen

(Strokovno in administrativno delo za svet)

('l) Za strokovno in administrativno delo za svet in za
delovna teiesa sveta je odgovoren direktor obainske uprave.

(2) Direktor obdinske uprave organizira strokovno in teh-
nidno pripravo gradiv za potrebe sveta in doloaijavnega uslui-
benca, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter opravlja druga
opravila potrebna za nemoteno delo sveta in njegovih delovnih
teles, ae ni za to s sistemizacijo delovnih mest v obainski upravi
doloaeno posebno delovno mesto.

7. Delovna tel6a sveta

55 ebn
(Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja)

('l) Svet ima komisijo za mandatna vprasanja, volitve in

imenovanja kot stalno delovno telo sveta, ki jo imenuje izmed
svojih alanov.

(2) Komisija za mandatna vpraianja, volitve in imenova-
nja ima 5 dlanov

(3) Komisija za mandatna vpraianja, volitve in imenova-
nja opravlja zlasti naslednje naloge:

- svetu predlaga kandidate za alane delovnih teles sve-
ta, obiinskih organov, ravnatelje, direktorje in predstavnike
ustanovitelja v organih javnih zavodov, javnih agencij, iavnih
skladov in javnih podjetij,

- opravlja naloge v zvezi s prepreaevanjem korupcije,

- svetu ali Zupanu daje pobude in predloge v zvezi s ka-
drovskimi vprasanji v obaini, ki so v pristojnosti sveta,

- pripravlja predloge odloaitev sveia v zvezi s plaaami

ter drugimi prejemki obaanskih funkcionarjev, ilanov obainskih
organov in delovnih teles, ravnateljev in direktorjev iavnih za-
vodoY javnih agencij in skladov ter direktorjev javnih podietiiter
izvrsuje odloaitve sveta,

- obravnava druga vpraSanja, kijijih doloai svet.

56. alen

(Delovna telesa sveta)

(1) Svet ustanovi stalne ali obcasne 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
proraauna in zakljuanega raauna proraauna in drugih aktov za
katereje v zakonu aliv statutu obdine doloaeno, da jih sprejme
svet na predlog Zupana.

57. dlen

(Stalna delovna telesa sveta)

Stalna delovna telesa sveta ustanovljena s statutom ob-
aine so naslednjiodbori in komisije:

- odbor za dru:bene dejavnosti, Solstvo, kulturo, Sport
in turizem,

- odbor za lokalno infrastrukturo,
- odbor za kmetijstvo,

- odbor za zasaito in reievanje,
- komisija za narodnostna vpraaanja in mednarcdno so-

delovanje,

- statutarno pravna komisiia.

58. ebn
(Odbor za dru:bene dejavnosti, Solstvo, kulturo,

aport in turizem)

(1) Odbor za druZbene dejavnosti, Solstvo, kulturo, aport
in turizem ima 7 alanov

(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odlodi-
tev iz pristojnosti obaine na podroaju negospodarstva in javnih
sluZb druzbenih dejavnosti, ki so svetu predlagani v sprejem,
oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stalisae s predlogom
odloaitve.

(3) Obravnavo je odbor dolzan opraviti najkasneje na
dan, za katerega je sklicana redna seja sveta, ter svoje mne-
nje, staliSae in predlog predloziti Zupanu, predsedujoaemu in
predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splosnim
aktom mora odbor predloziti najkasneje do zaaetka obravnave
predloga splosnega akta.

(4) Odbor lahko predlaga svetu v sprejem odloke in dru-
ge akte iz njegove pristojnosti na podroaju negospodarstva in
javnih sluzb druzbenih dejavnosti.

59. alen

(Odbor za lokalno infraskukturo)

(1)Odborza lokalno infrastrukturo ima T alanov.
(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odloai-

tev iz pristojnosti obdine na podroaju gospodarskih dejavnosti,
varstva okolja ter urejanja prostora in gospodarjenja z nepre-
midninami, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih
svoje mnenje in svetu poda staliSae s predlogom odloaitve.

(3) Obravnavo je odbor dolzan opraviti najkasneie na
dan, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje mne-
nje, staliiae in predlog predloriti Zupanu, predsedujocemu in
predlagatelju. lvlnenje o dopolnilih k predlaganim splo5nim
aktom mora odbor predloziti najkasneje do zaeetka obravnave
predloga splosnega akta.

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

60. dlen

(Odbor za kmetijstvo)

(1) Odbor za kmetijstvo ima 7 ehnov
(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odlo-

6itev iz pristojnosti obaine na podroaju kmetijstva, ki so svetu
predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnene in svetu
poda stalisee s predlogom odloaitve.

(3) Obravnavo le odbor dolzan opravita najkasneje na
dan, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje mne-
nje, stalitae in predlog predloZiti zupanu, predsedujodemu in
predlagatelju. lvlnenje o dopolnilih k predlaganim splosnim
aktom mora odbor predloziti najkasneje do zaaetka obravnave
predloga spl05nega akta.

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

61. dlen

(Odbor za zasaito in resevanje)

(1) Odbor za zaidito in resevanje ima 7 6lanov
(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odlo-

eitev iz pristojnosti obdine na podroaju zasaite in regevanja, ki
so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in
svetu poda stalisee s predlogom odloaitve.

(3) Obravnavo je odbor dolzan opraviti najkasneje na
dan, za kateregaje sklicana redna seja sveta ter svoje mnenje,
stalisae in predlog pisno predloZiti zupanu, predsedujoa€mu
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in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splosnim
aktom mora odbor predloriti najkasneje do zadetka obravnave
predloga sploSnega akta.

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

62. alen

(Komisija za narodnostna vprasanja
in mednarodno sodelovanje)

(1) Komisija za narodnostna vprasanja in mednarodno
sodelovanje ima 3 alane.

(2) Komisija za narodnostna vpraianja in mednarodno
sodelovanje:

- skrbiza varovanje pravic madzarske narodne skupnosti
in obravnava zadeve s tega podroaja,

- obravnava pobude sveta obdinske mad:arske samo-
upravne narodne skupnosti o zadevah, ki se nana;ajo na po-
lozai narodne skupnosti in ohranianje znaailnosti narodnostno
mesanega obmodja,

- pripravlja predloge in skrbi za sodelovanje z organi
drugih dr:av na podroajih, kjer obstajajo skupni interesi za
sodelovanje,

- obravnava druge zadeve, ki se nanaaajo na uresni-
eevanje posebnih pravic madZarske narodne skupnosti in na
obmejno sodelovanje.

63.6len
(Statutarno pravna komisija)

('1)Statutarno pravna komisija ima 3 alane, kijih imenuje
obainski svet na predlog komisije za mandatna vpraSanja, vo-
litve in imenovanja, izmed 6lanov obdinskega sveta.

(2) Komisija obravnava predlog statuta obalne in poslov-
nika sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in
drugih aktov, kijih svet sprejema v obliki predpisov.

(3) Komisija oblikuje svo,e mnenle oziroma stalisae glede
skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in
statutom obaine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi
veljavnimi akti obaine.

(4) Komisija lahko predlaga svetu v sprejem spremembe
in dopolnitve statuta obaine in poslovnika sveta ter obvezno
razlago doloab splosnih aktov obeine.

(5) lved dvema sejama sveta ali v aasu seie, ae tako
zahteva predsedujoai sveta, statutarno pravna komisija razlaga
poslovnik sveta.

6,4. alen

(Obeasna delovna telesa)

Obdasna delovna telesa ustanovi svet s sklepom, s kate-
rim doloai naloge delovnega telesa in ltevilo 6lanov ter opravi
imenovanje.

65. alen

(lmenovanje alanov odborov in komisii)

(1) Clane odborov in komisij imenuje svet na predlog
komisije za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja izmed
svojih alanov in najvea polovico alanov izmed drugih obdanov,
ae ta poslovnik ne doloaa drugace.

(2) Predsednika odbora in komisij imenuje svet izmed
svojih alanov.

(3) Mandatna doba stalnih delovnih teles tra,a 4 leta.
(4) Prvo sejo odbora rn komrsi, sklice iupan.
(5) Clanstvo v odboru ali komisiji sveta ni zdruzliivo s

alanstvom v nadzornem odboru obaine ali z delom v obainski
upravi.

66. alen

(Delo delovnega telesa)

(1) Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo,
organizira in vodi delo delovnega telesa, sklicuje njegove seje

in zastopa njegova mnenja, stalisda in predloge v obeinskem
svetu.

(2) Seje delovnih teles se skli6ejo za obravnavo dodelje-
nih zadev po sklepu sveta, na podlagi dnevnega reda redne
seje sveta ali na zahtevo:upana.

(3) Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano
alanom delovnega telesa najmanj tri dni pred sejo delovnega
telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.

(4) Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko ve-
ljavno sprejema svoje odloeitve, 6e je na seji navzoda veeina
njegovih alanov, svoje odloaitve - mnenja, stalisaa in predloge
pa sprejema z veaino opredeljenih glasov navzodih alanov

(5) Glasovan e v delovnem telesu je javno.
(6)Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo dolodila

tega poslovnika, ki se nanasajo na delo sveta.
(7) Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni jav-

ni uslu:benci, ki so sodelovali pri pripravi predlogov aktov
in drugih odloditev sveta, ki jih doloai predlagatelj, lahko pa
tudi predstavniki organov in organizacij, zavodoy podjetij in
skladov katerih delo je neposredno povezano z obravnavano
problematiko.

V AKTI SVETA

'1. SploSne dolodbe

67. dlen

(Splosniakti obaine)

(1) Svet sprejema statut obdine in v skladu z zakonom in
statutom naslednje akte:

- poslovnik o delu sveta,

- proraaun obaine in zakljudni raeun,

- planske in razvojne akte obdine ter prostorske izved-
bene akte.

- odloke,
- odredbe,
- pravilnike,

- navodila.

- sklepe.
(2) Svet sprejema tudistalisaa, priporoaila, porodila, obve-

zne razlage dolodb statuta obaine in drugah splosnih aktov ter
daje mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali statutom obaine.

(3)Vsebina splosnih aktov obaine je doloaena z zakonom
in statutom obdine.

68. alen

(Pravica predlaganJa)

(1) Proraaun obdine in zakljuani raaun proraauna, odloke
ter druge splosne akte, za katere je v zakonu ali tem statutu
tako doloaeno. predlaga svetu v sprejem iupan.

(2) Komisije in odbori sveta ter vsak 6lan sveta lahko
predlagajo svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen aktov iz prvega odstavka.

(3) Najmanjpet odstotkov volivcevv obainilahko v skladu
z zakonom in statutom obeine zahteva od svela izdio ali ez-
veljavitev splosnega akta.

69. dlen

(Podpis in hramba aktov)
(1) Akte, kr jrh spreJema svet. podpisuje iupan.
(2) lzvirnike aktov sveta se oiigosa in shrani v stalnizbirki

dokumentarnega gradiva obainske uprave.

2. Postopek za sprejem odloka

70. dlen

(Vsebina predloga odloka)

(1) Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,
besedilo dlenov in njihovo obrazlozitev
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(2) uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno sta-
nja, ciUe in nadela ter poglavitne reiitve, oc€no finandnih in
drugih posledic, ter povzetek sodelovanja predlagatelja z jav-
nostjo. Glede na vsebino odloka mora biti uvodu prilozeno tudi
grafiano ali kartografsko gradivo.

(3) ee je predlagatelj odloka delovno telo sveta ali alan
sveta poslje predlog odloka rupanu skupajs predlogom za uvr-
stitev na dnevnired seje sveta, najmanj 7 dni pred dnem, dolo-
aenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka.

71 . alen

(Obravnava predloga odloka)
(1) Predlagatelj doloci svojega predstavnika, ki bo sodelo-

val v obravnavah predloga odloka na sejah sveta.
(2) Zupan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga

odloka na sejah sveta, tudi kadar ni predlagatelj.

72. alen

(Razprava o predlogu odloka)

(1) Predlog odloka se poslje v javno razpravo, v kateri
je najmanj 5 dni. Obdobje javne razprave zaane teei z dnem
objave predloga odloka na spletni strani obdine. V aasu javne
razprave lahko zainteresirana javnost posreduje mnenja in
pripombe.

(2) Predlog odloka, ki se nanasa na posamiano ali na
vse ozje dele obtrne. rn posega v naloge. prenesene njrm v
izvajanje, je potrebno poslati v obravnavo svetom ozjih delov
obaine in doloditi rok, v katerem morajo posredovati staliaae o
predlogu odloka.

(3) Predlog odloka se poalje alanom sveta 7 dni pred

dnem, dolodenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan.
(4)Svet razpravlja o predlogu odloka na dveh obravnavah.

73. alen

(Prva obravnava predloga odloka)

('l) V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o
razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in nacelih ter
temeljnih reaitvah predloga odloka.

(2) Po kondani obravnavi svet z veeino opredeljenih gla-
sov navzoaih alanov sprejme stalilaa in predloge o odloku.

(3) ee svet meni, da predlog ni primeren za nadaljnjo
obravnavo ali, da odlok ni potreben, ga s sklepom zavrne.

(4) Po konaani prviobravnavi lahko predlagatelj predlaga
umik predloga odloka. O predlogu umika odloai svet s sklepom.

74. alen

(Druga obravnava predloga odloka)

('l) Pred zat€tkom druge obravnave mora predlagatelj
pripraviti novo besedilo predloga odloka, pri aemer na primeren
nadin upoateva staliSaa in predloge iz prve obravnave oziroma
jih utemeljeno pisno zavrne.

(2) V drugi obravnavi predloga odloka lahko alani sveta
predlagajo spremembe in dopolnitve naslova in alenov predlo-
ga odloka v obftkr amandmaja.

(3) Zupan lahko predlaga amandmale. kadar nr sam pre-
dlagatelj odloka in amandmaje na amandmaje dlanov sveta k
vsakemu predlogu odloka.

(4) Amandma mora blti predlozen alanom sveta v pisni
obliki z obrazlozitvijo najmanj tri dni pred dnem, dobeenim za
sejo sveta, na kateribo obravnavan predlog odloka, h kateremu
je predlagan amandma, ali na samiseji, na katerilahko predla-
ga amandma najmanlena aetrtrna vseh alanov sveta.

(5) Ce amandma nr predlozen v pisnr oblikr alrle b.ez oE
razlozitve, ga predsedujodi ne sme dativ razpravo in odlocanje.

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

(7) Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do kon-
ca obravnave spremeniti ali dopolnita amandma oziroma ga
umakniti.

75. dlen

(Sprejem amandmaja, alena odloka in odloka)
(1)Amandma, dlen odloka, in odlok v celotiso sprejeti, de

se zanje opredeli vedina alanov sveta, ki glasujejo.
(2) O vsakem amandmaju se glasuje posebej.

76. dlen

(Sprejem splolnih aktov obaine)

(1) Statut obaine in poslovnik sveta se sprejemata po
enakem postopku kot velja za sprejemanje odloka.

(2) Proraaun obdine sprejema svet po postopku, doloae-
nem s tem poslovnikom.

(3) O predlogih drugih aktov iz svoje pristojnosti odloaa
svet na eni obravnavi, ae zakon ne doloaa drugace.

77. alen

(Sprejem splosnih aktov ob6ine do prenehanja mandata)

('1) Svet mora do prenehanja mandata svojih elanov pra-
viloma zakljuaiti vse postopke o predlaganih splosnih aktih
obaine.

(2) Postopki sprejemanja aktov, kiso se zac€liv prejsnjem
mandatu sveta, se v novem mandatu ne nadaljujejo, razen:

- ae sta v novem mandatu ponovno izvoljena Zupan ali
dlan sveta, ki sta bila predlagatelja v prejsnjem mandatu,

- de predlagateljstvo v primeru, ko predlagatelj iz prej-
Snjega mandata ni ponovno izvoUen, prevzame novoizvoljeni
Zupan ali alan svet.

(3) Evidenco o nedokonaanih postopkih sprejemanja ak-
tov vodi obainska uprava.

3. Hitri postopek za sprejem odlokov

78.6len
(Hitripostopek)

(1) Kadar to zahtevajo izredne potrebe obcine ali narav-
ne nesreae, lahko svet sprejme odlok po hitrem postopku. Po
hitrem postopku sprejema svet tudi obvezne razlage doloab
splosnih aktov obeine.

(2) Hitri postopek lahko predlaga vsak predlagatelj odlo-
ka. O uporabi hitrega postopka odloai svet na zacetku seje pri
dolocanju dnevnega reda.

(3) Ce svet ne sprejme predloga za sprejetje odloka po
hitrem postopku, se uporabljajo doloabe tega poslovnika o
rednem postopku in prvi obravnavi predloga odloka.

(4) Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so dolot€ni za
posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka.

{5) Pri hitrem postopku se zdru:ita prva in druga obravna-
va predloga odloka na isti seji.

(6) Pri hitrem postopku je mogoce predlagata amandmaje
in amandmaje na amandmaje na sami sejivse do konca obrav-
nave predloga odloka.

4. Skraisani postopek za spreiem odlokov

79. dlen

(SkrajSani postopek)

(1) Svet lahko na obrazloZen predlog predlagatelja odlo-
6i, da bo na isti seji opravil obe obravnavi predloga odloka ali
drugega splosnega akta, ki se sprejema na enak naain, de gre:

- za manj zahtevne spremembe in dopolnitve,

- prenehanje veljavnosti sploinega akta ali njegovih po-
sameznih dolodb v skladu z zakonom.

- uskladjtve z zakonom, dr:avnim proraaunom ali drugimi
predpisi dZave oziroma obaine,

- spremembe in dopolnitve v zveziz odloabami ustavne-
ga sodisaa,

- preaisdena besedila splognih aktov obaine.
(2)Odloaitev iz prejinjega odstavka ne more biti sprejeta,

de ji nasprotuje najmanjena tretjina na\rzoaih dlanov sveta. Po
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konaani prvi obravnavi lahko vsak alan sveta predlaga, da svet
spremeni svojo odloaitev iz prvega odstavka tega dlena in da
se druga obravnava opravi po rednem postopku. O tem odloai
svet takoj po vlozitvi predloga.

(3) V skrajsanem postopku se amandmaji vlagajo samo
k elenom 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

(Obiava splosnih aktov obdine)

(1) Statut, odloki in drugi predpisi obaine morajo biti ob-
javljeni v uradnem glasilu, ki ga doloai statut obaine in prianejo
veljati petnajstidan po objavi, ae niv njih drugaae doloaeno.

(2) V u€dnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za
katere tako odloai svet.

5. Postopek za sprejem proraauna

81. alen

(proradun obdine)

(1) S proradunom obaine se razporedijo vsi prihodki in
izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v
obdini.

(2) Proraaun se sprejme za proradunsko leto, ki se zaane
in konaa hkratis proraaunskim letom za drzavni proraaun.

82. alen

(Predlog proraduna)

(1)Predlog proraeuna obaine mora:upan predloZiti sve-
tu najkasneje v 30 dneh po predlozitvi drzavnega proraiuna
drzavnemu zboru. V letu rednih lokalnih volitev predlozi2upan
predlog proraauna najkasneje v 60 dneh po izvoliwi sveta.

(2) Zupan poslje vsem alanom sveta predlog proraeuna
obaine z vsemi sestavinami, kijih dolo6a zakon, ki ureja javne
finance, hkrati z vabilorn za sejo sveta, na kateri bo predlog
proraduna predstavljen in opravlrena sploina razptava.

(3) Proraeun predstavi svetu :upan ali pooblatden i dela-
vec obdinske uprave.

(4) Po predstavitva predloga proraauna opravi svet splo-
Sno razpravo in sprejme sklep, da se o predlogu opravijavna
rczptava.

(5) ee svet meni, da predlog ni ustrezna podlaga za lavno
razpravo, sprejme stalisaa in predloge ter naloziZupanu. da v
roku atirinajstih dni predlozi svetu popravljen predlog proraiu-
na z obrazlozitvijo, kako so stalisaa in predlogi sveta v njem
upoStevani.

(6) ee svet po ponovni obravnavi predloga proraauna ne
poslje v javno razpravo, ga skupaj s staliSai in predlogi sveta
poslje v javno razpravo Zupan.

83. alen

(Javna razprava)
(1) Predlog proraauna mora bitr v javni razpravi nalmanj

15 dni.
(2) V aasu javne razprave mora biti zagotovljen vpogled

v predlog proraduna tako, da sklep o javni razpravi in predlog
proraauna objavi na spletnih straneh obaine in zainteresiranim
zagotovi dostop do predloga v prostorih obaine.

(3) Obdina objavi naain in rok za vlaganje pripomb in
predlogov obaanov k predlogu obdinskega proraeuna na svojih
spletnrh straneh rn na kralevno obicajen naain.

84. alen

(Obravnava predloga proraeuna)

('1)V aasu javne razprave obravnavajo predlog proraauna
delovna telesa sveta, svetiozjih delov obaine ter zainteresirana
javnost.

(2) Pripombe in predlogik predlogu proraduna se poiljejo
Zupanu.

(3) Predsedniki delovnih teles sveta lahko v aasu javne
razprave zahtevajo, da Zupan in predstavniki obdinske uprave
na njihovih sejah pojasnijo predlog proraauna obdine.

85 alen

(Dopolnjen predlog proIaauna)

(1) Najkasneje v 15 dneh po konaanilavni razpravr o pre-
dlogu prora6una pripravi Zupan dopolnjeni odlok o proradunu
obdine ter skliee sejo sveta, na kateri se bosta obravnavala.

(2) Na dopolnjen predlog proraduna in odlok o proraaunu
obaine lahko alani sveta vlo:ijo amandmaje v pisni obliki najka-
sneje tri dni pred sejo sveta. Amandmaji se vlozijo priZupanu.

(3) Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja iz
prejanjega odstavka upoStevati pravilo o ravnovesju med pro-
raaunskimi prejemki in izdatki in v obrazloZitvi navesti, iz katere
postavke proraduna se zagotovijo sredstva in za kaksen namen.

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

(5)Zupan lahko vlozi amandma na vsak amandma.

86. alen

(Predstavitev dopolnjenega predloga proraauna)

(1) Pred zacetkom obravnave predloga proraauna obaine
in odloka o prora6unu obaine Zupan najprej pojasni, katere
pripombe iz javne razprave oziroma pripombe in predloge de-
lovnih teles sveta je upoiteval pri pripravi predloga in katerih
ni, ter obrazloZi zakaj jih ni upoSteval. Pisna obrazloiitev zavr-
njenih pripomb in predlogov je sestavni del gradiva predloga
proraauna.

(2)V nadaljevanju Zupan poroaa svetu o prejetih amand-
majih k predlogu proraauna in odloku o proraaunu obeine ter
poda svoje mnenje o amandmajih. Po poroailu in mnenju lahko
predlagatelj umakne predlagani amandma ali dopolni obrazlo-
2itev amandmaja z utemeljitvrjo zagotovitve proradunskega
ravnovesja.

(3) Predsedujoai oziroma Zupan ugotovi, kateri amandma-
jr so vlo:eni in pozove iupana. da se iziavi oziroma se iupan
zlavi o tem ali bo vlozil amandma na katerega od vlozenih
amandmajev terv koliksnem Casu. Ce 2upan izJavi. da bo vlozil
amandma na amandma, se seja prekine za aas, kije potreben
za oblikovanje in predlo:itev amandmaja alanom svetia.

(4) Glasovanje se izvede o vsakem amandmaju posebej
tako, da se najprejglasuje o amandmaju:upana na amandma,
ae ta ni sprejet pa Se o amandmaju, ki ga je vlo:il predlagatelj.

87. dlen

(Uskladitev predloga proraauna)

(1) Ko je konaano glasovanje o amandmajih, 2upan ugo-
tovi, kateri amandmaji so sprejeti ter alije proraaun medseboj-
no usklajen po delih ter glede prihodkov, odhodkov in je z njim
zagotovljeno financiranje nalog obaine, v skladu z zakonom in
sprejetimi obveznostmi. Hkrati ugotovi, kateri amandmaji so
sprejeti k odloku o proraaunu obaine.

(2) Ce je proradun usklajen, svetglasuje o njem v celoti. S
sklepom, s katerim sprejme svet proraaun, sprejme tudi odlok
o proraaunu obeine.

(3) ee proraaun ni usklajen, lahko Zupan prekine sejo in
zahteva, da strokovna sluzba prouci nastalo situacijo in predla-
ga rok, v katerem se pripravi predlog za uskladitev V skladu s
predlogom strokovne sluzbe lahko Zupan prekine sejo in doloci
uro alidatum nadaljevanja seje, na kateribo predlozen predlog
uskladitve.

(4) Ko je predlog uskladitve proracuna pripravljen, ga
iupan obrazlo:i. O predlogu uskladiwe nr razprave.

(5) Svet glasuje najpreJ o predlogu uskladitve, ee je pre-
dlog sprejet, glasuje svet o proradunu v celoti in o odloku o
proraaunu obdine.

(6) ee predlog uskladitve ni sprejet, proraaun obaine ni
sprejet.

(7) Ce proradun ni sprejet, doloai svet rok, v katerem mora
:upan predloziti nov predlog proraauna.
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(8) Nov predlog proraauna obdine svet obravnava in o
njem odloda, po dolodbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri
postopek za sprejem odloka.

88.6len
(Zaaasno financiranje)

ee proradun ni sprejet pred zaaetkom leta, na katerega
se nanasa, sprejme iupan sklep o zaaasnem financiranlu, ki
velja najvea tri mesece in se lahko na predlog :upana, podalj-
Sa s sklepom sveta. Sklep o zadasnem financiranju sprejema
svet po dobebah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek
za sprejem odloka.

89. dlen

(Rebalans proraduna)

('1)Zupan lahko med letom predlaga rebalans proraauna
obCine.

(2) Predlog rebalansa proracuna obaine obravnavajo de-
lovna telesa sveta, vendar o njem nijavne razprave.

(3) Rebalans proraduna obdine sprejema svet po skrajsa-
nem postopku za sprejem odloka.

90. alen

(Zakljuani raaun proraauna)

(1) Zupan predlozi obainskemu svetu v obravnavo za-
kljuani raaun proraauna za preteklo leto v skladu s predpisi, ki
urejajo javne finance.

(2) Zakljuani raaun se sprejema po skrajSanem postopku
za sprejem odloka.

6. Postopek za sprejem prostorskih aktov

91.6len
(Postopek za sprejem prostorskih aktov)

('l) Prostorske akte, za katere je z zakonom, ki ureja
prostorsko naartovanje, doloden postopek, ki zagotavlja sode-
lovanje obaanov pri oblikovanju njihove vsebine, sprejme svet
z odlokom v eni obravnavi, ki se opravi v skladu z dolodbami
tega poslovnika, ki urejaio drugo obravnavo predloga odloka.

(2) ee je k odloku sprejet amandma, ki spreminja s pre-
dlogom prostorskega akta doloaeno prostorsko ureditev. ki je
bila razgrnjena in v javni obravnavi se Steje, da prostorski akt
ni sprejet in se postopek o odloku konaa.

(3) Postopek sprejemanja prostorskega akta se zaane
znova z razgrnitvijo predloga, v kateregaje vkljuaen amandma
iz prejsniega odstavka.

7. Postopek za spreiem obvezne razlage

92. dlen

(Postopek za sprejem obvezne razlage)

(1) Vsak, ki ima pravico predlagati odlok, lahko poda
zahtevo za obvezno razlago doloab obainskih splosnih aktov

(2)Zahteva mora vsebovati naslov sploSnega akta, ozna-
aitev doloebe s Stevilko alena ter razloge za obvezno razlago.

(3)Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava statu-
tarno pravna komisija, ki lahko zahteva mnenie drugih delovnih
teles sveta, predlagatelja splosnega akta, zupana in obainske
uprave. Ce komisija ugotovi, da je zahteva utemeljena, pripravi
predlog obvezne razlage in ga predlozi svetu v postopek.

(4) Svet sprejema obvezno razlago po doloabah tega
poslovnika, kiveljajo za skrajsani postopek za sprejem odloka.

(5) Spreleta obvezna razlaga je sestavni del predpisa in
se objavi v uradnem glasilu.

8. Postopek za sprejem preaisaenega besedila
sploinega akta

93.6len
(1) Ce je obdinski splosni akt zaradi stevilnih vsebinskih

sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in nepregleden,

lahko predlagatelj svetu predloii spremembe in dopolnitve
splosnega akta v obliki uradnega predisaenega besedila.

(2) Po sprejetju sprememb in dopolnitev odloka, kispremi-
njajo oziroma dopolnjujejo najmanjeno ketjino njegovih dlenov,
pripravi statutarno pravna komisija sveta uradno preaisaeno
besedilo tega splotnega akta. Uradno prediadeno besedilo
statuta ali poslovnika se pripravi po vsaki sprejeti spremembi
in dopolnitvi statuta oziroma poslovnika.

(3) Uradno predisdeno besedilo se lahko pripravitudi, de
ob sprejemu sprememb in dopolnitev statuta, poslovnika sveta
ali odloka. tako doloai svet.

(4) Uradno preaiseeno besedilo doloaisvet po skrajaanem
postopku za sprejem odloka. O uradnem prediSaenem besedilu
odloea svet brez obravnave.

(5) Uradno preaiieeno besedilo se objavi v uradnem
glasilu.

VI. VOLITVE IN IMENOVANJA

94. alen

(Volitve in imenovanja)

('1) Volitve in imenovanja, za katere je po zakonu ali
statutu obdine pristojen svet, se opravijo po doloabah tega
poslovnika.

(2) Kandidat je izvoljen oziroma imenovan, ae je zanj
glasovala veaina tistih 6lanov, ki so glasovali.

95. dlen

(Glasovanje o kandidatih)

(1) Ce se glasuje o vea kandidatih za isto funkcajo, se
glasuje o kandidatih po abecednem vrstnem redu prve arke
njihovih priimkov, pri aemer se prva 6rka dolodiz Zrebom. Vsak
alan sveta lahko glasuje samo za enega od kandidatov.

(2) Ce se javno glasuje o ved kandidatih za isto funkcijo,
se opravi javno poimensko glasovanje, pri katerem vsak alan
sveta pove ime in priimek kandidata, za katerega glasuje.

(3) ee svet odloai, da se glasuje tajno, se glasovanje izve-
de po dobebah tega poslovnika, ki veliajo za tajno glasovanje.

(4) Ce se glasuje o vea kandidatih za isto funkcijo, se gla-
suje tako, da se na glasovnici obkrozi zaporedna Stevilka pred
imenom kandidata, za katerega se ieliglasovati.

(5) Ce se glasuje za ali proti listi kandidatoy se glasuje
tako, da se na glasovnici obkrozi beseda )ZA( ali )'PROTI(.

(6) Ce se tajno glasuje o vea kandidatih za ved istovrstnih
funkcr, se lahko glasuje za najvee toliko kandidatov, kot je
funkcij.

96. alen

(lzvolitev oziroma imenovanje kandidata)

Kandidat je izvoljen oziroma imenovan, ae zanj glasuje
veaina alanov sveta, ki so glasovali. Pri tainem glasovanlu se
za navzoae Steiejo dlani sveta, ki so prevzeli glasovnice.

97. alen

(Ponovno glasovanje)

('1) Ce se glasuje o vea kandidatih za isto funkcijo, pa nih-
ae od predlaganih kandidatov priglasovanju ne dobipotrebne
veaine, se opravi novo glasovanje. Pri ponovnem glasovanju
se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju
dobila najvea glasov. Ce pri prvem glasovanju vea kandidatov
dobi enako najvisje oziroma enako drugo najvisje Stevilo gla-
sov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati
z enakim Stevilom glasov doloai z Zrebom.

(2) Pri ponovnem glasovanju se glasuje o kandidatih
po vrstnem redu glede na Stevilo glasov, dobljenih pri prvem
glasovanju. Ce pa se ponovno glasuje o kandidatih, ki so pa
prvem glasovanju dobili enako Stevilo glasov se glasuje po
abecednem vrstnem redu kandidatov.
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(3) ee kandidat ne dobi potrebne veeine oziroma, de tudi
pri ponovnem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne
veaine, ali pa ni izvoljeno zadostno Stevilo kandidatov, se za
manjkajode kandidate ponovi kandidacijski postopek in posto-
pek glasovanja na podlagi novega predloga kandidatur.

1. lmenovanje alanov delovnih teles sveta

98. alen
(1) elane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi

liste kandidatov za elane, ki jo doloai komisija za mandatna
vprasanja, volitve in imenovanja. Lista kandidatov vsebuje
predlog kandidata za predsednika delovnega telesa ter predlog
kandidatov za 6lane delovnega telesa.

(2) ee kandidatna lista ni dobila potrebne veaine glasov,

se na isti seji izvede poimensko imenovanje alanov. ee na ta
naain niso imenovanivsialani, se lahko predlagajo novikandi-
dati, o katerih se opravi posamiano glasovanje na istisejisveta.

(3) Ce tudi na naain iz prejanjega odstavka ne pride do
imenovanja vseh alanov delovnega telesa, se glasovanje po-
novi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajoaih
alanov delovnega telesa.

2. lmenovanje alana sveta za zaaasno opravlianie
funkciie rupana

99. alen

(lmenovanje elana sveta za zaaasno opravljanle
funkcije Zupana)

(1) ee :upan, ki mu je predaasno prenehal mandat, ne
doloai, kateri od dveh ali ved podZupanov bo zaaasno opravljal
funkcrjo Zupana, ali 6e je razreaen, imenuje svet izmed svojih
alanov alana, ki bo to funkcijo opravljal do izvolitve novega
Zupana.

(2) O tem, ali se imenovanje izvede na podlagi javnega
ali tajnega glasovanje, odloai svet pred glasovanjem o imeno-
vanju.

(3) Kandidat je imenovan, ae je zanj glasovala veaina
navzoaih alanov sveta.

3. Postopek za razresitev

'100 dlen

(Postopek za razresitev)

(1)Oseba, kijo volialiimenuje svet, se razreai po postop-
ku, ki ga doloaa ta poslovnik, 6e ni z drugim aktom doloc€n
drugaeen postopek.

(2) Postopek za razresitev se zadne na predlog predla-
gatelja, ki je osebo predlagal za izvolitev ali imenovanje, ali
na predlog najmanj % 6lanov sveta. Ce predlagatelj razresitve
ni komisija za mandatna vpraaanja, volitve in imenovanja, se
predlog razresitve vlo;i pri komisiji.

(3) Predlog za razreaitev mora vsebovati obrazlozitev, v
kateri so navedeni razlogi za razresitev.

(4) Predlog za razreaitev se posreduje Zupanu. ee pre-
dlog ne vsebuje obrazlozitve, ga Zupan vrne predlagatelju v
dopolnitev

(5) Predlog za razresitev mora biti vroaen osebi, na ka-
tero se nanasa, najmanj osem dni pred sejo sveta, na kateri
bo obravnavan. Oseba, na katero se razreSitev nanaia, ima
pravico pisno se opredeliti o predlogu razresitve.

(6)Zupan uvrsti predlog za razresitev na prvo sejo sveta,
do katere je mogoce upostevati rok iz prejsnjega odstavka
tega alena.

(7) Po konaani obravnavi predloga za razresitev svet
sprejme odloaitev o predlogu z veaino, ki je predpisana za
izvolitev ali imenovanje osebe, zoper katero je vlozen predlog
za razresitev.

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

4. Odstop clanov sveta, alanov delovnih teles in drugih
organov ter funkcionarjev obaine

101. alen
(1) ObCinski funkcionarji imajo pravico odstopiti.
12) zupanu in elanom sveta na podlagi odstopa v skladu

z zakonom in statutom obaine predaasno preneha mandat. Po-
stopek v zvezi z odstopom :upana ali alana sveta ureja statut.

(3) Pravico odstopiti imajo tudi podZupan, dlani delovnjh
teles, drugih organov in alani nadzornega odbora ter drugi
rmenovanr. tudi de niso obarnskifunkciona4i.

(4) lzjava o odstopu, razen v primeru iz drugega odstavka
tega alena, mora biti dana v pisni obliki komisiji za mandatna
vprasanja, volitve in imenovanja. Komasija za mandatna vpra-
ianja, volitve in imenovanjaje hkrati s predlogom za ugotovitev
prenehanja ebnstvadolzna predlagati svetu novega kandidata.
Svet odloai s sklepom.

VII. RAZIVIERJA MED ZUPANOM IN OBEINSKIM SVETOI/t

102. alen

(Razmerje med Zupanom in obainskim svetom)

(1)Zupan predstavlja svet, ga sklicuje in vodinjegove seje.
(2)Zupan in svet ter niegova delovna telesa sodelujejo pri

uresnicevanju in opravljanju nalog ob6ine. Pri tem predvsem
usklajujejo programe dela in njihovo izvraevanje, skrbijo za
medsebojno obveSdanje in porocanje o uresniaevanju svojih
nalog rn nastali problematrkr ter si prizadeva,o za sporazumno
razresevanje nastalih problemov.

(3) Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih pre-
dlaga ;upan, doloaiZupan za vsako zadevo, kije na dnevnem
redu, poroaevalca izmed delavcev ob6inske uprave, lahko pa
tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali drugih
aktov sodelovali.

'103 dlen

(lzvajanje odloaitev obeinskega sveta)
(1) 2upan skrbi za izv4an)e odloaitev sveta. Na vsaki

rednisejisveta Zupan ali po njegovem pooblastilu podiupan ali
direktor obdinske uprave poroaajo o opravljenih nalogah med
obema sejama in o izvrsevanju sklepov sveta.

(2)V poroailu o izvrsitvi sklepov sveta je potrebno posebej
obrazlo:iti tiste sklepe, ki niso izvrseni in navesti .azloge za
neizvrSitev sklepa.

(3) Ce sklepa sveta zupan ne more izvrsiti, mora svetu
predlagati novisklep, kiga bo mozno izvrsiti.

(4) Zupan skrbi za objavo odlokov in drugih splosnih
aktov sveta.

(5) Zupan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolian
svet sproti opozarjati na posledice nezakonitih odloaitev in
ukrepati v skladu z zakonom in statutom obaine.

VIII, JAVNOST DELA

104. alen

(Javnost dela obdinskega sveta in njegovih delovnih teles)

(1) Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.
(2) Javnost dela se zagotavlja z obvesdanjem javnosti

o delu obainskih organov, s posredovanjem posebnih pisnih
sporoailobaanom in sredstvom javnega obvesaanja o sprejetih
odlocitvah, z navzoanostjo obaanov in predstavnikov sredstev
javnega obvesdanja na sejah organov obaine ter na druge
naaine, kijih doloda statut in ta poslovnik.

(3) Zupan in direktor obdinske uprave obvesaata obdane
in sredstva javnega obveScanja o delu sveta, delovnih teles
sveta, Zupana in obdinske uprave.

(4) Svet lahko sklene, da se o seji izda uradno obvestilo
za javnost.
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(5) Obaina izdaja svoje glasilo, v katerem se objavljajo
tudi sporodila in poroaila o delu ter povzetki iz gradiv in odloai-
tev sveta in drugih organov obaine.

105. alen
(Obveieanje javnosti)

(1) Zupan skrbi za obve6aanje javnosti in sodelovanje s
predstavniki javnih obail ter za zagotovitev pogojev za njihovo
delo na sejah sveta.

(2) Predstavnikom javnih obail je na voljo informativno
in dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in
porodila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o delu
obainskih organov.

(3) Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in

delovnih teles, ki so zaupne narave.
(4) Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upostevajo

zakonski in drugi predpisi, ki ureiajo to podroaje.

IX. DELO SVETAV IZREDNEM STANJU

106. alen

(delo sveta v izrednem stanju)
(1) V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko Je

delovanje sveta ovirano, so dopustna odstopanja od postopkov
in naaana delovanja sveta, kijih doloda statut in ta poslovnik.

(2) Odstopanja se lahko nanasajo predvsem na roke
sklicevanja sej, predloiitve predlogov oziroma drugih gradiv in
rokov za obravnavanje predlogov sploanih aktov obaine. ee je
potrebno, je mogoae tudi odstopanje glede javnosti dela sveta.
O odstopanjih odloai oziroma jih potrdi svet, ko se sestane.

X. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA
POSLOVNIKA

107. alen

(Spremembe in dopolnitve poslovnika)

(1) 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 vedino glasov navzoaih dlanov

108. alen

(Razlaga poslovnika)

(1) Ce pride do dvoma o vsebini posamezne doloabe po-
slovnika, razlaga med sejo sveta poslovnik predsedujoai. Ce se
predsedujodi ne more odlo6iti, prekane obravnavo todke dnev-
nega reda in naloii statutamo pravni komisiji, da poda svoie
mnenje. ee komisija tega ne more opraviti na istiseji, pripravi
razlago posamezne poslovni6ke doloabe do naslednje seje.

(2) Kadar svet ne zaseda, razlaga poslovnik statutarno
pravna komisija.

(3)Vsak alan sveta lahko zahteva, da o razlagi poslovni-
ka, ki ga je dala statutarno pravna komisija, odloai svet.

XI. KONCNA DOLOEBA

109. dlen
Ta poslovnik zaine veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Po-

slovnik Obdinskega sveta Obaine Moravske Toplice (Uradni list
RS, St. 13/99, 2t01.28t03,88114).

St. oo7-oooo2/20176
Moravske Toplice, dne 6. septembra 20'17

LUpan
Obdine lroravske Toplice

Aloiz Glavae Lr

2408. odlok o uporabi sredstev proraiunske rezerye
za odpravo posledic neurja v lotu 2017

Na podlagi 49. 6lena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, at. 11/11 - uradno predisaeno besedilo, 14l13 - popr.,
101/'13, 55/15 - ZFisP in 96/15 - ZIPRS'1617). 16. dlena Sta-
tuta ObCine Lloravske Toplice (Uradnl list RS, 5t. 35/'14, 21l15,
25l17) in 11 . alena Odloka o proradunu Obaine l\roravske Topli-
ce za leto 20'17 (Uradni list RS, 5t. 1'1117)je Obainski svet Ob-
aine Moravske Toplace na 22. rednisejidne 5. 9.2017 sprejel

ODLOK
o uporabi sredstev proraeunske rezerve
za odpravo posledic neurja v letu 2017

1. alen
lz sredstev proradunske rezerve Obaine Moravske Toplice

se zagotovijo sredstva do skupne visine 90.000,00 EUR za
odpravo posledic neurja v Obaini Moravske Toplice.

2. tlen
Sredstva proraeunske rezerve iz '1. 6lena tega odloka se

namenijo za sanacijo skode, kijo je na objektih in infrastrukturi
povzroailo neuqe avgusta 20'17.

3. alen
Ta odlok zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

St.41o-ooo4o/20'17-3
Moravske Toplice, dne 6. septembra 20'17

Zupan
Obaine lvloravske Toplice

Alojz Glavaa Lr.

2409. oatot o spremombah in dopolnitvah odloka
g ustanovitvi Javnega komunalnoga podlotia
Cista narava d.o.o.

Na podlagi29. alena Statuta Javnega komunalnega pod-
ietia eista narava d.o.o. TeSanovci, in 16. alena Statuta Obaine
lvforavske Toplice (Uradni list RS. al. 35114. 21115 in 25h71 je
Obeinski svet Obaine Moravske Toplice na 22. redni se,i dne
5.9. 2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka

o ustanovitvi Javnega komunalnega podietja
Cista narava d.o.o.

1. dlen

V 4. alenu Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega
podjetja Cista narava d.o.o. (Uradni list RS, St.26197, 41l97
in 68/09) se deJavnosti po standardni klasifikaciji spremenijo
tako. da se glasijo:

A08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline

D35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni
mre:i

D35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni
mreZi

E36.000 zbiranje, pre6iiaevanie in distribucija vode

E37.000 Ravnanje z odplakami

E38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov

E38.210 Deponijenenevamihodpadkovobratovanje
E38.22o Posebni odpadki. ravnanie z niimi


