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3308.

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. ~lena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 7. ~lena zako-
na o odlikovanju ~astni znak svobode Republike Slovenije
(Uradni list RS, {t. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja ~astni znak svobode Republike

Slovenije

Ob petinsedemdesetletnici delovanja, za po‘rtvovalno
delo pri povezovanju slepih in slabovidnih, pri njihovem
organiziranju in vklju~evanju v dru‘bo ter za zasluge pri
prizadevanjih za neodvisno ‘ivljenje invalidov podeljujem

srebrni ~astni znak svobode Republike Slovenije
Zvezi dru{tev slepih in slabovidnih Slovenije.

[t. 902-03/95-34
Ljubljana, dne 7. decembra 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

3310.

Na podlagi petega odstavka 24. ~lena zakona o temelj-
nih pravicah imetnikov “Partizanske spomenice 1941” (Urad-
ni list SFRJ, {t. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85,
75/85, 44/89, 87/89, 20/90 in 42/90), petega odstavka 25.
~lena zakona o temeljnih pravicah borcev {panske narod-
noosvobodilne in revolucionarne vojne  1936–1939 (Uradni
list SFRJ, {t. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 75/85,
44/89, 87/89, 20/90 in 42/90), petega odstavka 19. ~lena
zakona o temeljnih pravicah odlikovancev z redom narodne-
ga heroja (Uradni list SFRJ, {t. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81,
68/81, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 in 42/90) in v zvezi
s 4. ~lenom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
(Uradni list RS, {t. 1/91-I in 45-I/94), izdaja ministrica za
delo, dru`ino in socialne zadeve

O D L O ^ B O

I
1. Pogrebnina za pogreb imetnikov “Partizanske spo-

menice 1941” in borcev {panske narodnoosvobodilne in re-
volucionarne vojne 1936–1939 zna{a za ~etrto trimese~je
1995 214.227 SIT.

2. Povra~ilo stro{kov za pogreb narodnih herojev zna{a
za ~etrto trimese~je 1995 najve~ 357.045 SIT.

II
Ta odlo~ba za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 592-03/2-95
Ljubljana, dne 28. novembra 1995.

Rina Klinar l. r.
Ministrica

za delo, dru‘ino in socialne
zadeve

3309.

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. ~lena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 7. ~lena zako-
na o odlikovanju ~astni znak svobode Republike Slovenije
(Uradni list RS, {t. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja ~astni znak svobode Republike

Slovenije

Ob petdesetletnici delovanja podeljujem za zasluge v
gledali{ki dejavnosti in s tem za prispevek k ohranjanju
slovenske kulture

~astni znak svobode Republike Slovenije
Gledali{~u Tone ̂ ufar.

[t. 902-03/95-33
Ljubljana, dne 7. decembra 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Ku~an l. r.

3311.

Ustavno sodi{~e je v postopku za oceno ustavnosti,
za~etem na pobudo dr. Aleksandra Bajta iz Ljubljane, na seji
dne 18. 10. 1995

u g o t o v i l o:

Ni v neskladju z ustavo, da zakon o zavodih (Uradni list
RS, {t. 11/91) ne dolo~a, da se sredstva zavodov, ki so jih
pogodbeno financirale fizi~ne ali pravne osebe, pretvorijo v
njihove dele‘e v kapitalski dru‘bi, v katero se mora zavod v
takem primeru preoblikovati.
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O b r a z l o ‘ i t e v

A)

1. Dr. Aleksander Bajt je dal pobudo za za~etek postop-
ka za oceno ustavnosti zakona o zavodih (v nadaljevanju:
ZZ), ker ne daje fizi~nim – in tudi ne pravnim – osebam
enakih pravic do sredstev oziroma na temelju sredstev, ki so
jih vlo‘ile v zavode, kot jih daje zakon o lastninskem preobli-
kovanju podjetij (Uradni list RS, {t. 55/92, v nadaljevanju
ZLPP); ta namre~ v tretjem odstavku 47. ~lena dolo~a, da se
podjetja, ki upravljajo s sredstvi, ki so jih na osnovi pogodb
financirale fizi~ne ali pravne osebe, preoblikujejo v kapital-
ske dru‘be, pri ~emer se posameznemu financerju prizna
solastni{tvo dru‘be v sorazmerju z dele‘em njegovega vlo‘-
ka. Ker take dolo~be ZZ nima, s tem po mnenju pobudnika
kr{i na~elo iz 14. ~lena ustave, saj uzakonja neenake pravice
ob~anov na temelju ene od osebnih okoli{~in, namre~ na
temelju sektorja, v katerem so investirali. Pobudnik opozarja
na pomembnost enakega obravnavanja v omenjenem smislu,
saj se v procesu lastninjenja odlo~a o prihodnjem dru‘benoe-
konomskem polo‘aju dr‘avljana. Morebitni poseben interes
dr‘ave na podro~jih negospodarskih javnih slu‘b ne bi smel
iti na ra~un ob~anov, investitorjev v ta podjetja; po njegovem
gre za pravico do rezultatov lastnega dela, ta pa bi vsekakor
morala biti uzakonjena tudi v sklopu uvajanja zasebnolast-
ni{kega sistema. ustavno sodi{~e naj torej ugotovi nesklad-
nost ZZ z ustavo in zakonodajalcu nalo‘i, da jo v primernem
roku odpravi.

2. Pobudnik utemeljuje svoj pravni interes s tem, da je v
~asu, ko z Ekonomskim in{titutom pri Pravni fakulteti Uni-
verze v Ljubljani (v nadaljevanju: EIPF) ni bil v delovnem
razmerju, bil pa je njegov dejanski ustanovitelj (v javnosti je
institucija znana kot “Bajtov in{titut”), vanj v razli~nih obli-
kah vlo`il veliko svojih sredstev, ki so prete`en del dana{nje-
ga premo`enja tega in{tituta.

3. Nasprotni udele‘enec meni, da o~itanega neskladja
ZZ z ustavo ni: zakon namre~ na splo{en na~in in za vse
enako obravnava vsa razmerja v zavodih, tudi lastninjenje;
razlike v primerjavi z lastninjenjem podjetij pa terjajo poseb-
nosti, ki so skupne dejavnostim zavodov in zaradi katerih je
zanje zmeraj veljal poseben re‘im; pri njih namre~ ni gibalo
uspe{nosti finan~ni uspeh, temve~ velja predvsem na~elo
trajnega in nemotenega opravljanja dejavnosti, na~elo javno-
sti poslovanja in enake dostopnosti storitev. S takim name-
nom so bila vanje tudi vlagana sredstva. Cilj lastninjenja
zavodov je bil predvsem ohraniti celotno premo‘enje v funk-
ciji opravljanja javne slu‘be in zagotoviti njeno nemoteno
opravljanje do ureditve vsakega posameznega podro~ja pose-
bej in tako tudi prepre~iti nekontrolirano spreminjanje name-
na, za katerega so bila sredstva zbrana, oziroma divje lastni-
njenje.

B) – I.

4. Ustavno sodi{~e je ugotovilo, da pobudnik, ki trdi, da
je v minulem obdobju vlagal svoja sredstva v EIPF, ima
pravni interes za oceno ustavnosti ZZ v nakazanem smislu:
dolo~ba v tem zakonu, enaka tisti v tretjem odstavku 47.
~lena ZLPP, bi neposredno in znatno vplivala na njegov
pravni polo‘aj v razmerju do EIPF in njegovega premo‘enja.

5. Ustavno sodi{~e je pobudo sprejelo in na podlagi
~etrtega odstavka 26. ~lena zakona o ustavnem sodi{~u (Urad-
ni list RS, {t. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) nadaljevalo z
odlo~anjem o stvari sami.

6. Iz obravnavanja in odlo~anja je bil na lastno ‘eljo po
sklepu sodi{~a izlo~en sodnik dr. Lojze Ude.

B) – II.
7. ^e je podatek o pobudnikovih zasebnih vlaganjih v

dru‘beno pravno osebo s podro~ja dru‘benih dejavnosti (zna-
nosti) pomemben za njegov pravni interes kot procesni pogoj
(24. in 25. ~len ZUstS), pa usoda tako vlo‘enih sredstev
oziroma pobudnikova upravi~enost do teh sredstev ni pred-
met preizkusa ustavnosti ZZ v skladu s pobudo: izpodbijani
zakon le olastnini dru‘beno lastnino v zavodih; vrnitev teh
sredstev ni tisto, za kar bi se pobuda, sklicujo~ se na na~elo
enakopravnosti, zavzemala: o~itek neustavnosti leti na dejs-
tvo, da se podjetja, ~e upravljajo s sredstvi, ki so jih pogodbe-
no financirale fizi~ne ali pravne osebe, po sili zakona (na-
mre~ ZLPP) preoblikujejo v kapitalske dru‘be,vlo‘ki
investitorjev pa v solastni{ke dele‘e, medtem ko ZZ tega za
primere zasebnih vlaganj v zavode ne predvideva.

8. Ustavno sodi{~e je ‘e ve~krat, med drugim v zadevah
{t. U-I-95/91 (odl. US.../I), U – I-46/92, U-I-110/92 (odl. US
II), U-I-57/92, U-I -178/93, U-I-3/94, U-I-23/94, (odl. US
III), U-I-203/93 (odl. US IV) poudarilo in pojasnilo tale
stali{~a: ustavnega na~ela enakosti ne gre razumeti, kot da
ukazuje enako zakonsko obravnavanje vseh, ne glede na
razli~nost upo{tevnih sestavin primerov, ker bi taka slepa
pravna enakost prina{ala dejansko neenakost. Pooblastilo, da
prepoznava relevantne razli~nosti tipi~nih primerov in da
tem razli~nostim primerno vzpostavi tudi razli~no zakonsko
ureditev, nujno pripada zakonodajni oblasti, saj bi brez tega
ne mogla opravljati svojega poslanstva. Razli~nost pravnega
urejanja mora biti v razumnem sorazmerju z razli~nostjo
urejanih zadev in razmerij ter racionalna glede na namen
zakona. Znotraj teh na~el ustavno sodi{~e ne presoja primer-
nosti re{itev, ki jih je zakonodajalec izbral. To velja toliko
bolj, dokler je dr‘ava Slovenija v prehodnem obdobju: zako-
nodajalec mora imeti dovolj proste roke v oceni najprimer-
nej{ih potov, na~inov in dinamike spreminjanja dru‘benega
sistema, lastninjenje pa mora izpeljati tako, da bo v skladu z
novim ustavnim redom med drugim zagotavljalo izpolnjeva-
nje specifi~nih nalog dr‘ave. Pri vsem tem mora zakonodaja-
lec zaradi na~ela enakosti izhajati iz splo{nih povpre~nih
dejanjskih stanj, saj oblikuje splo{ne in abstraktne norme, in
se na netipi~ne primere ne more ozirati.

9. Podro~je javnih slu‘b se od podro~ja gospodarstva
kljub mo‘nim mnogim sorodnostim ali podobnostim v nekaj
bistvenih potezah pomembno razlikuje. Med drugim je za to
podro~je v celoti, ~eprav za nekatere njegove segmente bolj
izrazito kot za druge, zna~ilno, da mora dr‘ava zaradi javne
koristi delovanje javnih slu‘b zagotavljati ne glede na to,
koliko so se le-te sposobne s svojimi storitvami same uve-
ljavljati na prostem trgu. Ta specifika terja tudi posebno
pravno ureditev tega podro~ja, druga~no od ureditve gospo-
darstva v celoti, kar med drugim nujno prina{a tudi razlike v
pravnem polo‘aju ljudi, ki na tem oziroma onem podro~ju
delujejo. Take distinkcije same po sebi ni mogo~e {teti za
kr{itev ustavnega na~ela o enakosti.

10. Dejstvo, da kdo deluje, investira ali se kako druga~e
interesno ve‘e na podro~ju javnih slu‘b ali pa v gospo-
darstvu, ne sodi med njegove osebne okoli{~ine, na podlagi
katerih ustava prepoveduje razlikovanje (prvi odstavek 14.
~lena ustave). Za kr{itev te dolo~be bi {lo, ~e bi ZZ delal
razlike med posamezniki znotraj podro~ja javnih slu‘b na
podlagi njihovih osebnih okoli{~in, ne pa, ko razli~no ureja
razli~na podro~ja dejavnosti sama po sebi.

11. Ni nesorazmerno opisanim specifikam podro~ja jav-
nih slu‘b, da je zakonodajalec tudi lastninjenje poprej dru‘-
bene lastnine na tem podro~ju uredil posebej in druga~e kot
na podro~ju gospodarstva. Ni tudi v nasprotju z na~elom
razumnosti in spo{tovanja namena zakona, ko je – druga~e
kot v gospodarski sferi, v kateri je z lastninjenjem iskal
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predvsem zasebnega lastnika, ki bo zainteresiran za uspe{no
gospodarjenje – dru‘bena sredstva v negospodarskih javnih
slu‘bah spremenil v javno lastnino in tako na za~etku postop-
ka prehajanja v novi dru‘beni sistem zavaroval njihovo do-
slej{njo namembnost, saj mora, kot re~eno, dr‘ava zagotav-
ljati razmere za normalno delovanje javnih slu‘b. Tudi v teh
pogledih ZZ s tistim, kar mu o~ita pobudnik, ni v neskladju z
ustavo.

12. Ali bo kak{no kategorijo zavodov glede na lastnin-
sko sestavo njihovega premo‘enja po sili zakona preobliko-
val v gospodarske dru‘be, kakor je to naredil za podjetja (in
ali bo vmesno podro~je gospodarskih javnih slu‘b uredil bolj
po tem ali bolj po onem vzorcu), sodi v polje proste presoje
zakonodajalca; primernosti odlo~itev o teh vpra{anjih ustav-
no sodi{~e ne more in ne sme presojati.

13. V polje proste presoje zakonodajalca sodi – posebno
v obdobju prehajanja v novi dru‘beni sistem – tudi njegova
strategija postopnega urejanja podro~ja javnih slu‘b, kot jo je
ubral, ko je najprej vse podro~je z ZZ zakonodajno uredil
celostno, v temeljih in prehodno, hkrati pa predvidel oziroma
dopustil tudi druga~no zakonodajno ureditev za posamezna
o‘ja podro~ja javnih slu‘b.

14. Ko pobudnik opi{e svoj primer investitorstva v za-
vod, sam pripomni, da je redek, morda celo edini tak. Ustav-
no sodi{~e ugotavlja, da gre za izjemo, ki je prej{nji sistem ni
poznal. Zakonu o zavodih ni mogo~e o~itati neskladnosti z
ustavo zato, ker ni imel pred o~mi tako netipi~nega primera,
posebno {e ne spri~o ‘e omenjene splo{ne in prehodne nara-
ve tega zakona.

15. Zaradi o~itane druga~nosti od ZLPP torej ZZ ne kr{i
ustavnega na~ela enakosti in tudi sicer ni v neskladju z ustavo.

16. Ustavno sodi{~e je sprejelo to odlo~bo na podlagi
prvega odstavka 48. ~lena ZUstS v sestavi: predsednik
dr. Tone Jerov{ek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Janez
Snoj, dr. Lovro [turm, Franc Testen. Odlo~bo je sprejelo s
petimi glasovi proti trem. Proti so glasovali sodniki Krivic,
[inkovec in Zupan~i~, ki je napovedal lo~eno mnenje. Lo~e-
no mnenje je dal sodnik Krivic.

[t. U-I-322/94-10
Ljubljana, dne 18. oktobra 1995.

Predsednik
dr. Tone Jerov{ek l. r.

ORGANI IN ORGANIZACIJE V OB ÎNI

DOBREPOLJE

3312.

Na podlagi 30. ~lena zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94), zakona o samoprispevku
(Uradni list SRS, {t. 35/85) sklepa o razpisu referenduma za
uvedbo prispevka za investicije v {olstvo, otro{ko varstvo in
modernizacijo krajevnih cest na obmo~ju Ob~ine Dobrepolje
(Uradni list RS, {t. 60/95) in izida referenduma z dne 26. 11.
1995 je Ob~inski svet ob~ine Dobrepolje na 12. korespon-
den~ni seji 28. 11. 1995 sprejel

S K L E P
o uvedbi prispevka za investicije v {olstvo, otro{ko
varstvo in modernizacijo krajevnih cest za obmo~je

Ob~ine Dobrepolje

1. ~len
Za obmo~je Ob~ine Dobrepolje, razen za vasi Polom,

Se~ in Vrbovec, se uvede prispevek v denarju za investicije v
{olstvo, otro{ko varstvo in za modernizacijo krajevnih cest v
ob~ini Dobrepolje do konca leta 2000.

2. ~len
Sredstva zbrana s prispevkom za investicije v {olstvo,

otro{ko varstvo in modernizacijo krajevnih cest, se bodo
uporabila za izvajanje programa investicij v {olstvo, otro{ko
varstvo in modernizacijo krajevnih cest v ob~ini Dobrepolje
in sicer za:

– izgradnjo prizidka k {oli na Vidmu,
– izgradnjo prostorov za vrtec pri {oli na Vidmu,
– modernizacijo krajevnih cest na podro~ju biv{e KS

Struge.
Za izvedbo programov za investicije v {olstvo, otro{ko

varstvo in modernizacijo krajevnih cest je potrebno zbrati

SIT 305,400.000, s prispevkom pa bo predvidoma zbrano
SIT 87,600.000.

3. ~len
Prispevek za investicije v {olstvo, otro{ko varstvo in za

modernizacijo krajevnih cest se uvede za obdobje 5 let, od 1.
1. 1996 do 31. 12. 2000.

4. ~len
Prispevek za investicije v {olstvo, otro{ko varstvo in za

modernizacijo krajevnih cest bodo pla~evali ob~ani, ki stalno
prebivajo v Ob~ini Dobrepolje:

1. zavezanci, ki imajo pla~o iz delovnega razmerja ozi-
roma nadomestila in druge dohodke in prejemke, ki imajo
zna~aj pla~e po stopnji 2% od neto pla~e, nadomestila in
drugih osebnih prejemkov,

2. zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega oprav-
ljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter avtorskih pra-
vic:

– ~e se jim ugotavlja dohodek, po stopnji 2% od neto
pla~e,

– ~e se jim ne ugotavlja dohodek (dopolnilna gospodar-
ska ali poklicna dejavnost, avtorske pravice), po stopnji 2%
od dohodka,

3. zavezanci, ki prejemajo pokojnino po stopnji 2% od
izpla~ane pokojnine,

4. zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti
po stopnji 5% letno od katastrskega dohodka negozdnih in
gozdnih povr{in, vklju~no z lastniki zemlji{~, ki v ob~ini
nimajo stalnega bivali{~a,

5. lastniki nepremi~nine, to je stanovanjske hi{e ali
po~itni{ke hi{e na obmo~ju ob~ine Dobrepolje, nimajo pa v
ob~ini stalnega prebivali{~a, enkrat letno v vi{ini 15% od
povpre~ne mese~ne pla~e v RS za preteklo leto, ugotovljene-
ga po podatkih Zavoda RS za statistiko.

Prispevek za investicije v {olstvo, otro{ko varstvo in za
modernizacijo krajevnih cest obra~unavajo in odtegujejo pod-
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jetja, zavodi in zasebni delodajalci ter drugi izpla~evalci pla~
ali nadomestil in pokojnin.

Kmetijskim proizvajalcem, obrtnikom in lastnikom ne-
premi~nin bo obra~unavala in odtegovala prispevek RUJP –
Izpostava Grosuplje.

O vsakem izpla~ilu oziroma nakazilu prispevka izpla~e-
valec dostavi Ob~ini Dobrepolje seznam zaposlenih oziroma
upokojencev in drugih prejemnikov dohodkov, za katere se
nakazuje prispevek.

5. ~len
Prispevka za investicije v {olstvo, otro{ko varstvo in za

modernizacijo krajevnih cest so opro{~eni zavezanci, ki jih
dolo~a 12. ~len zakona o samoprispevku.

6. ~len
Sredstva prispevka za investicije v {olstvo, otro{ko var-

stvo in za modernizacijo krajevnih cest se bodo zbirala na
posebnem ra~unu Ob~inski prispevek Ob~ine Dobrepolje, {t.
50130-842-020-82000.

S sredstvi prispevka bo upravljal ‘upan, ki je tudi odgo-
voren za zbiranje, gospodarjenje in namensko porabo sred-
stev prispevka.

@upan je dol‘an o zbranih in porabljenih sredstvih ter o
gospodarjenju s sredstvi prispevka za investicije v {olstvo,
otro{ko varstvo in za modernizacijo krajevnih cest enkrat
letno poro~ati ob~inskemu svetu.

Pravilnost obra~unavanja in odvajanja prispevka kon-
trolira Agencija RS za pla~ilni promet, nadziranje in informi-
ranje in RUJP – Izpostava Grosuplje v okviru svojih pristoj-
nosti.

7. ~len
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS, uporabljati pa se za~ne 1. 1. 1996.

[t. 414-3/95
Dobrepolje, dne 28. novembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Dobrepolje

Brane Brodnik dipl. in‘. l. r.

4. “ZA” je glasovalo 977 volivcev ali 51,23%,
5. “PROTI” je glasovalo 894 volivcev ali 46,88%.

II
Ob~inska volilna komisija Dobrepolje na podlagi ugo-

tovljenega izida glasovanja in 49. ~lena zakona o referendu-
mu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, {t. 15/94) ugotavlja,
da je v ob~ini Dobrepolje sprejeta odlo~itev za uvedbo
prispevka za investicije v {olstvo, otro{ko varstvo in moder-
nizacijo krajevnih cest na obmo~ju Ob~ine Dobrepolje.

[t. 009-23/95
Dobrepolje, dne 30. novembra 1995.

Predsednica
Ob~inske volilne komisije

Dobrepolje
Mojca Burgar, dipl. jur. l. r.

3313.

Na podlagi 8. ~lena sklepa o razpisu referenduma za
uvedbo prispevka za investicije v {olstvo, otro{ko varstvo in
modernizacijo krajevnih cest na obmo~ju Ob~ine Dobrepolje
(Uradni list RS, {t. 60/95) daje Ob~inska volilna komisija
Dobrepolje

P O R O ^ I L O
o izidu glasovanja na referendumu dne 26. 11. 1995 za

uvedbo prispevka za obmo~je Ob~ine Dobrepolje

I
Na obmo~ju ob~ine Dobrepolje, razen za naselja Polom,

Se~ in Vrbovec, so bili na referendumu dne 26. 11. 1995
ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:

1. v volilni imenik je bilo vpisanih 2.622 volivcev,
2. s potrdilom in zdravstveno izkaznico ni glasoval

nih~e,
3. glasovalo je 1907 volivcev ali 72,73%,

GROSUPLJE

3314.

Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93; 6/94 - odlo~ba US RS {t. U-I-13/94-95,
45/94 - odlo~ba US RS {t. U-I-144/94-18 in Uradni list RS,
{t. 57/94, 14/95 in 20/95 – odlo~ba US RS) in 18. ~lena
statuta Ob~ine Grosuplje (Uradni list RS, {t. 26/95) je Ob~in-
ski svet ob~ine Grosuplje na 11. seji dne 29. 11. 1995 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o prora~unu Ob~ine Grosuplje za

leto 1995

1. ~len
V tretjem ~lenu odloka o prora~unu Ob~ine Grosuplje

za leto 1995 (Uradni list RS, {t. 30/95) se spremeni tretji
odstavek, tako da se glasi:

“Ob~inski prora~un za leto 1995 se dolo~a v naslednjih
zneskih:

Bilanca prihodkov Ra~un
in odhodkov financiranja

SIT SIT

Prihodki 998,088.000 33,774.000
Odhodki 1.021,162.000 10,700.000
Primanjkljaj 23,074.000
Prese‘ek 23,074.000

2. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

[t. 402-5/95
Grosuplje, dne 29. novembra 1995.

Predsednica
Ob~inskega sveta
ob~ine Grosuplje

Angelca Likovi~, dipl. org. l. r.
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BILANCA
PRIHODKOV IN ODHODKOV

v SIT
Namen Rebalans-I – XI/95

I. Prihodki
Prihodki, ki se razporejajo med
republiko in ob~ino 363,873.000
Prihodki, ki pripadajo ob~ini 22,288.000
Finan~na izravnava 222,287.000
Prihodki za zagotovljeno porabo 614,448.000
Prihodki iz naslova davkov in drugih dajatev 153,431.000
Prihodki od premo‘enja 41,630.000
Prihodki iz naslova sofinanciranj 43,911.000
Prihodki za druge naloge 238,972.000
Prenos prihodkov iz preteklega leta 144,668.000
Skupaj prihodki 998,088.000

II. Odhodki
Pla~e, prispevki in drugi osebni prejemki 78,303.000
Materialni in drugi stro{ki 74,950.000
Socialni transferi 6,863.000
Pla~ila storitev in dotacije javnim zavodom 149,791.000
Druga pla~ila storitev 31,800.000
Pla~ila obresti 560.000
Subvencije in transferi gospodarstvu 32,441.000
Drugi odhodki 50,395.000
Teko~i odhodki 425,103.000
Investicijski odhodki na podro~ju
delovanja ob~ine 5,000.000
Investicijski odhodki na podro~ju
dru‘benih dejavnosti 299,698.000
Investicijski odhodki na podro~ju
gospodarske infrstrukture 224,421.000
Investicijski odhodki na podro~ju
gospodarskega razvoja in drugih podro~jih 34,051.000
Investicijski odhodki 563,170.000
Rezerve 32,889.000
Skupaj odhodki 1.021,162.000
III. Primanjkljaj 23,074.000

RA^UN FINANCIRANJA
Namen Rebalans-I – XI/95

Zadol‘evanje prora~una 33,774.000
Odpla~ila kreditov 10,700.000
Neto zadol‘evanje prora~una 23,074.000

1. ~len
Javno se razgrne osnutek prostorsko ureditvenih pogo-

jev za obmo~je [marje–Grosuplje, ki jih je izdelala Fakulteta
za arhitekturo v mesecu novembru 1995.

2. ~len
Osnutek sprememb bo javno razgrnjen v prostorih urada

za urejanje prostora v Ob~ini Grosuplje, Kolodvorska 2, v
prostorih KS Grosuplje, Kolodvorska 5 in v prostorih KS
[marje-Sap, Ljubljanska 41.

Razgrnitev bo trajala 30 dni.

3. ~len
Pripombe in predloge k osnutku prostorsko ureditvenih

pogojev za obmo~je [marje in Grosuplje ob~ine Grosuplje
lahko zainteresirane pravne in fizi~ne osebe podajo v ~asu
javne razgrnitve pisno na sede‘ih KS ali na Uradu za prostor
Ob~ine Grosuplje.

V ~asu javne razgrnitve bodo v posameznih krajevnih
skupnostih organizirane javne razprave.

4. ~len
Ta sklep za~ne veljati dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

[t. 352-1009/95
Grosuplje, dne 4. decembra 1995.

Predsednica
Ob~inskega sveta
ob~ine Grosuplje

Angelca Likovi~, dipl. org. l. r.

3316.

Na podlagi 46. ~lena zakona o urejanju prostora (Uradni
list SRS, {t. 18/84, 15/89), 2. in 6. ~lena zakona o planiranju
in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, {t.
48/90) in na podlagi 37. ~lena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, {t. 18/84, 57/85,
29/86 in Uradni list RS, {t. 26/90) ter 18. ~lena statuta Ob~ine
Grosuplje (Uradni list RS, {t. 26/95) je Ob~inski svet ob~ine
Grosuplje sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev

dru‘benega plana Ob~ine Grosuplje za obdobje
1986–1990, dopolnjenega 1989. in 1993. leta

1. ~len
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev dru‘-

benega plana Ob~ine Grosuplje za prostorsko planski celoti
I/1 ([marje) in I/2 (Grosuplje).

2. ~len
Osnutek sprememb in dopolnitev bo javno razgrnjen v

prostorih urada za urejanje prostora v Ob~ini Grosuplje, Ko-
lodvorska 2, v prostorih KS Grosuplje, Kolodvorska 5 in v
prostorih KS [marje-Sap, Ljubljanska 41.

Razgrnitev bo trajala 30 dni.

3. ~len
Pripombe in predloge k osnutku sprememb in dopolni-

tev dru‘benega plana Ob~ine Grosuplje lahko zainteresirane

3315.

Na podlagi 29., 45., 46. in 53. ~lena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, {t. 18/
84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, {t. 18/93 in 47/93), 2.
~lena zakona o planiranju in urejanju postora v prehodnem
obdobju (Uradni list RS, {t. 48/90) in 18. ~lena statuta Ob~i-
ne Grosuplje (Uradni list RS, {t. 26/95) je Ob~inski svet
ob~ine Grosuplje sprejel

O D R E D B O
o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za: PPC I/1 ([marje) in I/2

(Grosuplje)
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pravne in fizi~ne osebe podajo v ~asu javne razgrnitve pisno
na sede‘ih KS ali na uradu za prostor Ob~ine Grosuplje.

V ~asu javne razgrnitve bodo v posameznih krajevnih
skupnostih organizirane javne razprave.

4. ~len
Ta sklep za~ne veljati dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

[t. 452-1010/95
Grosuplje, dne 4. decembra 1995.

Predsednica
Ob~inskega sveta
ob~ine Grosuplje

Angelca Likovi~, dipl. org. l. r.

JESENICE

3317.

Na podlagi zakona o financiranju ob~in (Uradni list RS,
{t. 80/94) in 26. in 83. ~lena statuta Ob~ine Jesenice (Uradni
list RS, {t. 38/95) je Ob~inski svet ob~ine Jesenice na 12. seji
dne 30. 11. 1995 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o prora~unu Ob~ine Jesenice za

leto 1995

1. ~len
V odloku o prora~unu Ob~ine Jesenice za leto 1995

(Uradni list RS, {t. 48/95), (v nadaljnjem besedilu: odlok), se
prvi odstavek 2. ~lena spremeni tako, da glasi: “Prora~un
Ob~ine Jesenice za leto 1995 obsega prihodke v vi{ini
1.451,084.000 SIT in odhodke v vi{ini 1.514,584.000 SIT.
Primanjkljaj rednega dela prora~una zna{a 63,500.000 SIT.

2. ~len
Prvi odstavek 8. ~lena odloka se spremeni tako, da

glasi: “Sredstva teko~e prora~unske rezerve za financiranje
posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju
prora~una ni bilo mogo~e predvideti ali zagotoviti zadostnih
sredstev, se oblikujejo v vi{ini 3,452.000 SIT.”

3. ~len
Spremembe plana prihodkov in odhodkov po namenih

sta sestavna dela tega odloka.

4. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-01/95
Jesenice, dne 30. novembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Jesenice

Valentin Marke‘ l. r.

METLIKA

3318.

Na podlagi 17. ~lena statuta Ob~ine Metlika (Uradni list
RS, {t. 41/95) je Ob~inski svet ob~ine Metlika na seji dne 9.
11. 1995 sprejel

P O S L O V N I K
Ob~inskega sveta ob~ine Metlika

I. SPLOŠNE DOLO^BE

1. ~len
Ta poslovnik ureja organizacijo in na~in dela ob~inske-

ga sveta (v nadaljevanju: svet) ter na~in uresni~evanja pravic
in dol‘nosti ob~inskih svetnikov (v nadaljevanju: svetniki).

2. ~len
Dolo~be tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi

za delovanje delovnih teles ob~inskega sveta in njihovih
~lanov. Na~in dela delovnih teles se lahko v skladu s tem
poslovnikom ureja tudi v aktih o ustanovitvi delovnih teles,
lahko pa tudi s poslovniki delovnih teles.

3. ~len
Ob~inski svet in njegova delovna telesa poslujejo v

slovenskem jeziku.

4. ~len
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno. Javnost

dela se lahko omeji ali izklju~i samo, ~e je zaradi obravnava-
nja zaupnih dokumentov oziroma materialov ali iz drugih
razlogov tako predpisano z zakonom.

5. ~len
Svet dela na rednih, izrednih in koresponden~nih sejah.

Svet ima redne seje zadnji teden v mesecu.

6. ~len
Svet predstavlja predsednik sveta, delovno telo pa pred-

sednik delovnega telesa.

7. ~len
Svet ima svoj ‘ig, ki je dolo~en s statutom ob~ine. V

zunanjem krogu ‘iga je naziv Ob~inski svet ob~ine Metlika,
v sredini pa {~it z grbom mesta Metlike.

@ig sveta se uporablja na vabilih za seje sveta, na dopi-
sih sveta in na drugih aktih sveta in ob~ine, ki jih podpisuje
predsednik sveta.

@ig sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna
telesa sveta in nadzorni odbor.

@ig sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo sekretar
ob~inskega sveta.

II. KONSTITUIRANJE OB^INSKEGA SVETA

8. ~len
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skli~e dotedanji (prej{-

nji) predsednik sveta najkasneje 20 dni po izvolitvi svetni-
kov. ̂ e seja ni sklicana v navedenem roku, jo skli~e predsed-
nik ob~inske volivne komisije.

Zaradi priprave na prvo sejo skli~e najstarej{i novoizvo-
ljeni svetnik nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvolje-
ni svetniki.
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9. ~len
Do izvolitve predsednika sveta vodi prvo sejo sveta

najstarej{i svetnik.
Na prvi seji izvoli svet izmed svetnikov – na predlog

najmanj 5 svetnikov – komisijo za mandatna vpra{anja, voli-
tve in imenovanja, ki pregleda, kateri svetniki so po poro~ilu
ob~inske volilne komisije bili izvoljeni in predlaga verifika-
cijo mandatov za svetnike in ‘upana.

10. ~len
Svet na svoji prvi seji obravnava poro~ilo o izidu voli-

tev v ob~ini in verificira mandate izvoljenih svetnikov ter
mandat ‘upana. Mandate svetnikov in ‘upana potrdi svet na
predlog komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-
nja, potem ko dobi njeno poro~ilo o pregledu potrdil o izvoli-
tvi ter vsebini in upravi~enosti morebitnih prito‘b kandidatov.

Svet odlo~i skupaj o potrditvi mandatov svetnikov, ki
niso sporni, posebej pa o vsakem spornem mandatu.

Svet odlo~i posebej o potrditvi mandata ‘upana.

III. PRAVICE IN DOL@NOSTI SVETNIKOV

1. Splo{ne dolo~be

11. ~len
Svetniki imajo pravice in dol‘nosti, dolo~ene z zako-

nom, statutom ob~ine in tem poslovnikom.

12. ~len
Svetniki imajo pravico in dol‘nost udele‘evati se sej

sveta in uresni~evati sprejete odlo~itve sveta.

13. ~len
Svetniki imajo pravico in dol‘nost sodelovati pri delu

delovnih telesih sveta, katerih ~lani so.
Svetniki se lahko udele‘ujejo tudi sej drugih delovnih

teles in na njih razpravljajo, ~e tako sklene delovno telo.

14. ~len
Svetniki lahko postavljajo vpra{anja ‘upanu in ob~inski

upravi ter zahtevajo informacije o delu organov ob~ine (‘u-
pana, ob~inske uprave, delovnih teles) in druge informacije,
ki jih potrebujejo za svoje delo in odlo~anje v svetu.

@upan, ob~inska uprava in delovno telo so dol‘ni odgo-
voriti na vpra{anje svetnikov in jim posredovati zahtevane
informacije. ̂ e svetnik to posebej zahteva se mu mora odgo-
voriti na vpra{anje oziroma posredovati informacijo tudi v
pisni obliki.

2. Vpra{anja in pobude svetnikov

15. ~len
Na vsaki seji ob~inskega sveta mora biti dolo~ena to~ka

dnevnega reda rezervirana za vpra{anja, ki jih postavljajo
~lani sveta predstavnikom ob~inskih odborov oziroma ‘upa-
nu, ter odgovore nanje.

16. ~len
Vpra{anje oziroma pobuda svetnika mora biti kratko in

postavljeno tako, da je vsebina jasno razvidna. V nasprotnem
primeru predsednik sveta svetnika na to opozori in ga pozo-
ve, da vpra{anje oziroma pobudo ustrezno dopolni.

17. ~len
Pri obravnavi vpra{anj in pobud svetnikov morata biti

na seji obvezno prisotna ‘upan ali pod‘upan ob~ine. ^e sta

‘upan ali pod‘upan ob~ine zadr‘ana, dolo~ita, kdo ju bo
nadome{~al in odgovarjal na vpra{anja in pobude svetnikov.

18. ~len
Svetnik ima pravico postaviti vpra{anje ‘upanu, de-

lovnemu telesu ali pod‘upanu ob~ine. Vpra{anje se lahko
postavi pisno ali ustno na seji sveta. Ustno postavljeno vpra-
{anje ne sme trajati ve~ kot tri minute.

Pisno postavljeno vpra{anje mora predsednik sveta ta-
koj posredovati tistemu (‘upanu, predsedniku delovnega te-
lesa, pod‘upanu ob~ine), na katerega se nana{a. Odgovor na
tak{no vpra{anje mora biti podan v pisni obliki na prvi na-
slednji seji.

^e je svetnik zahteval pisni odgovor na svoje ustno
vpra{anje, se mora podati pisni odgovor najmanj 8 dni pred
prvo naslednjo sejo, razen ~e svet v posameznih primerih ne
dolo~i kraj{ega roka.

19. ~len
Na ustno in pisno postavljena vpra{anja na sami seji

sveta, se odgovori ustno na isti seji sveta, na kateri je bilo
vpra{anje postavljeno.

Ustno se odgovori na seji sveta tudi na vsa pisna vpra{a-
nja, ki so bila podana pred sejo sveta, pa svetnik, ki je
postavil vpra{anje ni zahteval pisnega odgovora. @upan, ob-
~inska uprava in posamezno delovno telo lahko tudi v takih
primerih pripravijo pisni odgovor.

^e tisti, na katerega je bilo vpra{anje naslovljeno obraz-
lo‘i, da na postavljeno vpra{anje ne more odgovoriti takoj
(na sami seji), mora nanj odgovoriti pisno najmanj osem dni
pred prvo naslednjo sejo.

Na dobljeni odgovor na vpra{anje ima svetnik pravico
postaviti dopolnilno vpra{anje.

20. ~len
^e svetnik z odgovorom ni zadovoljen, lahko predlaga,

da se o odgovoru opravi razprava, o ~emer odlo~i svet z
glasovanjem.

^e svet sprejme odlo~itev (sklep), da se o odgovoru
opravi razprava v ob~inskem svetu, uvrsti predsednik to vpra-
{anje na dnevni red prve naslednje seje.

21. ~len
Svetnik ima pravico dati pobudo predsedniku sveta,

‘upanu, delovnemu telesu ali ob~inski upravi za ureditev
dolo~enih vpra{anj ali za sprejem dolo~enih ukrepov.

Svetnik lahko da pobudo ustno ali pisno na seji ob~in-
skega sveta. Ustno dana pobuda ne sme trajati ve~ kot tri
minute.

22. ~len
Pisno pobudo po{lje predsednik sveta ‘upanu, ob~inski

upravi ali delovnemu telesu, ki morajo odgovoriti v 30 dneh
od dneva, ko je bila pobuda dana.

^e se pobuda nana{a na delo ob~inskega sveta mora
predsednik ob~inskega sveta na njo odgovoriti takoj oziroma
jo uvrstiti na dnevni red prve naslednje seje. ^e svetnik z
odgovorom predsednika sveta ni zadovoljen, lahko zahteva,
da se pobuda obravnava na prvi naslednji seji sveta. O tem
odlo~i svet z glasovanjem.

3. Odgovornost in ukrepi zaradi neupravi~ene
odsotnosti s sej sveta in delovnih teles

23. ~len
Svetnik se je dol‘an udele‘evati sej sveta in delovnih

teles, katerih ~lan je.
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Svetnik, ki ne more priti na sejo sveta ali delovnega
telesa, katerega ~lan je, mora o tem in o razlogih za odsotnost
obvestiti predsednika sveta oziroma predsednika delovnega
telesa najpozneje do za~etka seje.

24. ~len
^e predsednik sveta oceni, da je to potrebno, lahko na

seji sveta posebej poro~a o tem, kateri svetniki so na prej{nji
seji izostali neupravi~eno.

^e svetnik brez opravi~ila ve~krat ne pride na sejo
sveta, mora predsednik sveta na to opozoriti svet, o tem pa
mora obvestiti tudi politi~no stranko, katere ~lan je svetnik,
ki se brez opravi~enih razlogov ve~krat ne udele‘i sej sveta.

O razlogih za odsotnost s sej sveta in o potrebnih ukre-
pih se lahko opravi obravnava tudi v okviru posebne to~ke
dnevnega reda seje sveta.

IV. DELOVNO PODRO^JE SVETA

25. ~len
Ob~inski svet je najvi{ji organ odlo~anja o vseh za-

devah v okviru pravic in dol‘nosti ob~ine.

26. ~len
V okviru svojih pristojnosti ob~inski svet:
– sprejema statut ob~ine;
– sprejema odloke in druge ob~inske akte;
– sprejema poslovnik za svoje delo;
– sprejema prostorske akte in druge plane razvoja ob~ine;
– potrjuje za~asne nujne ukrepe;
– sprejema ob~inski prora~un in zaklju~ni ra~un;
– ustanavlja ob~inske odbore ter voli in razre{uje njiho-

ve ~lane;
– imenuje ~lane nadzornega odbora;
– imenuje volivne komisije za ob~inske volitve;
– na predlog ‘upana voli in razre{uje pod‘upana;
– nadzoruje delo ‘upana, pod‘upana in ob~inske uprave

glede izvr{evanja odlo~itev ob~inskega sveta;
– na predlog ‘upana dolo~a organizacijo in delovno

podro~je ob~inske uprave;
– na predlog ‘upana imenuje vi{je upravne delavce za

sistemizirana delovna mesta;
– imenuje in razre{uje predstavnike ob~ine v sosvetu

na~elnika upravne enote;
– imenuje in razre{uje ~lane sveta za varstvo uporabni-

kov javnih dobrin;
– odlo~a o pridobitvi in odtujitvi premi~nin in nepre-

mi~nin, kolikor o tem v skladu s statutom ne odlo~a ‘upan;
– odlo~a o najemu ob~inskega posojila;
– razpisuje referendum;
– daje pobudo za sklice zborov ob~anov;
– dolo~a nadomestilo oziroma pla~o ‘upana ter nado-

mestila ~lanov ob~inskega sveta, odborov in nadzornega od-
bora;

– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter jav-
ne gospodarske slu‘be, sprejema njihov plan in zaklju~ni
ra~un;

– daje koncesije;
– dolo~a prispevke za opravljanje komunalnih storitev;
– daje soglasje k prevzemu opravljanja dr‘avnih nalog;
– odlo~a o drugih zadevah, ki jih dolo~a zakon in statut;
– potrjuje gospodarski na~rt in zaklju~ni ra~un javnih

gospodarskih slu‘b in javnih zavodov;
– imenuje nosilce individualnih funkcij v javnih go-

spodarskih slu‘bah in javnih zavodih;
– dolo~i organizacijo in na~in izvajanja varstva pred

naravnimi in drugimi nesre~ami;

– sprejme program in letni na~rt varstva pred naravnimi
in drugimi nesre~ami;

– dolo~i organizacijo ob~inskega sveta in uprave ter
na~in njihovega delovanja v vojni;

– imenuje ~lane odbora za razpolaganje z dodeljenimi
sredstvi po‘arnega sklada;

– obravnava vloge in prito‘be ob~anov.

V. SEJE SVETA

1. Program dela, sklicevanje sej, predsedovanje in
udele‘ba na seji

27. ~len
Ob~inski svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsed-

nik na lastno pobudo, mora pa jih sklicati na zahtevo sveta,
odbora, nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj 5 ~lanov
sveta.

Predsednik mora sklicati sejo sveta zadnji teden v mese-
cu. Predsednik mora sklicati sejo sveta tudi na obrazlo‘eno
zahtevo ‘upana.

28. ~len
Okvirni program dela za posamezno leto pripravi pred-

sednik sveta po posvetovanju s podpredsednikom, ‘upanom,
pod‘upanom, predsedniki delovnih teles in sekretarjem sveta.
V okvirnem programu dela se upo{teva program dela ‘upana
in ob~inske uprave, predloge delovnih teles ter druge predloge
za razpravo in odlo~anje v svetu. Okvirni program dela mora
biti sprejet najkasneje do konca januarja za teko~e leto.

Okvirni program dela predlaga v sprejem svetu predsed-
nik sveta.

Predsednik sveta uvr{~a posamezna vpra{anja na dnev-
ni red sej sveta na podlagi programa dela in po posvetu z
‘upanom.

29. ~len
Izredno sejo sveta lahko skli~e predsednik sveta tudi v

kraj{em roku. Izredno sejo sveta skli~e predsednik sveta na
svojo pobudo, na zahtevo ‘upana, delovnega telesa sveta ali
na zahtevo najmanj 5 ~lanov sveta. V zahtevi za sklic izredne
seje morajo biti navedeni razlogi za njen sklic. Zahtevi mora
biti prilo‘eno gradivo o zadevah, o katerih naj ob~inski svet
odlo~a.

^e predsednik sveta na pisno zahtevo upravi~enega pred-
lagatelja (‘upana, nadzornega odbora . . . ) ne skli~e seje
sveta v roku 10 dni od prejema zahteve za sklic, lahko skli~e
sejo tisti, ki je sklic zahteval, vabilu pa hkrati predlo‘i tudi
ustrezno gradivo.

Dnevni red seje sveta predlaga predsednik sveta na last-
no pobudo ali na predlog najmanj 5 ~lanov sveta. Dnevni red
lahko predlagajo tudi vsi tisti, ki imajo pravico zahtevati
sklic sveta, skupaj z zahtevo za sklic seje. O sprejemu dnevne-
ga reda odlo~i ob~inski svet.

V nujnih primerih, ko je potrebno sprejeti odlo~itev v
kraj{em ~asu kot je mogo~e sklicati sejo, lahko predsednik sveta
izvede koresponden~no sejo. Koresponden~na seja se izvede
tako, da se predsednik po telefonu ali na drug ustrezen na~in
posvetuje s svetniki in dobi od njih odgovor. Vpra{anje mora
biti formulirano tako, da je mo‘en odgovor z “da“ ali “ne”.

30. ~len
Vabilo za sklic sveta s predlogom dnevnega reda se

po{lje svetnikom najmanj 7 dni pred dnem, dolo~enim za
sejo. Skupaj z vabilom se svetnikom po{lje tudi gradivo, ki je
bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red.
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Vabilo za sklic sveta se skupaj z gradivom po{lje tudi
‘upanu, pod‘upanu in sekretarju ob~inskega sveta.

31. ~len
Na seje sveta se vabijo tudi poro~evalci za posamezne

to~ke dnevnega reda, ki jih dolo~i ‘upan oziroma predsednik
sveta.

Glede na dnevni red se po{lje vabilo tudi drugim, kate-
rih navzo~nost je potrebna zaradi nemotenega dela na seji.

Po odlo~itvi predsednika sveta so lahko na sejo povab-
ljene tudi druge osebe.

32. ~len
Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi predsednik

sveta, ki se pred tem posvetuje z ‘upanom. Predlog dnevnega
reda lahko predsedniku sveta predlagajo tudi vsi, ki imajo
pravico zahtevati sklic seje sveta.

V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le
to~ke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so dolo~e-
ni s tem poslovnikom.

Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so pri-
pravljeni za drugo obravnavo.

Dnevni red izredne seje se lahko predlaga tudi na sami
seji, na sami seji pa se lahko predlo‘i svetnikom tudi gradivo
za sejo.

33. ~len
Svet ne more odlo~ati o zadevah, glede katerih svetni-

kom ni bilo poslano oziroma izro~eno gradivo.

34. ~len
Seji sveta predseduje predsednik. Kadar je predsednik

sveta zadr‘an predseduje seji sveta podpredsednik. Po poob-
lastilu predsednika lahko vodi posamezno sejo sveta pod-
predsednik, ~eprav je predsednik sveta na seji navzo~.

Kadar nastopijo razlogi, da se ‘e sklicane seje ne moreta
udele‘iti niti predsednik niti podpredsednik, vodi sejo najsta-
rej{i ob~inski svetnik.

35. ~len
Svetniki imajo pravico in dol‘nost udele‘evati se sej

sveta in sodelovati pri delu in odlo~anju na sejah.
@upan in pod‘upan ob~ine imata pravico udele‘evati se

sej sveta in na njih razpravljati o vseh vpra{anjih, ki so na
dnevnem redu.

@upan lahko predlaga razpravo tudi o drugih vpra{anjih,
ki niso na dnevnem redu. O uvrstitvi tak{ne to~ke na dnevni
red odlo~i svet z glasovanjem. @upan mora za obravnavo
vpra{anja predlo‘iti svetu ustrezno gradivo.

36. ~len
Kadar svet sklene, da bo kako vpra{anje obravnaval

brez navzo~nosti javnosti, odlo~i kdo je lahko poleg svetni-
kov navzo~ na seji sveta.

2. Potek seje

37. ~len
Ko predsednik za~ne sejo, obvesti svet, kateri izmed

svetnikov so ga obvestili, da so zadr‘ani in se seje ne morejo
udele‘iti.

Predsednik nato ugotovi, ali je svet sklep~en.
Predsednik obvesti svet tudi o tem, kdo je razen ~lanov

sveta povabljen na sejo in seji prisostvuje, ter, kdo seji pri-
sostvuje nepovabljen.

Na za~etku seje lahko predsedujo~i poda pojasnila v
zvezi z delom na seji in drugimi vpra{anji.

38. ~len
Svet preide k dolo~itvi dnevnega reda in odlo~a o spre-

jemu zapisnika prej{nje seje.
Svetnik lahko da pripombe k zapisniku prej{nje seje in

zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni. O
utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika
prej{nje seje odlo~i svet na teko~i seji, oziroma na naslednji
seji na osnovi magnetograma seje.

Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso
bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spreme-
njen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.

39. ~len
Svet na za~etku seje dolo~i dnevni red.
Pri dolo~anju dnevnega reda svet najprej odlo~a o pred-

logih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda,
nato o predlogih, da se dnevni red raz{iri in nato o morebitnih
predlogih za hitri postopek sprejemanja odlokov.

Predlogi za raz{iritev dnevnega reda se lahko sprejmejo
le, ~e so razlogi zanj nastali po sklicu seje in ~e je bilo
svetnikom izro~eno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zade-
ve na dnevni red.

O predlogih za raz{iritev dnevnega reda svet razpravlja
in glasuje.

Zadeve, za katere ‘upan tako predlaga, se brez razprave
in glasovanja umaknejo z dnevnega reda in uvrstijo na dnev-
ni red naslednje seje.

Po sprejetih posameznih odlo~itvah za umik oziroma za
raz{iritev dnevnega reda, da predsedujo~i na glasovanje pred-
log dnevnega reda v celoti.

40. ~len
Posamezne to~ke dnevnega reda se obravnavajo po do-

lo~enem sprejetem vrstnem redu.
Med sejo lahko svet spremeni vrstni red obravnave po-

sameznih to~k dnevnega reda.

41. ~len
Na za~etku obravnave vsake to~ke dnevnega reda lahko

poda ‘upan ali oseba, ki jo dolo~i ‘upan oziroma predlagatelj,
kadar to ni ‘upan, dopolnilno obrazlo‘itev. Dopolnilna obraz-
lo‘itev sme trajati najve~ 15 minut.

Kadar svet tako sklene, je predlagatelj dol‘an podati
dopolnilno obrazlo‘itev.

Po podani dopolnilni obrazlo‘itvi dobijo besedo svetni-
ki po vrstnem redu, kakor so se pri predsedniku sveta prigla-
sili k razpravi. Razprava posameznega svetnika praviloma ne
sme biti dalj{a kot 10 minut. Svet lahko sklene, da posame-
zen svetnik iz utemeljenih razlogov lahko razpravlja dalj
~asa.

42. ~len
Svetnik sme govoriti le o vpra{anju, ki je na dnevnem

redu.
^e se svetnik ne dr‘i dnevnega reda ali prekora~i ~as za

razpravo, ga predsednik opomni. ^e se tudi po drugem opo-
minu ne dr‘i dnevnega reda oziroma nadaljuje z govorom
oziroma razpravo, mu predsednik lahko vzame besedo.

Zoper odvzem besede lahko svetnik ugovarja. O ugovo-
ru odlo~i svet brez razprave.

Dolo~be o vodenju in poteku seje, dol‘ine razprave,
vzdr‘evanju reda, idr. veljajo oziroma se smisleno uporablja-
jo tudi za vse druge (‘upana, pod‘upana, sekretarja sveta,
idr.), ki sodelujejo na seji sveta.

Na svojo ‘eljo lahko dobi besedo tudi povabljeni ali
nepovabljeni na sejo, ~e pred tem z glasovanjem svet tako
sklene.
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43. ~len
Svetniku, ki ‘eli govoriti o kr{itvi poslovnika ali o

kr{itvi dnevnega reda, da predsedujo~i besedo takoj, ko jo
zahteva.

Nato poda predsednik pojasnilo glede kr{itve poslovni-
ka ali dnevnega reda. ̂ e svetnik ni zadovoljen s pojasnilom,
odlo~i svet o tem vpra{anju brez razprave.

^e svetnik zahteva besedo, da bi opozoril na napako, ali
popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni to~na in je
povzro~ila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu, mu
da predsedujo~i besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora
svetnik omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati
ve~ kot pet minut.

44. ~len
Ko predsednik ugotovi, da ni ve~ prigla{enih k razpravi

pri posamezni to~ki dnevnega reda, sklene razpravo. ̂ e je na
podlagi razprave treba pripraviti predloge za odlo~itev ali
stali{~a, se razprava o taki to~ki dnevnega reda prekine in
nadaljuje po predlo‘itvi teh predlogov.

Predsednik lahko med sejo prekine delo sveta tudi, ~e je
to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po zaklju~eni
razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve dodatnih stro-
kovnih mnenj, ipd. V primeru prekinitve predsednik dolo~i,
kdaj se bo seja nadaljevala.

Predsedujo~i prekine delo sveta, ~e ugotovi, da seja ni
ve~ sklep~na, ~e so potrebna posvetovanja v delovnem telesu
in v drugih primerih, ko tako sklene svet. ^e je delo sveta
prekinjeno zato, ker seja ni ve~ sklep~na, sklep~nosti pa ni
niti v nadaljevanju seje, predsedujo~i sejo kon~a.

45. ~len
^e svet o zadevi, ki jo je obravnaval ni kon~al razprave,

ali ~e ni pogojev za odlo~anje, ali ~e svet o zadevi ne ‘eli
odlo~iti na isti seji, se razprava oziroma odlo~anje o zadevi
prelo‘i na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odlo~i,
~e ~asovno ni uspel obravnavati vseh to~k dnevnega reda.

46. ~len
Predsednik sveta kon~a sejo, ko so obravnavane vse

to~ke dnevnega reda.

3. Vzdr‘evanje reda na seji

47. ~len
Za red na seji skrbi predsednik sveta. Na seji sveta ne

sme nih~e govoriti, dokler mu predsednik ne da besede.
Govornik mora govoriti za govorni{kim odrom.

Predsednik skrbi, da govornika nih~e ne moti med govo-
rom. Govornika lahko opomni na red ali mu se‘e v besedo le
predsednik.

48. ~len
Za kr{itev reda na seji sveta sme predsedujo~i izre~i

naslednje ukrepe:
– opomin,
– odvzem besede,
– odstranitev s seje ali z dela seje.

49. ~len
Opomin se lahko izre~e svetniku, ~e govori, ~eprav ni

dobil besede, ~e sega govorniku v besedo, ali ~e na kak drug
na~in kr{i red na seji.

Odvzem besede se lahko izre~e svetniku, ~e s svojim
govorom na seji kr{i red in dolo~be tega poslovnika in je bil
na tej seji ‘e dvakrat opominjan, naj spo{tuje red in dolo~be
tega poslovnika.

Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izre~e svetni-
ku, ~e kljub opominu ali odvzemu besede kr{i red na seji,
tako da onemogo~a delo sveta.

50. ~len
Svetnik, ki mu je izre~en ukrep odstranitve s seje ali z

dela seje, mora takoj zapustiti prostor, v katerem je seja.

51. ~len
Predsednik lahko odredi, da se odstrani s seje in iz

poslopja, v katerem je seja, vsak drug udele‘enec ali poslu{a-
lec, ki kr{i red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogo-
~a nemoten potek seje.

^e je red hudo kr{en, lahko predsednik odredi, da se
odstranijo vsi poslu{alci.

52. ~len
^e predsednik z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda na

seji sveta, sejo sveta prekine.

4. Odlo~anje

53. ~len
Svet je sklep~en in veljavno odlo~a, ~e je na seji navzo-

~a ve~ina vseh ~lanov sveta.
Kadar je za sprejem odlo~itve potrebna dvetretjinska

ve~ina vseh svetnikov, svet veljavno odlo~a, ~e je na seji
navzo~ih najmanj dve tretjini vseh svetnikov.

Za sklep~nost je odlo~ilna dejanska navzo~nost svetni-
kov v sejni sobi.

54. ~len
Navzo~nost svetnikov na seji se ugotavlja na za~etku

seje, pred glasovanjem in na za~etku nadaljevanja prekinjene
seje.

55. ~len
Svet praviloma odlo~a z javnim glasovanjem.
Svet sprejme odlo~itev s tajnim glasovanjem, ~e tako

sklene pred odlo~anjem o posamezni zadevi oziroma vpra{a-
nju, oziroma ~e to zahteva najmanj en ~lan sveta.

56. ~len
Glasovanje se opravi po kon~ani razpravi o predlogu, o

katerem se odlo~a.
Predsednik po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi

in objavi izid glasovanja.

57. ~len
Pri javnem glasovanju ali izrekanju lahko posamezen

svetnik glasuje “za” sprejem predlagane odlo~itve, “proti”
sprejemu predlagane odlo~itve, ali pa glasuje “vzdr`an”.

58. ~len
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimen-

skim izrekanjem. S poimenskim izrekanjem se glasuje, ~e
tako odlo~i svet na predlog predsednika ali 5 ~lanov sveta.

^e se glasuje s poimenskim izrekanjem, predsedujo~i
sveta kli~e po seznamu svetnike, vsak pa se izre~e z besedo
“za”, “proti” ali “vzdr`an”.

59. ~len
Tajno se glasuje z glasovnicami. Za glasovanje se nati-

sne toliko glasovnic, kot je ~lanov sveta. Glasovnice morajo
biti overjene z ‘igom sveta.
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Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odlo~a, in
opredelitev “ZA” in “PROTI”. Svetnik glasuje tako, da obkro-
`i besedo “ZA” ali besedo “PROTI”.

60. ~len
Tajno glasovanje vodi predsednik s pomo~jo dveh svet-

nikov, ki ju izvoli svet na predlog predsednika. Posamezna
administrativno-tehni~na opravila opravlja sekretar sveta.

Svetnikom se vro~ijo glasovnice pri mizi predsednika,
glasujejo pa na prostoru, dolo~enem za glasovanje. V sezna-
mu ~lanov sveta se sproti ozna~i, kateri svetniki so dvignili
glasovnico.

Ko svetnik izpolni glasovnico, odda glasovnico v glaso-
valno skrinjico.

61. ~len
Ko je glasovanje kon~ano, predsednik in izvoljena svet-

nika ugotovijo izid glasovanja. Pri tem se lahko umaknejo v
poseben prostor.

Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– {tevilo razdeljenih glasovnic,
– {tevilo oddanih glasovnic,
– {tevilo neveljavnih glasovnic,
– {tevilo veljavnih glasovnic,
– {tevilo glasov “ZA” in {tevilo glasov “PROTI”, oziro-

ma pri glasovanju o kandidatih, {tevilo glasov, ki jih je dobil
posamezni kandidat,

– ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano ve-
~ino, ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandida-
tih pa, kateri kandidat je izvoljen.

O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik,
ki ga podpi{ejo vsi, ki so vodili glasovanje.

Predsedujo~i takoj po ugotovitvi rezultatov na seji sveta
objavi izid glasovanja.

62. ~len
Svet sprejema odlo~itve z ve~ino glasov navzo~ih ~la-

nov sveta, razen ~e ni v zakonu ali statutu ob~ine druga~e
dolo~eno.

Predlagana odlo~itev je sprejeta, ~e se je ve~ina navzo-
~ih ~lanov izrekla “za” njen sprejem.

63. ~len
^e svetniki ugovarjajo poteku glasovanja ali ugotovitvi

izida glasovanja, se lahko glasovanje ponovi.
O ponovitvi glasovanja odlo~i svet brez razprave na

predlog svetnika, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida gla-
sovanja ali na predlog predsednika.

5. Zapisnik seje sveta

64. ~len
O delu na seji sveta se pi{e zapisnik.
Zapisnik obsega podatke o udele‘bi na seji in glavne

podatke o delu na seji, zlasti o predlogih, o katerih se je
razpravljalo z imeni razpravljalcev, o sklepih, ki so bili na
seji sprejeti in o izidih glasovanja o posameznih zadevah.
Zapisniku je treba predlo‘iti original ali kopijo gradiva, ki je
bilo predlo‘eno oziroma obravnavano na seji.

Za pripravo skraj{anega zapisnika skrbi sekretar sveta.
Sprejeti zapisnik podpi{ejo predsednik sveta, ki je sejo

vodil, sekretar sveta in overitelja zapisnika.

65. ~len
O delu na seji sveta se vodijo tudi dobesedni zapisi

(magnetogram seje), ki se hranijo skupaj z zapisnikom in
drugim gradivom.

66. ~len
Izvirniki odlokov in drugih aktov sveta ter vso gradivo,

ki ga je obravnaval svet ali njegova delovna telesa, se hranijo
v arhivu ob~inske uprave.

O arhiviranju in rokih hranjenja gradiva izda natan~nej-
{a navodila ‘upan, v skladu s predpisi, ki urejajo pisarni{ko
poslovanje in dokumentacijsko gradivo.

67. ~len
Svetniki in ‘upan imajo pravico vpogleda v vse spise in

gradivo, ki je bilo obravnavano na seji in ki se hrani v
ob~inski upravi.

V primeru zaupnih materialov se z njimi postopa v
skladu z zakonskimi dolo~bami.

6. Predsednik sveta

68. ~len
Predsednik sveta predvsem:
– sklicuje in vodi seje sveta,
– skrbi, da so pravo~asno pripravljeni materiali za obrav-

navo in odlo~anje na seji sveta ter za nemoteno delo sveta,
– podpisuje odloke in druge akte, ki jih sprejema svet,
– skrbi za izvajanje poslovnika sveta,
– po predsednikih delovnih teles koordinira delo med

posameznimi delovnimi telesi,
– skrbi za sodelovanje in usklajevanje dela z ‘upanom

in ob~insko upravo,
– opravlja druge naloge, ki jih narekuje delo sveta in

naloge, ki mu jih dolo~i svet.

69. ~len
Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem

delu, ga nadome{~a v odsotnosti ali v primeru zadr‘anosti in
po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve z njego-
vega delovnega podro~ja.

70. ~len
^e nastopijo razlogi zaradi katerih predsednik sveta ne

more opravljati svoje funkcije, opravlja naloge predsednika
podpredsednik sveta. ^e tudi podpredsednik sveta ne more
opravljati nalog predsednika, prevzame naloge predsednika
najstarej{i svetnik.

7. Strokovna in administrativno tehni~na opravila za
svet

71. ~len
Ob~inski svet imenuje – za opravljanje strokovnih in

administrativnih opravil za potrebe sveta – sekretarja sveta.
Sekretar sveta pomaga predsedniku pri pripravi in vode-

nju sej sveta. Sekretar je za svoje delo odgovoren predsedni-
ku sveta in svetu.

Sekretar opravlja funkcijo profesionalno in sklene delov-
no razmerje v ob~inski upravi. Sekretarju preneha funkcija s
konstituiranjem novega sveta.

8. Delovna telesa sveta

72. ~len
Svet ima delovna telesa, ki jih ustanovi v skladu z

dolo~ili statuta in tega poslovnika. Svet lahko ustanovi stalna
in ob~asna delovna telesa.

Delovna telesa ob~inskega sveta so odbori in komisije.
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73. ~len

Svet ustanovi delovna telesa za prou~evanje posamez-
nih podro~ij, za pripravo odlo~itev na teh podro~jih, za pri-
pravo strokovnih podlag, za odlo~anje na ob~inskem svetu in
za oblikovanje stali{~ do posameznih vpra{anj ter za pripra-
vo, prou~evanje in obravnavo predlogov odlokov in drugih
aktov sveta.

Poleg delovnih teles ustanovljenih s statutom ob~ine,
ustanavlja svet delovna telesa tudi s sklepi, s katerimi dolo~i
tudi njihovo sestavo in opredeli njihovo delovno podro~je.

74. ~len

Stalna delovna telesa sveta so:
1. Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-

nja, ki {teje 5 ~lanov, opravlja zlasti naslednje naloge:
– svetu predlaga kandidate za organe sveta in druge

organe, ki jih voli in imenuje svet,
– ob~inskemu svetu in ‘upanu daje pobude oziroma

predloge v zvezi s kadrovskimi vpra{anji v ob~ini,
– predlaga vi{ino dela pla~e za delovno uspe{nost za

najvi{je vrednoteno funkcijo v ob~ini,
– obravnava druga vpra{anja, ki jih dolo~i svet.
2. Volilna komisija je sestavljena v skladu z zakonom in

izvaja naloge, dolo~ene z zakonom.
3. Komisija za pripravo statuta in poslovnika, ki {teje 5

~lanov in opravlja zlasti naslednje naloge:
– predlaga predlog statuta in poslovnika ob~inskega

sveta,
– obravnava predloge sprememb statuta in poslovnika

ob~inskega sveta,
– obravnava odloke in druge akte, ki jih sprejema svet

glede njihove skladnosti z ustavo, zakoni, statutom in drugi-
mi pravnimi predpisi.

75. ~len

Svet ima stalne odbore, ki v okviru svojega delovnega
podro~ja obravnavajo zadeve iz pristojnosti ob~inskega sveta
in dajejo ob~inskemu svetu mnenja in predloge.

Stalni odbori sveta so:
– odbor za urejanje prostora in komunalo,
– odbor za dru‘bene dejavnosti,
– odbor za kmetijstvo,
– odbor za gospodarstvo, finance in premo‘enje.

76. ~len

Svet in ‘upan lahko ustanovita skupna delovna telesa. V
aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se dolo~i njiho-
va sestava in naloge.

77. ~len

Seje delovnih teles sklicuje predsednik delovnega telesa
na lastno pobudo, v skladu s programom dela sveta in na
zahtevo sveta ali ‘upana.

Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano
~lanom delovnega telesa najmanj 3 dni pred sejo delovnega
telesa.

Glasovanje v delovnem telesu je javno. Delovno telo
sprejema odlo~itve z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov.

Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo dolo~ila
tega poslovnika, ki se nana{ajo na delo sveta.

VI. AKTI OB^INSKEGA SVETA

1. Splo{ne dolo~be

78. ~len
Svet sprejema naslednje akte:
– statut ob~ine,
– poslovnik o delu ob~inskega sveta,
– prora~un ob~ine in zaklju~ni ra~un prora~una,
– prostorske in druge plane razvoja ob~ine,
– odloke,
– odredbe,
– odlo~be,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.

79. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki dolo~a: temeljna

na~ela za organizacijo in delovanje ob~ine, oblikovanje in
pristojnosti ob~inskih organov, organizacijo ob~inske uprave
in javnih slu‘b, na~in sodelovanja ob~anov pri sprejemanju
odlo~itev v ob~ini in druga vpra{anja skupnega pomena v
ob~ini, ki jih dolo~a zakon.

Svet sprejme statut z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh
~lanov ob~inskega sveta.

80. ~len
S poslovnikom, ki ga sprejme ob~inski svet z dvetretjin-

sko ve~ino navzo~ih ~lanov, se uredi organizacija in na~in
dela ob~inskega sveta ter uresni~evanje pravic in dol‘nosti
~lanov ob~inskega sveta.

81. ~len
S prora~unom ob~ine se razporedijo vsi prihodki in

odhodki za posamezne namene financiranja javne porabe v
ob~ini.

Ob~inski prora~un se sprejme za prora~unsko leto, ki se
za~ne in kon~a hkrati s prora~unskim letom za dr‘avni prora-
~un.

82. ~len
S prostorskimi in drugimi plani razvoja ob~ine se v

skladu z zakonom dolo~ajo pogoji rabe prostora in dolo~ajo
programi dejavnosti na posameznih podro~jih, ki se financira-
jo iz ob~inskega prora~una.

83. ~len
Z odlokom ureja ob~ina na splo{ni na~in zadeve iz svoje

pristojnosti, ustanavlja organe ob~inske uprave in dolo~a
na~in njihovega dela ter ustanavlja javne slu‘be.

Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pristoj-
nosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom.

84. ~len
Z odredbo ob~ina uredi dolo~ene razmere, ki imajo

splo{en pomen ali odreja na~in ravnanja v takih razmerah.

85. ~len
S pravilnikom se raz~lenijo posamezne dolo~be statuta

ali odloka v procesu njunega izvr{evanja.

86. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela

organov ob~inske uprave pri izvr{evanju dolo~b statuta ali
odloka.
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87. ~len
S sklepom se ustanavljajo odbori in komisije, dolo~a

njihovo delovno podro~je in voli ter imenuje ~lane odborov
oziroma komisij.

S sklepom svet odlo~a tudi o postopkovnih vpra{anjih
in zavzema stali{~a do posameznih vpra{anj iz svoje pristoj-
nosti. Ti sklepi se ne objavljajo v uradnem glasilu ob~ine.

2. Postopek za sprejem odloka

88. ~len
Odlok lahko predlaga vsak ~lan sveta, ‘upan, delovno

telo sveta ali 5 % volivcev v ob~ini. Odlok lahko predlaga
tudi svet krajevne ali mestne skupnosti.

Osnutek odloka po{lje predlagatelj predsedniku sveta.

89. ~len
Osnutek odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,

besedilo ~lenov in obrazlo‘itev.
Uvod obsega razloge za sprejem odloka, oceno stanja,

cilje in na~ela odloka ter oceno finan~nih in drugih posledic,
ki jih bo imel sprejem odloka.

90. ~len
Predlagatelj dolo~i svojega predstavnika, ki bo sodeloval

v obravnavah osnutka odloka na sejah sveta.
@upan lahko sodeluje v vseh obravnavah osnutka odlo-

ka na sejah sveta, tudi kadar sam ni predlagatelj.

91. ~len
Predsednik sveta po{lje osnutek odloka ~lanom sveta in

‘upanu, kadar ta ni predlagatelj odloka, najmanj 7 dni pred
dnem, dolo~enim za sejo sveta, na kateri bo odlok obravna-
van.

92. ~len
Ob~inski svet razpravlja o osnutku odloka na dveh

obravnavah.
V prvi obravnavi osnutka odloka se razpravlja o razlo-

gih, ki zahtevajo sprejem odloka, o ciljih in na~elih ter te-
meljnih re{itvah osnutka odloka.

93. ~len
Ob prvi obravnavi odloka lahko svet sklene:
– da se opravi razprava in glasovanje o posameznih

spornih re{itvah osnutka odloka,
– da se opravi razprava in glasovanje po posameznih

poglavjih osnutka odloka,
– da se opravi razprava skupaj o ve~ ali o vseh poglavjih

osnutka odloka.
Na koncu prve obravnave odloka lahko svet:
– odlo~i, da se opravi druga obravnava odloka v predlo-

‘enem besedilu,
– sprejme stali{~a in sklepe, ki naj jih predlagatelj upo-

{teva pri pripravi za drugo obravnavo,
– odlo~i, da se odlok ne sprejme.

94. ~len
^e svet odlo~i, da se obravnava osnutka odloka nadalju-

je, dolo~i rok za za~etek druge obravnave.
^e svet odlo~i, da se odlok ne sprejme, je postopek

kon~an.

95. ~len
V drugi obravnavi odloka razpravlja svet po vrstnem

redu o vsakem ~lenu posebej in o naslovu odloka.

Ko svet kon~a razpravo o posameznem ~lenu odloka,
~lani sveta o njem glasujejo. Na koncu svet glasuje {e o
naslovu odloka in o predlogu odloka v celoti.

96. ~len
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo

njegove spremembe in dopolnitve ~lani sveta in predlagatelj
z amandmaji.

Na sami seji lahko predlaga amandma vsak ~lan sveta
ali predlagatelj odloka in sicer v pisni ali ustni obliki. Obraz-
lo‘itev je lahko pisna ali ustna.

@upan in predlagatelj odloka imata pravico podati mne-
nje k vsakemu amandmaju.

Svoje mnenje o amandmaju lahko poda tudi delovno
telo sveta.

97. ~len
Po kon~ani razpravi o amandmajih se glasuje o vsakem

amandmaju posebej, ali o skupini med seboj povezanih
amandmajev.

Predlagatelj amandmaja lahko amandma umakne do za-
~etka glasovanja o amandmaju.

Po kon~anem glasovanju o amandmajih predsednik ugo-
tovi, kateri amandmaji so bili sprejeti, nato pa da na glasova-
nje predlog odloka v celoti.

Svet lahko sklene, da se o predlogu odloka v celoti
glasuje na podlagi celovitega besedila predloga odloka z
vnesenimi in sprejetimi amandmaji. Celovito besedilo pri-
pravi komisija za pripravo statuta in poslovnika ali drug
organ, ki ga dolo~i svet.

^e komisija ali drug organ ugotovi, da so v odloku
o~itna neskladja med posameznimi ~leni odloka, lahko pred-
laga amandmaje za uskladitev. ̂ e ni mogo~e pripraviti celo-
vitega besedila na isti seji, glasuje svet o sprejemu odloka na
prvi prihodnji seji.

3. Hitri postopek v zvezi s sprejemanjem odloka

98. ~len
Kadar to zahtevajo izredne potrebe ob~ine, naravne ne-

sre~e ali kadar gre za manj{e spremembe odlokov, lahko svet
sprejme odlok po hitrem postopku.

Predlog, naj se odlok sprejme po hitrem postopku, da
predlagatelj odloka. Tak predlog mora biti posebej obrazlo‘en.

Pri hitrem postopku se zdru‘ita prva in druga obravnava
odloka na isti seji.

99. ~len
O predlogu naj se odlok sprejme po hitrem postopku

odlo~i svet.
^e svet ne sprejme predloga, da se odlok obravnava po

hitrem postopku, se uporabljajo dolo~be tega poslovnika, ki
veljajo za prvo obravnavo odloka.

100. ~len
Pri hitrem postopku je mogo~e predlagati amandmaje

na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.
Na seji lahko amandma predlo‘i posamezni svetnik ali

predlagatelj odloka. Amandma lahko predlaga tudi ‘upan,
kadar ni predlagatelj odloka.

4. Sprejem drugih aktov sveta

101. ~len
O drugih aktih, razen o odloku o prora~unu ob~ine in o

prostorskih in drugih planih razvoja ob~ine, odlo~a svet pra-
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viloma na isti seji. Na tej seji se opravi hkrati splo{na razpra-
va, razprava in glasovanje po delih akta ter razprava in glaso-
vanje o aktu v celoti.

Svet lahko sklene, da bo obravnaval te akte po dvofaz-
nem postopku.

Za spreminjevalne in dopolnilne predloge k tem aktom
se smiselno uporabljajo dolo~be, ki veljajo za odlo~anje o
amandmajih k predlogu odloka.

102. ~len
Po postopku kot velja za sprejem odloka se sprejemajo

tudi spremembe in dopolnitve statuta.

5. Referendum

103. ~len
Svet lahko o svoji odlo~itvi (odloku ali drugem aktu)

razpi{e referendum.
Svet mora razpisati referendum, ~e tako zahteva naj-

manj 10 % volivcev v ob~ini.
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi ob~ani, ki

imajo pravico voliti ~lane ob~inskega sveta. Odlo~itev na
referendumu je sprejeta, ~e zanjo glasuje ve~ina volivcev, ki
so glasovali.

Svet je vezan na izid referenduma in dve leti po njegovi
izvedbi ne more sprejeti odlo~itev, ki bi bile v nasprotju z
izidom referenduma.

Za vlo‘itev zahteve za razpis referenduma in za izvedbo
referenduma se smiselno uporabljajo dolo~be zakona, ki ure-
jaja zakonodajni referendum.

104. ~len
Svet lahko na svojo pobudo razpi{e posvetovalni re-

ferendum o posameznih vpra{anjih posebnega pomena, da se
ugotovi volja ob~anov. Posvetovalni referendum mora svet
razpisati, ~e to zahteva najmanj 10 % volivcev v ob~ini.

Svet razpi{e posvetovalni referendum, preden kon~no
odlo~i o posameznem vpra{anju. Svet ni vezan na izid posve-
tovalnega referenduma.

Posvetovalni referendum se lahko razpi{e za celotno
obmo~je, ali za del obmo~ja ob~ine.

105. ~len
Svet razpi{e referendum z odlokom, ki ga objavi v

Uradnem listu RS.
Odlok o razpisu referenduma mora dolo~ati besedilo

vpra{anja, ki bo dano na referendum in dan izvedbe refe-
renduma.

Besedilo akta oziroma drugo vpra{anje, o katerem se bo
odlo~alo na referendumu, se objavi tudi na krajevno obi~ajen
na~in.

106. ~len
Izid referenduma se objavi na enak na~in, kakor razpis

referenduma.

VII. VOLITVE IN IMENOVANJA

1. Splo{ne dolo~be

107. ~len
Volitve funkcionarjev, ki jih po statutu ob~ine voli oziro-

ma imenuje svet, se opravijo po dolo~ilih tega poslovnika.
Svet pred glasovanjem odlo~i, ali se bo izvedlo javno,

ali tajno glasovanje.

^e svet odlo~i, da se glasuje tajno, se glasovanje izvede
po dolo~bah tega poslovnika, ki veljajo za tajno glasovanje.

108. ~len
^e se glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, se

glasuje tako, da se na glasovnici obkro‘i zaporedna {tevilka
pred imenom kandidata, za katerega se ‘eli glasovati.

^e se glasuje za ali proti kandidatu oziroma za ali proti
listi kandidatov, se glasuje tako, da se na glasovnici obkro‘i
beseda “ZA” ali “PROTI”.

109. ~len
Kandidat je izvoljen, ~e je zanj glasovala ve~ina svetni-

kov, ki so glasovali, ~e s statutom ni dolo~ena druga~na
ve~ina.

110. ~len
^e se glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, pa nih~e

od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi potrebne
ve~ine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem glasovanju se
glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju
dobila najve~ glasov. ^e pri prvem glasovanju ve~ kandida-
tov dobi enako najvi{je oziroma enako drugo najvi{je {tevilo
glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med
kandidati z enakim {tevilom glasov dolo~i z ‘rebom.

^e se glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, se kandi-
dati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem redu.

Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata na-
vedena po vrstnem redu glede na {tevilo glasov, dobljenih pri
prvem glasovanju.

111. ~len
^e kandidat ne dobi potrebne ve~ine, oziroma, ~e tudi

pri drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne ve~i-
ne, se ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja
na podlagi novega predloga kandidatur.

2. Imenovanje predsednika in podpredsednika sveta

112. ~len
Kandidata za predsednika in podpredsednika sveta pred-

laga komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja.
Kandidata predlaga najmanj 5 svetnikov.

Izvoljen je kandidat, za katerega je glasovala ve~ina
vseh ~lanov sveta.

3. Imenovanje ~lanov delovnih teles sveta

113. ~len
Delovna telesa sveta voli svet na podlagi liste kan-

didatov.
Listo kandidatov dolo~i komisija za mandatna vpra{a-

nja, volitve in imenovanja.
^e kandidatna lista ni dobila potrebne ve~ine glasov, se

na isti seji volijo ~lani posami~no. ^e na ta na~in niso iz-
voljeni vsi ~lani, se lahko predlagajo novi kandidati, o kate-
rih se opravi posami~no glasovanje na isti seji sveta.

^e tudi na na~in iz prej{njega odstavka ne pride do
izvolitve vseh ~lanov delovnega telesa, se glasovanje ponovi
na naslednji seji sveta.

4. Imenovanje pod‘upana

114. ~len
Na predlog ‘upana imenuje svet pod‘upana.
O tem ali se imenovanje pod‘upana izvede na podlagi

javnega ali tajnega glasovanja, odlo~i svet pred glasovanjem
o imenovanju.
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Za pod‘upana je izvoljen kandidat, ki dobi ve~ino glas-
ov vseh ~lanov sveta.

5. Imenovanje sekretarja sveta

115. ~len
Sekretarja sveta imenuje svet na predlog najmanj 5 ~la-

nov sveta z javnim glasovanjem, kandidat pa mora dobiti
ve~ino glasov navzo~ih svetnikov.

6. Postopek za razre{itev

116. ~len
Svet razre{uje funkcionarje, ki jih voli oziroma imenuje

po enakem postopku, kot je dolo~en za izvolitev ali imenova-
nje.

Postopek za razre{itev se za~ne na predlog predlaga-
teljev, dolo~enih s statutom ob~ine in tem poslovnikom. ^e
je komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja
pristojna za predlaganje kandidatov za dolo~ene funkcije, je
pristojna tudi za predlaganje njihovih razre{itev.

^e je ‘upan pristojen za predlaganje kandidatov za izvo-
litev oziroma imenovanje, je pristojen predlagati tudi njihovo
razre{itev.

Odlo~itev o razre{itvi se sprejme z enako ve~ino, kot je
dolo~eno za njihovo izvolitev ali imenovanje.

7. Odstop svetnikov in funkcionarjev ob~ine

117. ~len
Svetniki in funkcionarji ob~ine imajo pravico odstopiti.

Pravico odstopiti imajo tudi ~lani delovnih teles in ~lani
nadzornega odbora ter drugi voljeni ali imenovani, tudi ~e
niso ob~inski funkcionarji.

Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki in poslana
predsedniku sveta. Predsednik sveta mora o odstopu obvestiti
svet na prvi naslednji seji sveta.

^lanom ob~inskega sveta, funkcionarjem in drugim vo-
ljenim in imenovanim preneha mandat z dnem, ko je svet
sprejel ugotovitveni sklep o odstopu.

Za sekretarja ob~inskega sveta lahko svet sklene, da je
dol‘an opravljati funkcijo {e do imenovanja novega sekretar-
ja, vendar ne dalj kot 6 mesecev po dani odstopni izjavi.

VIII. RAZMERJA SVETA DO @UPANA

118. ~len
@upan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri

uresni~evanju in opravljanju nalog ob~ine. Pri tem predvsem
usklajujejo programe dela in njihovo izvr{evanje, skrbijo za
medsebojno obve{~anje in poro~anje o uresni~evanju svojih
nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za sporazum-
no razre{evanje nastalih problemov.

119. ~len
@upan predlaga svetu v sprejem prora~un ob~ine in

zaklju~ni ra~un prora~una ter odloke in druge akte iz ob~in-
ske pristojnosti.

Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih pred-
laga ‘upan, dolo~i ‘upan za vsako zadevo, ki je na dnevnem
redu, poro~evalca izmed delavcev ob~inske uprave, lahko pa
tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali dru-
gih aktov sodelovali.

120. ~len
Svet je dol‘an obve{~ati ‘upana o vseh zadevah, ki jih

obravnava na svojih sejah, tudi ~e ‘upan ni predlagatelj posa-
mezne zadeve.

@upan ima pravico razpravljati na seji sveta o vseh
vpra{anjih, ki so na dnevnem redu, tudi ~e sam ni pred-
lagatelj zadeve in o njih izrazi svoje stali{~e ali mnenje.

121. ~len
@upan skrbi za izvajanje odlo~itev ob~inskega sveta. Na

vsaki seji sveta poro~a ‘upan, ali po njegovem pooblastilu
pod‘upan ali zaposleni v ob~inski upravi, o izvr{evanju skle-
pov sveta.

V poro~ilu o izvr{itvi sklepov sveta je potrebno posebej
obrazlo‘iti tiste sklepe, ki niso izvr{eni in navesti razloge za
neizvr{itev sklepa.

^e sklepa sveta ‘upan ne more izvr{iti, mora svetu
predlagati novi sklep, ki ga bo mo‘no izvr{iti.

122. ~len
@upan skrbi za objavo odlokov in drugih splo{nih aktov

sveta.

123. ~len
@upan zagotavlja materialne in tehni~ne pogoje za delo

sveta in delovnih teles sveta.

124. ~len
@upan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dol‘an svet

sproti opozarjati na posledice nezakonitih odlo~itev.
^e meni, da je splo{ni akt ob~inskega sveta neustaven

ali nezakonit, zadr‘i ‘upan objavo takega akta in predlaga
ob~inskemu svetu, da o njem ponovno odlo~i na prvi nasled-
nji seji, pri ~emer mora navesti razloge za zadr‘anje. Pred-
sednik sveta mora uvrstiti ponovno odlo~anje o zadr‘anem
splo{nem aktu na prvo naslednjo sejo sveta.

^e svet vztraja pri svoji odlo~itvi, se splo{ni akt objavi,
‘upan pa lahko vlo‘i pri ustavnem sodi{~u zahtevo za oceno
njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

125. ~len
@upan skrbi za izvr{evanje ob~inskega prora~una. ^e

‘upan ugotovi, da sredstva prora~una za posamezen namen
ne bodo zado{~ala za pokritje prora~unskih izdatkov, mora o
tem obvestiti svet in predlagati ustrezne ukrepe.

^e svet sklene, da je potrebno nalogo izvr{iti, kot je bila
na~rtovana in da je ni mogo~e uresni~iti s predvidenimi sreds-
tvi, mora zagotoviti ustrezna sredstva za izvr{itev naloge.

IX. JAVNOST DELA

126. ~len
Delo ob~inskega sveta in njegovih delovnih teles je

javno.
Javnost dela se zagotavlja z obve{~anjem javnosti o

delu ob~inskih organov, s posredovanjem posebnih pisnih
sporo~il ob~anom in sredstvom javnega obve{~anja o spreje-
tih odlo~itvah, z navzo~nostjo ob~anov in predstavnikov sred-
stev javnega obve{~anja na sejah organov ob~ine ter na druge
na~ine, ki jih dolo~a statut in ta poslovnik.

127. ~len
Javnost s sej organov ob~ine se izklju~i v primeru,

kadar je zaradi obravnavanja zaupnih dokumentov oziroma
materialov ali iz drugih razlogov tako predpisano z zakonom.
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128. ~len
@upan in predsednik sveta obve{~ata ob~ane in sredstva

javnega obve{~anja o delu sveta, delovnih teles, ‘upana in
ob~inske uprave. Svet lahko sklene, da se o seji izda uradno
obvestilo za javnost oziroma za javna ob~ila.

Ob~ina lahko izdaja svoje glasilo, v katerem se objav-
ljajo tudi sporo~ila in poro~ila o delu ter povzetki iz gradiv in
odlo~itev sveta in drugih organov ob~ine.

129. ~len
@upan skrbi za obve{~anje javnosti in sodelovanje s

predstavniki javnih ob~il, ter za zagotovitev pogojev za njiho-
vo delo na sejah sveta.

Predstavnikom javnih ob~il je na voljo informativno in
dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in
poro~ila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o
delu ob~inskih organov.

130. ~len
Ob~ani imajo pravico vpogleda v zapisnike sej sveta in

v dokumente in gradiva, ki so podlaga za delo in odlo~anje
organov ob~ine.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
delovnih teles, ki so zaupne narave.

131. ~len
Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upo{tevajo za-

konski in drugi predpisi, ki urejajo to podro~je.

X. SPREMEMBE IN RAZLAGA POSLOVNIKA

132. ~len
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se

uporabljajo dolo~be statuta in tega poslovnika, ki veljajo za
sprejem odlokov.

Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z
dvetretjinsko ve~ino glasov navzo~ih svetnikov.

133. ~len

^e pride do dvoma o vsebini posamezne dolo~be po-
slovnika, razlaga poslovnik med sejo predsednik. ̂ e se pred-
sednik glede razlage ne more odlo~iti, prekine sejo in nalo‘i
komisiji za pripravo statuta in poslovnika, da pripravi razlago
posamezne poslovni{ke dolo~be.

Izven seje sveta daje razlago poslovnika komisija za
pripravo statuta in poslovnika.

Vsak svetnik lahko zahteva, da o razlagi poslovnika, ki
ga je dala komisija za pripravo statuta in poslovnika, odlo~i
svet.

XI. KON^NA DOLO^BA

134. ~len
Ta poslovnik za~ne veljati petnajsti dan dan po objavi v

Uradnem listu RS.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Metlika

Jo‘e Mihel~i~ l. r.

RADE^E

3319.

Na podlagi 36. in 99. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, 45/94 –
odlo~ba US RS in Uradni list RS, {t. 57/94, l4/95 in 20/95 –
odlo~ba US RS) in 30. ~lena statuta Ob~ine Rade~e (Uradni
list RS, {t. 51/95) je Ob~inski svet ob~ine Rade~e na seji dne
4. 11. l995 sprejel

P O S L O V N I K
Ob~inskega sveta ob~ine Rade~e

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Poslovnik ureja organizacijo in na~in dela ob~inskega

sveta (v nadaljevanju: svet) ter njegovih organov (v nadalje-
vanju: organ) ter na~in uresni~evanja pravic in dol‘nosti
ob~inskih svetnikov (v nadaljevanju: svetniki).

Dolo~be poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za de-
lovanje delovnih teles ob~inskega sveta in njihovih ~lanov.
Na~in dela delovnih teles se lahko v skladu s tem poslovni-
kom ureja tudi v aktih o ustanovitvi delovnih teles, kot tudi s
poslovniki delovnih teles.

2. ~len
Ob~inski svet in njegova delovna telesa poslujejo v

slovenskem jeziku. Delo sveta in njegovih delovnih teles je
javno. Javnost je lahko omejena ali izklju~ena samo, ~e tako
odlo~i svet.

3. ~len
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
Svet ima redne seje praviloma vsak mesec, najmanj pa

enkrat v treh mesecih, razen v ~asu letnih dopustov (julij,
avgust).

Seja sveta lahko traja najve~ pet ur, oziroma tudi dlje,
~e se svet tako odlo~i.

4. ~len
Svet predstavlja predsednik sveta, delovno telo pa pred-

sednik delovnega telesa.

5. ~len
Svet ima svoj pe~at v obliki kroga, ki ima v sredini grb

Ob~ine Rade~e. Ob kro‘nici zgoraj je napis Ob~ina Rade~e,
spodaj pa Ob~inski svet.

@ig sveta se uporablja na vabilih za seje sveta, na dopi-
sih sveta in na drugih aktih sveta in ob~ine, ki jih podpisuje
predsednik sveta.

@ig sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna
telesa sveta in nadzorni odbor.

@ig sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo sekretar
ob~inskega sveta.

II. KONSTITUIRANJE OB^INSKEGA SVETA

6. ~len
Prvo sejo novo izvoljenega sveta skli~e dotedanji (prej{-

nji) predsednik sveta najkasneje v dvajsetih dneh po izvolitvi
svetnikov. ^e seja ni sklicana v navedenem roku, jo skli~e
predsednik volilne komisije.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 5553[t. 71 – 14. XII. 1995

7. ~len
Do izvolitve predsednika in podpredsednika sveta vodi

prvo sejo sveta najstarej{i svetnik.
Na njegov predlog lahko svet odlo~i, da sejo vodi drug

~lan sveta.
Do imenovanja sekretarja sveta opravlja njegove naloge

dosedanji sekretar sveta.

8. ~len
Na prvi seji izvoli svet izmed svetnikov, na predlog

~lanov sveta komisijo za mandatna vpra{anja, volitve in ime-
novanja, ki pregleda, kateri svetniki so po poro~ilu volilne
komisije bili izvoljeni in predlaga verifikacijo mandatov za
svetnike in ‘upana.

9. ~len
Svet na svoji prvi seji obravnava poro~ilo o izidu voli-

tev v ob~ini in verificira mandate izvoljenih svetnikov ter
mandat ‘upana. Mandate svetnikov in ‘upana potrdi svet na
predlog komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-
nja potem, ko dobi njeno poro~ilo o pregledu potrdil o izvoli-
tvi ter vsebini in upravi~enosti morebitnih prito‘b.

Svet izda sklep o potrditvi mandatov.
Svet odlo~i skupaj o potrditvi mandatov svetnikov, ki

niso sporni, posebej pa o vsakem spornem mandatu.
^lan sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati

o potrditvi svojega mandata.
[teje se, da je svet z odlo~itvijo o spornem mandatu

odlo~il o prito‘bi kandidatov, predstavnikov kandidatov, list
kandidatov ali politi~nih strank.

III. PRAVICE IN DOL@NOSTI SVETNIKOV

l. Splo{ne dolo~be

10. ~len
Svetniki imajo pravice in dol‘nosti, ki so dolo~ene z

zakonom, s statutom ob~ine in tem poslovnikom.

11. ~len
^lan sveta ima pravico in dol‘nost:
– predlagati odlok ali drug akt sveta in amandmaje k

predlogu odloka ali drugega akta sveta;
– predlagati obravnavanje zadev, ki se nana{ajo na delo

sveta, na izvr{evanje odlokov ali na delo ob~inske uprave;
– predlagati uvrstitev zadev na dnevni red in prednostni

vrstni red obravnave zadev na seji sveta;
– dajati pobude, postavljati vpra{anja ter zahtevati poja-

snila o zadevah, ki so na dnevnem redu seje sveta;
– predlagati svetu imenovanja in razre{itve ~lanov orga-

nov sveta;
– opravljati druge zadeve za katere je poobla{~en.
^lan sveta lahko uresni~uje pravice iz prej{njega od-

stavka tega ~lena v skladu s tem poslovnikom.

12. ~len
Svetniki imajo pravico in dol‘nost udele‘evati se sej

sveta in uresni~evati sprejete odlo~itve sveta.
Svetnik, ki ne more priti na sejo sveta ali delovnega

telesa, katerega ~lan je, mora o tem in o razlogih za odsotnost
obvestiti predsednika sveta oziroma predsednika delovnega
telesa najpozneje do za~etka seje. ̂ e svetnik zaradi vi{je sile
ali drugih razlogov predsednika sveta o svoji odsotnosti ne
more obvestiti do za~etka seje, mora to opraviti takoj, ko je to
mogo~e.

13. ~len
Svetniki imajo pravico in dol‘nost sodelovati pri delu

delovnih teles sveta, katerih ~lani so, po seji pa lahko o
zaupnosti odlo~a ob~inski svet.

Svetniki se lahko udele‘ujejo tudi sej drugih delovnih
teles in na njih razpravljajo, ~e tako sklene delovno telo.

14. ~len
Svetnik je dol‘an varovati podatke zaupne narave. Pred-

sednik sveta dolo~i katero gradivo velja za zaupno. Na seji
svet odlo~i o nadaljnji zaupnosti.

Za zaupno velja tudi gradivo, ki ga predlagatelj po{lje
svetu in ga ozna~i kot zaupno, prav tako pa tudi vse podatke
za katere izve svetnik na seji sveta ali organa v zvezi z
zadevo, ki jo na seji obravnavajo brez navzo~nosti javnosti.

15. ~len
Svetniki lahko postavljajo vpra{anja ‘upanu, delovne-

mu telesu, tajniku ob~ine in ob~inski upravi ter zahtevajo
informacije o delu organov ob~ine (‘upana, ob~inske uprave,
delovnih teles) in druge informacije, ki jih potrebujejo za
svoje delo in odlo~anje v svetu.

@upan, ob~inska uprava in delovno telo so dol‘ni odgo-
voriti na vpra{anje svetnikov in jim posredovati zahtevane
informacije. ^e svetnik to posebej zahteva, se mu mora od-
govoriti na vpra{anje oziroma posredovati informacijo tudi v
pisni obliki.

2. Vpra{anja in pobude svetnikov

16. ~len
Na vsaki redni seji sveta je praviloma predvidena po-

sebna to~ka dnevnega reda za vpra{anja in pobude svetnikov.

17. ~len
Vpra{anja oziroma pobuda svetnika mora biti kratka in

postavljena tako, da je vsebina jasno razvidna. V nasprotnem
primeru predsedujo~i sveta svetnika na to opozori in ga pozo-
ve, da vpra{anje oziroma pobudo ustrezno dopolni.

Pri obravnavi vpra{anj in pobud svetnikov morata biti
na seji prisotna ‘upan in tajnik ob~ine. ̂ e sta ‘upan ali tajnik
ob~ine zadr‘ana, dolo~ita, kdo ju bo nadome{~al na seji in
odgovarjal na vpra{anja in pobude svetnikov.

18. ~len
Svetnik ima pravico na seji sveta postaviti vpra{anje

pisno ali ustno.
Pisno postavljeno vpra{anje mora predsednik sveta ta-

koj posredovati tistemu (‘upanu, predsedniku delovnega te-
lesa, tajniku ob~ine), na katerega se nana{a. Odgovor na
tak{no vpra{anje mora biti podan v pisni obliki na prvi na-
slednji seji.

^e je svetnik zahteval pisni odgovor na svoje ustno
vpra{anje se mora podati pisni odgovor najkasneje v petnaj-
stih dneh po tem, ko je bilo vpra{anje postavljeno, razen ~e
svet v posameznih primerih ne dolo~i kraj{ega roka.

l9. ~len
Na ustno in pisno postavljena vpra{anja na sami seji

sveta se odgovori ustno na isti seji sveta, na kateri je bilo
vpra{anje postavljeno.

Ustno se na seji sveta odgovori tudi na vsa tista pisna
vpra{anja, ki so bila podana pred sejo sveta, pa svetnik, ki je
postavil vpra{anje ni zahteval pisnega odgovora. @upan, ob-
~inska uprava in posamezno delovno telo lahko tudi v takih
primerih pripravijo pisni odgovor.
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^e tisti, na katerega je bilo vpra{anje naslovljeno, obraz-
lo‘i, da na postavljeno vpra{anje ne more odgovoriti takoj
(na sami seji), mora nanj odgovoriti pisno najmanj tri dni
pred prvo naslednjo sejo.

Na dobljeni odgovor ima svetnik pravico postaviti do-
polnilno vpra{anje.

20. ~len
^e svetnik z odgovorom ni zadovoljen, lahko predlaga,

da se o odgovoru opravi razprava, o ~emer odlo~i svet z
glasovanjem.

^e svet sprejme odlo~itev (sklep), da se o odgovoru
opravi razprava v ob~inskem svetu, uvrsti predsednik to vpra-
{anje na dnevni red prve naslednje seje.

21. ~len
Svetnik ima pravico dati pobudo predsedniku sveta,

‘upanu, delovnemu telesu ali ob~inski upravi za ureditev
dolo~enih vpra{anj ali za sprejem dolo~enih ukrepov.

Svetnik lahko da pobudo ustno ali pisno na seji ob~in-
skega sveta.

22. ~len
Pisno pobudo po{lje predsednik sveta ‘upanu, ob~inski

upravi ali delovnemu telesu, ki morajo odgovoriti v tridesetih
dneh od dneva, ko je bila pobuda dana.

^e se pobuda nana{a na delo ob~inskega sveta, mora
predsednik ob~inskega sveta na njo odgovoriti takoj oziroma
jo uvrstiti na dnevni red prve naslednje seje. ^e svetnik z
odgovorom predsednika sveta ni zadovoljen, lahko zahteva,
da se pobuda obravnava na prvi naslednji seji sveta. O tem
odlo~i svet z glasovanjem.

IV. DELOVNO PODRO^JE SVETA

23. ~len
Ob~inski svet je najvi{ji organ odlo~anja o vseh zade-

vah v okviru pravic in dol‘nosti ob~ine, njegove pristojnosti
pa so dolo~ene in opredeljene v 19. ~lenu statuta Ob~ine
Rade~e.

V. SEJE SVETA

l. Program dela, sklicevanje sej, predsedovanje
in udele‘ba na sejah

24. ~len
Seje sveta sklicuje in vodi predsednik sveta.
Predsednik sveta sklicuje redne seje sveta v skladu s

programom dela sveta, po sklepu sveta, na predlog ‘upana ali
na predlog drugih predlagateljev, dolo~enih v 27. ~lenu statu-
ta Ob~ine Rade~e.

25. ~len
Izredno sejo sveta skli~e predsednik sveta na svojo po-

budo, na zahtevo ‘upana, nadzornega odbora ali na zahtevo
~etrtine ~lanov sveta. V zahtevi za sklic izredne seje morajo
biti navedeni razlogi za njen sklic. Zahtevi mora biti prilo‘e-
no gradivo o zadevah, o katerih naj ob~inski svet odlo~a.

^e predsednik sveta na pisno zahtevo upravi~enega pred-
lagatelja izredne seje sveta ne skli~e v roku desetih dni od
prejema zahteve za sklic, lahko skli~e sejo tisti, ki je sklic
zahteval, vabilu pa hkrati predlo‘i tudi ustrezno gradivo.

26. ~len
Vabilo za sklic sveta s predlogom dnevnega reda se

po{lje svetnikom najmanj sedem dni pred dnem, dolo~enim
za sejo. Skupaj z vabilom se svetnikom po{lje tudi gradivo,
ki je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red.

Izredno sejo lahko skli~e predsednik sveta tudi v kraj-
{em roku.

Vabilo za sklic sveta se po{lje tudi ‘upanu in pod‘upa-
nu.

27. ~len
Na seje sveta se vabijo tudi poro~evalci za posamezne

to~ke dnevnega reda, ki jih dolo~ita ‘upan oziroma predsed-
nik sveta.

Glede na dnevni red se po{lje vabilo tudi drugim (stro-
kovni sodelavci sveta ali njegovih delovnih teles, strokovnja-
ki dolo~enih podro~ij, ki so sodelovali pri pripravi gradiva
ipd.), katerih navzo~nost je zaradi nemotenega dela na seji
potrebna.

Po odlo~itvi predsednika sveta so lahko na sejo povab-
ljene tudi druge osebe.

28. ~len
Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi predsednik

sveta. Predlog dnevnega reda lahko predsedniku sveta pred-
lagajo tudi vsi, ki imajo pravico zahtevati sklic seje sveta.

V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le
to~ke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so dolo~e-
ni s tem poslovnikom.

Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so pri-
pravljeni za drugo obravnavo.

Dnevni red izredne seje se lahko predlaga tudi na sami
seji, na kateri se lahko svetnikom predlo‘i tudi gradivo za
sejo.

29. ~len
Svet ne more odlo~ati o zadevah, glede katerih svetni-

kom ni bilo poslano oziroma izro~eno gradivo, razen ~e svet
ne odlo~i druga~e.

30. ~len
Seji sveta predseduje predsednik. Kadar je predsednik

sveta zadr‘an predseduje seji sveta podpredsednik. Po poob-
lastilu predsednika lahko vodi posamezno sejo sveta pod-
predsednik, ~eprav je predsednik sveta na seji navzo~.

Kadar nastopijo razlogi, da se ‘e sklicane seje ne moreta
udele‘iti niti predsednik niti podpredsednik, vodi sejo naj-
starej{i ob~inski svetnik.

31. ~len
Kadar svet sklene, da bo kak{no vpra{anje obravnaval

brez navzo~nosti javnosti, odlo~i kdo je poleg svetnikov {e
lahko navzo~ na seji sveta.

2. Potek seje

32. ~len
Ko predsedujo~i otvori sejo, obvesti svet, kateri izmed

svetnikov so ga obvestili, da so zadr‘ani in se seje ne morejo
udele‘iti.

Predsedujo~i nato ugotovi, ali je svet sklep~en.
Predsedujo~i obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen

na sejo.
Na za~etku seje lahko predsedujo~i poda pojasnila v

zvezi z delom na seji in drugimi vpra{anji.
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33. ~len

Preden svet preide k dolo~itvi dnevnega reda, odlo~a o
sprejemu zapisnika prej{nje seje.

Svetniki lahko dajo pripombe k zapisniku prej{nje seje
in zahtevajo, da se zapisnik ustrezno spremeni ali dopolni. O
utemeljenosti zahtevanih sprememb in dopolnitev zapisnika
prej{nje seje odlo~i svet.

Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso
bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spreme-
njen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.

34. ~len

Svet na za~etku seje dolo~i dnevni red.
Pri dolo~anju dnevnega reda svet najprej odlo~a o pred-

logih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda,
nato o predlogih, da se dnevni red raz{iri in nato o morebitnih
predlogih za hitri postopek sprejemanja odlokov.

O predlogih za raz{iritev dnevnega reda svet razpravlja
in glasuje.

Po sprejetih posameznih odlo~itvah za umik oziroma za
raz{iritev dnevnega reda, da predsedujo~i na glasovanje pred-
log dnevnega reda v celoti.

35. ~len

Posamezne to~ke dnevnega reda se obravnavajo po do-
lo~enem in sprejetem vrstnem redu.

Med sejo svet s sklepom lahko spremeni vrstni red
obravnave posameznih to~k dnevnega reda.

36. ~len
Na za~etku obravnave vsake to~ke dnevnega reda lahko

predlagatelj poda dopolnilno obrazlo~itev.
Kadar tako sklene svet, je predlagatelj dol‘an podati

dopolnilno obrazlo‘itev.
Po podani dopolnilni obrazlo‘itvi dobijo besedo svetni-

ki po vrstnem redu, kakor so se pri predsedujo~emu priglasili
k razpravi.

37. ~len
Svetnik sme govoriti le o vpra{anju, ki je na dnevnem

redu.
Dolo~be o vodenju in poteku seje, dol‘ini razprave,

vzdr‘evanju reda itd. se smiselno uporabljajo tudi za vse
druge, ki sodelujejo na seji sveta.

38. ~len
Predlagatelj lahko umakne svoj predlog do za~etka gla-

sovanja. Tako umaknjeni predlog lahko predlaga drug pred-
lagatelj.

^e je predlog z glasovanjem sprejet ali zavrnjen, ga ni
dopustno ponovno obravnavati na isti seji sveta, razen ~e svet
z dvetretjinsko ve~ino glasov prisotnih ~lanov sveta ne odlo-
~i druga~e.

39. ~len
Med razpravo o katerem koli vpra{anju sme ~lan sveta

postaviti proceduralno vpra{anje, o katerem mora predsedu-
jo~i takoj odlo~iti v skladu s tem poslovnikom.

Vsako nasprotovanje proceduralni odlo~itvi, ki ni dolo-
~ena s tem poslovnikom, je predsedujo~i dol‘an predlo‘iti v
glasovanje svetu, ki odlo~itev predsedujo~ega lahko zavrne z
ve~ino glasov prisotnih ~lanov sveta.

40. ~len
^e je v razpravi podanih ve~ proceduralnih predlogov,

se o njih odlo~i po naslednjem vrstenm redu;
– predlog za sklenitev razprave o dolo~eni to~ki dnev-

nega reda,
– predlog za prelo‘itev razprave o dolo~eni to~ki dnev-

nega reda,
– predlog za prekinitev seje sveta,
– predlog za prelo‘itev seje sveta.

41. ~len
Svetniku, ki ‘eli govoriti o kr{itvi poslovnika ali o

kr{itvi dnevnega reda, da predsedujo~i besedo takoj, ko jo ta
zahteva.

Predsedujo~i nato poda pojasnilo glede kr{itve poslov-
nika ali dnevnega reda. ^e svetnik ni zadovoljen s pojasni-
lom, odlo~i o tem vpra{anju svet brez razprave.

^e svetnik zahteva besedo, da bi opozoril na napako ali
popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni to~na in je
povzro~ila nesporazum ali potrebo po posebnem pojasnilu,
mu da predsedujo~i besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se
mora svetnik omejiti le na pojasnilo.

42. ~len
Ko predsedujo~i ugotovi, da pri posamezni to~ki dnev-

nega reda ni ve~ prigla{en k razpravi, sklene razpravo.
Pravico predlagati sklepe ima predlagatelj, ki to lahko

stori ‘e v gradivu za posamezno to~ko dnevnega reda, vsak
~lan sveta in predsedujo~i.

^e je na podlagi razprave treba pripraviti predloge za
odlo~itev ali stali{~a, se razprava o taki to~ki dnevnega reda
na zahtevo ~lanov sveta ali predsedujo~ega lahko prekine in
nadaljuje po predlo‘itvi predlogov.

43. ~len
Kadar svet obravnava ve~ predlogov sklepov v eni to~ki

dnevnega reda, se glasuje o predlogih po vrstnem redu, kot so
bili podani.

Kadar se o delih sklepa glasuje lo~eno, je izglasovane
dele sklepa predsedujo~i dol‘an dati ponovno na glasovanje
kot celoto.

44. ~len
Predsedujo~i lahko med sejo prekine delo sveta, ~e so

potrebna dodatna posvetovanja v delovnem telesu, ~e je to
potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po zaklju~eni
razpravi, potrebe po posvetovanju, pridobitve dodatnih stro-
kovnih mnenj ipd. V primeru prekinitve predsedujo~i dolo~i,
kdaj se bo prekinjena seja nadaljevala.

Predsedujo~i prekine delo sveta tudi, ~e ugotovi, da seja
ni ve~ sklep~na in v drugih primerih, ko tako sklene svet. ^e
je delo sveta prekinjeno zato, ker seja ni ve~ sklep~na, sklep~-
nost pa ni mogo~e zagotoviti niti v nadaljevanju seje, predse-
dujo~i sejo zaklju~i.

45. ~len
^e svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni kon~al razprave

ali ~e ni pogojev za odlo~anje ali ~e svet o zadevi ne ‘eli
odlo~iti na isti seji, se razprava oziroma odlo~anje o zadevi
prelo‘i na eno izmed naslednjih sej. Enako svet odlo~i, ~e
~asovno ni uspel obravnavati vseh to~k dnevnega reda.

46. ~len
Predsedujo~i zaklju~i sejo, ko so obravnavane in iz~rpa-

ne vse to~ke dnevnega reda.
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3. Vzdr‘evanje reda na seji

47. ~len
Za red na seji skrbi predsedujo~i sveta. Na seji sveta ne

sme nih~e govoriti dokler mu predsedujo~i ne da besede.
Predsedujo~i skrbi, da govornika med govorom nih~e

ne moti. Govornika lahko opomni ali mu se‘e v besedo le
predsedujo~i.

48. ~len
Za kr{itev reda na seji sveta sme predsedujo~i izre~i

naslednje ukrepe:
– opomin
– odvzem besede
– odstranitev s seje ali z dela seje.

49. ~len
Opomin se lahko izre~e svetniku, ~e govori, ~eprav ni

dobil besede, ~e sega govorniku v besedo, ~e se ne dr‘i
dnevnega reda ali ~e na kak drug na~in kr{i red na seji.

Odvzem besede se lahko izre~e svetniku, ~e s svojim
govorom na seji kr{i red in dolo~be poslovnika in je bil na tej
seji predhodno ‘e dvakrat opomnjen, da naj spo{tuje red in
dolo~be poslovnika.

Zoper odvzem besede lahko svetnik ugovarja. O ugovo-
ru odlo~i svet brez razprave. Odstranitev iz seje ali iz dela
seje se lahko izre~e svetniku, ~e kljub opominu ali odvzemu
besede kr{i red na seji tako, da onemogo~a delo sveta.

50. ~len
Svetnik, ki mu je izre~en ukrep odstranitve s seje ali z

dela seje, mora takoj zapustiti prostor, v katerem je seja.

51. ~len
Predsedujo~i lahko odredi, da se s seje odstrani vsak

drug udele‘enec ali poslu{alec, ki kr{i red na seji oziroma s
svojim ravnanjem onemogo~a njen nemoten potek.

^e je red hudo kr{en, lahko predsedujo~i odredi, da se
odstranijo vsi poslu{alci.

52. ~len
^e predsedujo~i ne more ohraniti reda na seji sveta, sejo

sveta prekine.

4. Odlo~anje

53. ~len
Svet veljavno odlo~a, ~e je na seji navzo~a ve~ina vseh

~lanov sveta. Za sklep~nost je odlo~ilna dejanska navzo~nost
svetnikov v prostoru, kjer je seja.

Svet sprejema odlo~itve z ve~ino glasov navzo~ih ~la-
nov sveta, razen ~e ni v zakonu ali statutu ob~ine druga~e
dolo~eno.

Kadar je za sprejem odlo~itve potrebna dvetretjinska
ve~ina vseh svetnikov, svet veljavno odlo~a, ~e je na seji
navzo~ih najmanj dve tretjini vseh svetnikov.

54. ~len
Navzo~nost svetnikov na seji se ugotavlja na za~etku

seje, pred glasovanjem in na za~etku nadaljevanja prekinjene
seje.

55. ~len
Svet praviloma odlo~a z javnim glasovanjem.
Svet sprejme odlo~itev s tajnim glasovanjem le, ~e tako

sklene na podlagi drugega odstavka 29. ~lena statuta Ob~ine

Rade~e, pred odlo~anjem v vsaki posamezni zadevi oziroma
vpra{anju.

56. ~len
Glasovanje se opravi po kon~ani razpravi o predlogu, o

katerem se odlo~a. Vsak ~lan sveta ima en glas.
Poteka glasovanja ni mogo~e prekinjati z novimi pred-

logi ali razpravo.
Predsedujo~i po vsakem opravljenem glasovanju ugoto-

vi in objavi izid glasovanja.

57. ~len
Pri javnem odlo~anju (glasovanju, izrekanju) lahko po-

samezni svetnik glasuje “za” sprejem predlagane odlo~itve,
“proti” sprejemu predlagane odlo~itve, ali pa glasuje “vzdr-
`an”.

58. ~len
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimen-

skim izrekanjem.
S poimenskim izrekanjem se glasuje, ~e tako odlo~i

svet.
^e se glasuje s poimenskim izrekanjem, predsedujo~i

sveta skli~e svetnike po seznamu, vsak pa se izre~e z besedo
“za”, “proti”, ali “vzdr`an”.

59. ~len
Tajno se glasuje z glasovnicami. Za glasovanje se izde-

la toliko glasovnic, kolikor je ~lanov sveta. Glasovnice mora-
jo biti overjene s pe~atom sveta.

Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odlo~a in
opredelitev “za” in “proti”. Svetnik glasuje tako, da obkro`i
besedo “za” ali “proti”.

60. ~len
Tajno glasovanje vodi predsedujo~i ob pomo~i dveh

svetnikov, ki ju izvoli svet na predlog predsedujo~ega. Posa-
mezna administrativno tehni~na opravila opravlja sekretar
sveta.

Svetnikom se pri mizi predsedujo~ega vro~ijo glasovni-
ce, glasujejo pa na prostoru, dolo~enem za glasovanje. V
seznamu ~lanov sveta se sproti ozna~i, kateri svetniki so
prevzeli glasovnico.

Ko svetnik izpolni glasovnico, jo odda v glasovalno
skrinjico.

61. ~len
Ko je glasovanje kon~ano, predsedujo~i in izvoljena

svetnika ugotovijo izid glasovanja;
Ugotovitev izida glasovanja obsega;
– {tevilo razdeljenih glasovnic,
– {tevilo oddanih glasovnic,
– {tevilo neveljavnih glasovnic,
– {tevilo veljavnih glasovnic,
– {tevilo glasov “za” in {tevilo glasov “proti”, oziroma

pri glasovanju o kandidatih, {tevilo glasov, ki jih je dobil
posamezni kandidat,

– ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano ve-
~ino, ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandida-
tih pa, kateri kandidat je izvoljen.

O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik,
ki ga podpi{ejo vsi, ki so vodili glasovanje.

Predsedujo~i takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid
glasovanja.
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62. ~len
^e svetniki ugovarjajo poteku glasovanja ali ugotovitvi

izida glasovanja, se lahko glasovanje ponovi.
O ponovitvi glasovanja odlo~i svet brez razprave na

predlog svetnika, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida gla-
sovanja ali na predlog predsedujo~ega.

5. Zapisnik seje sveta

63. ~len
O delu na seji sveta se pi{e zapisnik.
Zapisnik obsega podatke o udele‘bi na seji in glavne

podatke o delu na seji, zlasti o predlogih, o katerih se je
razpravljalo z imeni razpravljalcev, o sklepih, ki so bili na
seji sprejeti in o izidih glasovanja o posameznih zadevah.

Vsak ~lan sveta ima pravico, da se v zapisnik vpi{e tudi
njegovo lo~eno mnenje, ki ga na svojo zahtevo pove na seji.

Zapisnik se po{lje svetnikom v roku 15 dni po seji
sveta.

Sprejeti zapisnik podpi{eta predsedujo~i, ki je sejo vo-
dil in sekretar sveta.

64. ~len
O delu na seji sveta se lahko vodijo tudi dobesedni

zapisi (magnetogram seje), ki se hranijo skupaj z zapisnikom
in drugim gradivom. Magnetogram seje se hrani leto dni po
seji.

65. ~len
Izvirniki odlokov in drugih aktov sveta ter vso gradivo,

ki ga je obravnaval svet ali njegova delovna telesa, se hrani v
arhivu ob~inske uprave.

O arhiviranju in rokih hranjenja gradiva izda natan~nej-
{a navodila ‘upan ali tajnik ob~ine, v skladu s predpisi, ki
urejajo pisarni{ko poslovanje in dokumentacijsko gradivo.

66. ~len
Svetniki in ‘upan imajo pravico vpogleda v vse spise in

gradivo, ki je bilo obravnavano na seji in ki se hrani v
ob~inski upravi.

V primeru zaupnih materialov se z njimi postopa v
skladu z zakonskimi dolo~bami.

6. Predsednik sveta

67. ~len
Predsednik sveta predvsem:
– sklicuje in vodi seje sveta,
– skrbi, da so pravo~asno pripravljeni materiali za obrav-

navo in odlo~anje na seji sveta ter za nemoteno delo sveta,
– podpisuje odloke in druge akte, ki jih sprejema svet,
– skrbi za izvajanje poslovnika sveta,
– s predsedniki delovnih teles koordinira delo med po-

sameznimi delovnimi telesi,
– skrbi za sodelovanje in usklajevanje dela z ‘upanom

in ob~insko upravo,
– opravlja druge naloge, ki jih narekuje delo sveta in

naloge, ki mu jih dolo~i svet.

68. ~len
^e nastopijo razlogi, zaradi katerih predsednik sveta ne

more opravljati svoje funkcije, opravlja naloge predsednika
podpredsednik sveta. ^e tudi podpredsednik sveta ne more
opravljati nalog predsednika prevzame naloge predsednika
najstarej{i svetnik.

7. Strokovna in administrativno tehni~na opravila za
svet

69. ~len
Sekretar sveta pomaga predsedniku pri pripravi in vode-

nju sej sveta in je za svoje delo odgovoren predsedniku sveta
in svetu.

8. Delovna telesa sveta

70. ~len
Svet ima delovna telesa, ki jih ustanovi v skladu z

dolo~ili statuta in tega poslovnika. Svet lahko ustanovi stalna
in ob~asna delovna telesa.

Delovna telesa ob~inskega sveta so odbori in komisije.

71. ~len
Svet ustanovi delovna telesa za prou~evanje posamez-

nih podro~ij, za pripravo odlo~itev na teh podro~jih, za pri-
pravo strokovnih podlag za odlo~anje na ob~inskem svetu in
za oblikovanje stali{~ do posameznih vpra{anj ter za pripra-
vo, prou~evanje in obravnavo predlogov odlokov in drugih
aktov sveta.

Poleg delovnih teles ustanovljenih s statutom ob~ine,
ustanavlja svet delovna telesa tudi s sklepi, s katerimi dolo~i
tudi njihovo sestavo in opredeli njihovo delovno podro~je.

72. ~len
Stalne komisije sveta so:
1. Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-

nja, ki {teje pet ~lanov in opravlja zlasti naslednje naloge:
– svetu predlaga kandidate za organe sveta in druge

organe, ki jih voli in imenuje svet;
– ob~inskemu svetu in ‘upanu daje pobude, oziroma

predloge v zvezi s kadrovskimi vpra{anji v ob~ini;
– obravnava in dolo~a pla~e ob~inskih funkcionarjev ter

nagrade in povra~ila za neprofesionalno opravljanje funkcij;
– obravnava druga vpra{anja, ki jih dolo~a svet.
2. Volilna komisija, ki je sestavljena v skladu z zako-

nom in izvaja naloge dolo~ene z zakonom.
3. Statutarno pravna komisija, ki {teje pet ~lanov in

opravlja zlasti naslednje naloge:
– obravnava predloge sprememb statuta in poslovnika

ob~inskega sveta,
– na zahtevo sveta obravnava odloke in druge akte, ki

jih sprejema svet glede njihove skladnosti z ustavo, zakoni,
statutom in drugimi pravnimi predpisi.

4. Komisija za vloge in prito‘be ob~anov, ki {teje tri
~lane in opravlja zlasti naslednje naloge:

– obravnava vloge ob~anov,
– obravnava prito‘be ob~anov, ugotavlja njihovo ute-

meljenost in jih re{uje,
– na podlagi ugotovitev posreduje svoja stali{~a ob~in-

ski upravi.
Poleg stalnih ima ob~inski svet lahko tudi druge komisi-

je, ~e tako narekujeta delo in potrebe ob~inskega sveta. Nji-
hove naloge, sestava in na~in imenovanja ~lanov se opredeli-
jo v aktu o ustanovitvi.

73. ~len
Svet ima stalne ob~inske odbore, ki v okviru svojega

delovnega podro~ja obravnavajo zadeve iz pristojnosti ob-
~inskega sveta in mu dajejo svoja mnenja in predloge.
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Stalni odbori sveta so:
– odbor za gospodarski in komunalni razvoj ter urejanje

prostora,
– odbor za dru‘bene dejavnosti in socialno politiko,
– odbor za delo dru{tev in organizacij.
Sestava odborov in na~in imenovanja njihovih ~lanov je

opredeljena v 43. in 44. ~lenu statuta Ob~ine Rade~e. Naloge
odborov se opredelijo v aktu o ustanovitvi.

74. ~len
Svet in ‘upan lahko ustanovita skupna delovna telesa. V

aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se dolo~i njiho-
va sestava in naloge.

75. ~len
Sejo delovnih teles sklicuje predsednik delovnega tele-

sa na lastno pobudo, v skladu s programom dela sveta ali na
zahtevo sveta ali ‘upana.

Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano
~lanom delovnega telesa najmanj tri dni pred sejo delovnega
telesa.

Delovno telo je sklep~no, ~e je navzo~a ve~ina ~lanov,
komisija za vloge in prito‘be ob~anov pa mora zasedati v
polni sestavi.

Glasovanje v delovnem telesu je javno. Delovno telo
sprejema odlo~itve z ve~ino glasov navzo~ih ~lanov.

Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo dolo~ila
tega poslovnika, ki se nana{ajo na delo sveta.

76. ~len
Ob~inski svet sprejema splo{ne in posami~ne akte v

skladu z 9. poglavjem statuta ob~ine.

77. ~len
Za referendum se uporabljajo ustrezni ~leni statuta in

dolo~ila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

VII. VOLITVE IN IMENOVANJA

1. Splo{ne dolo~be

78. ~len
Volitve funkcionarjev, ki jih po statutu ob~ine voli ozi-

roma imenuje svet, se opravijo po dolo~ilih tega poslovnika.
Svet pred glasovanjem odlo~i ali se bo izvedlo javno ali

tajno glasovanje.
^e svet odlo~i, da se glasuje tajno, se glasovanje izvede

po dolo~bah tega poslovnika, ki veljajo za tajno glasovanje.

79. ~len
^e se glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, se

glasuje tako, da se na glasovnici obkro‘i zaporedna {tevilka
pred imenom kandidata, za katerega se ‘eli glasovati.

^e se glasuje za ali proti kandidatu oziroma za ali proti
listi kandidatov, se glasuje tako, da se na glasovnici obkro‘i
beseda “ZA” ali “PROTI”.

80. ~len
Kandidat je izvoljen, ~e je zanj glasovala ve~ina svetni-

kov, ki so glasovali, ~e s statutom ni dolo~ena druga~na
ve~ina.

81. ~len
^e se glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, pa nih~e

od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi potrebne
ve~ine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem glasovanju se

glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju
dobila najve~ glasov. ^e pri prvem glasovanju ve~ kandida-
tov dobi enako najvi{je oziroma enako drugo najvi{je {tevilo
glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med
kandidati z enakim {tevilom glasov dolo~i z ‘rebom.

^e se glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, se
kandidati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem redu.

Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata na-
vedena po vrstnem redu glede na {tevilo glasov, dobljenih pri
prvem glasovanju.

82. ~len
^e kandidat ne dobi potrebne ve~ine oziroma, ~e tudi

pri drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne ve~i-
ne, se ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja
na podlagi novega predloga kandidatur.

2. Volitve predsednika in podpredsednika sveta

83. ~len
Kandidata za predsednika ali podpredsednika sveta pred-

lagata svetu komisija za mandatna vpra{anja, volitve in ime-
novanja. Komisiji pa kandidata predlagajo najmanj 4 ~lani
ob~inskega sveta.

3. Imenovanje ~lanov delovnih teles sveta

84. ~len
Delovna telesa sveta imenuje svet na podlagi liste kan-

didatov.
Listo kandidatov dolo~i komisija za mandatna vpra{a-

nja, volitve in imenovanja.
^e kandidatna lista ni dobila potrebne ve~ine glasov, se

na isti seji imenujejo ~lani posami~no. ^e na ta na~in niso
imenovani vsi ~lani, se lahko predlagajo novi kandidati, o
katerih se opravi posami~no glasovanje na isti seji sveta.

^e tudi na na~in iz prej{njega odstavka ne pride do
imenovanja vseh ~lanov delovnega telesa, se glasovanje po-
novi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajo~ih
~lanov delovnega telesa.

4. Volitve pod‘upana

85. ~len
Na predlog ‘upana svet izvoli pod‘upana.
O tem ali se volitve pod‘upana izvedejo na podlagi

javnega ali tajnega glasovanja, odlo~i svet pred volitvami.
Za pod‘upana je izvoljen kandidat, ki dobi ve~ino gla-

sov vseh ~lanov sveta.

5. Imenovanje tajnika

86. ~len
Tajnika ob~ine imenuje svet na predlog ‘upana z javnim

glasovanjem, kandidat pa mora dobiti ve~ino glasov navzo-
~ih svetnikov.

6. Postopek za razre{itev

87. ~len
Svet razre{uje funkcionarje, ki jih voli oziroma imenu-

je, po enakem postopku, kot je dolo~en za izvolitev ali ime-
novanje.

Postopek za razre{itev se za~ne na predlog predlagate-
ljev, dolo~enih s statutom ob~ine in tem poslovnikom. ^e je
komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja pri-
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stojna za predlaganje kandidatov za dolo~ene funkcije, je
pristojna tudi za predlaganje njihovih razre{itev.

^e je ‘upan pristojen za predlaganje kandidatov za iz-
volitev oziroma imenovanje je pristojen predlagati tudi nji-
hovo razre{itev.

Odlo~itev o razre{itvi se sprejme z enako ve~ino, kot je
dolo~eno za njihovo izvolitev ali imenovanje.

7. Odstop svetnikov in funkcionarjev ob~ine

88. ~len
Svetniki in funkcionarji ob~ine imajo pravico odstopiti.

Pravico odstopiti imajo tudi ~lani delovnih teles in ~lani
nadzornega odbora ter drugi voljeni ali imenovai, tudi ~e niso
ob~inski funkcionarji.

Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki in poslana
predsedniku sveta. Izjava o odstopu je nepreklicna. Predsed-
nik sveta mora o odstopu obvestiti svet na prvi naslednji seji
sveta.

^lanom ob~inskega sveta, funkcionarjem in drugim vo-
ljenim in imenovanim preneha mandat z dnem, ko je svet
sprejel ugotovitveni sklep o odstopu.

Za tajnika ob~ine lahko svet sklene, da je dol‘an oprav-
ljati funkcijo do imenovanja novega tajnika, vendar ne dalj
kot 6 mesecev po dani odstopni izjavi.

VIII. RAZMERJE SVETA DO @UPANA

89. ~len
@upan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri

uresni~evanju in opravljanju nalog ob~ine. Pri tem predvsem
usklajujejo programe dela in njihovo izvr{evanje, skrbijo za
medsebojno obve{~anje in poro~anje o uresni~evanju svojih
nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za sporazum-
no razre{evanje nastalih problemov.

90. ~len
Svet je dol‘an obve{~ati ‘upana o vseh zadevah, ki jih

obravnava na svojih sejah, tudi ~e ‘upan ni predlagatelj po-
samezne zadeve.

@upan ima pravico razpravljati na seji sveta o vseh
vpra{anjih, ki so na dnevnem redu, tudi ~e sam ni predlaga-
telj zadeve in o njih izrazi svoje stali{~e ali mnenje.

91. ~len
@upan skrbi za izvajanje odlo~itev ob~inskega sveta. Na

vsaki seji sveta poro~a ‘upan, ali po njegovem pooblastilu
pod‘upan ali zaposleni v ob~inski upravi o izvr{evanju skle-
pov sveta.

V poro~ilu o izvr{itvi sklepov sveta je potrebno posebej
obrazlo‘iti tiste sklepe, ki niso izvr{eni in navesti razloge za
neizvr{itev sklepa.

^e sklepa sveta ‘upan ne more izvr{iti, mora svetu
predlagati novi sklep, ki ga bo mo‘no izvr{iti.

92. ~len
@upan zagotavlja materialne in tehni~ne pogoje za delo

sveta in delovnih teles sveta.

93. ~len
@upan skrbi za izvr{evanje ob~inskega prora~una. ^e

‘upan ugotovi, da sredstva prora~una za posamezne namene
ne bodo zado{~ala za pokritje prora~unskih izdatkov, mora o
tem obvestiti svet in predlagati ustrezne ukrepe.

^e svet sklene, da je potrebno nalogo izvr{iti, kot je bila
na~rtovana in da je ni mogo~e uresni~iti s predvidenimi sred-
stvi, mora zagotoviti ustrezna sredstva za izvr{itev naloge.

IX. JAVNOST DELA

94. ~len
Javnost dela ob~inskega sveta se zagotavlja v skladu z

dolo~ili statuta in sprejetim odlokom.

X. SPREMEMBE IN RAZLAGA POSLOVNIKA

95. ~len
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se upo-

rabljajo dolo~be statuta in tega poslovnika, ki veljajo za
sprejem odlokov.

Spremembe in dopolnitev poslovnika sprejme svet z
dvetretjinsko ve~ino glasov navzo~ih svetnikov.

96. ~len
^e pride do dvoma o vsebini posamezne dolo~be po-

slovnika, razlaga poslovnik med sejo predsedujo~i. ^e se
predsedujo~i glede razlage ne more odlo~iti, prekine sejo in
nalo‘i statutarni komisiji, da pripravi razlago posamezne po-
slovni{ke dolo~be.

Izven seje sveta daje razlago poslovnika statutarna ko-
misija.

Vsak svetnik lahko zahteva, da o razlagi poslovnika, ki
ga je dala statutarna komisija, odlo~i svet.

XI. KON^NI DOLO^BI

97. ~len
Na dan, ko za~ne veljati ta poslovnik, preneha veljati

za~asni poslovnik Ob~inskega sveta ob~ine Rade~e.

98. ~len
Ta poslovnik za~ne veljati z dnem objave v Uradnem

listu Republike Slovenije.

[t. 021-6/95
Rade~e dne, 4. novembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Rade~e
Matja‘ Han l. r.

3320.

Ob~inski svet ob~ine Rade~e je na podlagi 45. ~lena
zakona o financiranju ob~in (Uradni list RS, {t. 80/94) in 93.
~lena statuta Ob~ine Rade~e na seji dne 20. 11. 1995 sprejel

O D L O K
o prora~unu Ob~ine Rade~e za leto 1995

1. ~len
S prora~unom Ob~ine Rade~e se zagotavljajo sredstva

za financiranje javne porabe v Ob~ini Rade~e.
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2. ~len
Skupni prihodki prora~una Ob~ine Rade~e zna{ajo

189,680.000 SIT od tega

v 1000 SIT
Bilanca prihodkov Ra~un

in odhodkov financiranja

Prihodki 189.680 0
Odhodki 184.680 5.000
Primanjkljaj 5.000
Prese‘ek 5.000

Pregled prihodkov in odhodkov ter ra~un financiranja je
zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del
odloka.

3. ~len

Sredstva prora~una se smejo uporabiti le za namene, ki
so dolo~eni v prora~unu in ~e so izpolnjeni vsi z zakonom ali
drugim aktom predpisani pogoji.

Uporabniki sredstev prora~una morajo izvr{evati naloge
v mejah postavk prora~una. Nabava opreme, investicijska in
vzdr‘evalna dela morajo biti oddana s pogodbo, izvajalci pa
izbrani na podlagi javnega razpisa ali zbiranja ponudb naj-
manj treh usposobljenih ponudnikov.

Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slove-
nije za vsa dela, katerih vrednost presega 1,000.000 SIT.

Uporabnik sme izjemoma oddati dela tudi z neposredno
pogodbo v naslednjih primerih;

– v primerih nujne intervencije,
– ~e obstaja le en usposobljen izvajalec,
– ~e razpis prvi~ ni bil uspe{en.

4. ~len

Za izvr{evanje prora~una je odgovoren ‘upan Ob~ine
Rade~e. @upan najmanj dvakrat letno poro~a ob~inskemu
svetu o izvr{evanju prora~una.

Odredbodajalec prora~una je ‘upan, ki lahko pismeno
pooblasti tudi druge osebe.

5. ~len

Teko~a prora~unska rezerva je namenjena za financira-
nje namenov, ki jih ni bilo mogo~e predvideti ali zanje ni bilo
sredstev. O uporabi sredstev teko~e prora~unske rezerve od-
lo~a ‘upan.

6. ~len

Ob~ina oblikuje svoje rezerve v vi{ini 0,5% skupno
dose‘enih prihodkov.

Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke nastale kot posledica naravnih ali drugih

nesre~,
2. za zagotovitev sredstev prora~una, kadar prihodki

pritekajo neenakomerno,
3. za kritje prora~unskega primanjkljaja.
Sredstva iz 1. in 3. to~ke se dajejo praviloma brez

obveznosti vra{anja, sredstva iz 2. to~ke pa morajo biti vrnje-
na v rezerve do konca leta.

O uporabi sredstev iz 1. in 3. to~ke odlo~a ob~inski svet.
Ob~inski svet poobla{~a ‘upana, da odlo~a o uporabi sred-
stev iz 1. to~ke do vi{ine 500.000 SIT. O uporabi sredstev iz
2. to~ke odlo~a ‘upan.

7. ~len

^e se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov pro-
ra~una izvr{evanje ne more uravnovesiti, se lahko za za~asno
kritje odhodkov:

1. uporabijo sredstva rezerve ob~ine;
2. najame posojilo najve~ do 5% sprejetega prora~una,

ki mora biti odpla~ano do konca prora~unskega leta.
O najemu posojila iz druge to~ke odlo~a ob~inski svet.

8. ~len
Odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu in se uporablja od 1. 1. 1995 dalje.

[t. 403-8/95
Rade~e, dne 20. novembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Rade~e
Matja‘ Han l. r.

3321.

Na podlagi 29. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, {t. 72/93, 6/94 - odlo~ba US RS, {t. 45/94 -
odlo~ba US RS in Uradni list RS, {t. 57 in 14/95), 43. ~lena
zakona o financiranju ob~in (Uradni list RS, {t. 80/94) in 19.
~lena statuta Ob~ine Rade~e (Uradni list RS, {t. 51/95) je
Ob~inski svet ob~ine Rade~e na seji dne 20. 11. 1995 sprejel

S K L E P

Ministrstvo za finance je v svojih pismih dne 26. 10.
1995 ({t. 403-4/95-PFI) in 6. 11. 1995 ({t. 403-4/95-PFI 1)
vse ‘upane ob~in v Republiki Sloveniji seznanilo s stali{~i
glede sprejemanja zaklju~nih ra~unov za leto 1994 in premo-
‘enjske bilance.

V navedenih stali{~ih Ministrstva za finance je med
drugim navedeno:

Sprejem zaklju~nega ra~una prora~una prej{nje ob~ine
predstavlja le izhodi{~no osnovo za pripravo prora~unov no-
vo oblikovanih ob~in, ne vpliva pa na merila in kriterije v
zvezi z delitvijo in na samo delitev premo‘enja. Zaklju~ni
ra~un prora~una odra‘a dejansko porabo sredstev prora~una
v preteklem letu in v primeru, da so dvomi o pravilnosti
porabe teh sredstev, se lahko naknadno zaprosi za ustrezen
kontrolni pregled Ra~unsko sodi{~e Republike Slovenije, ki
bo ugotovilo pravilnost razporejanja prora~unskih sredstev.
Prakti~no to pomeni, da ni potrebno ~akati na opravljeno
kontrolo porabe prora~unskih sredstev prej{nje ob~ine in se
zaklju~ni ra~un prora~una lahko sprejme v predlo‘eni obliki.

V teh stali{~ih ter v drugih ugotovitvah in usmeritvah,
ki so razvidna iz zgoraj navedenih pisem, Ministrstvo za
finance jasno opredeljuje, da je mogo~e zaklju~ne ra~une
prora~unov za leto 1994 spremeniti tudi po njihovem sprejet-
ju na osnovi naknadnih ugotovitev pristojnih organov. To
seveda velja tudi za zaklju~ni ra~un prora~una Ob~ine La{ko
za leto 1994.

Na tej osnovi je Ob~inski svet ob~ine Rade~e sprejel
zaklju~ni ra~un prora~una Ob~ine La{ko za leto 1994 v pred-
lo‘eni obliki.
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Ob~inski svet Rade~e bo ponovno razpravljal o zaklju~-
nem ra~unu prora~una Ob~ine La{ko za leto 1994, ~e bodo
tako narekovale naknadne ugotovitve.

[t. 403-8/95
Rade~e, dne 20. novembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Rade~e
Matja‘ Han l. r.

3322.

V zvezi s sklepom Ob~inskega sveta ob~ine Rade~e z
dne 8. 9. 1995, da je ~lanu Ob~inskega sveta mag. Andreju
Kova~u v skladu s 6. alineo prvega odstavka 37.a ~lena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93, 6/94,
57/94 in l4/95) prenehal mandat zaradi odstopa.

Ob~inska volilna komisija Rade~e je na podlagi 18.
~lena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, {t. 72/93,
7/94, 33/94) dne 13. 11. 1995

u g o t o v i l a,

da je pravica do prevzema mandata ~lana Ob~inskega
sveta ob~ine Rade~e pre{la na naslednjega kandidata z liste
kandidata SDSS.

Ta kandidat je Jo‘ef Miheli~, roj. 4. 10. 1950, stanujo~
Rade~e, Pot na jez 18.

Kandidat je dne 24. 10. 1995 podal izjavo, da sprejema
kandidaturo.

[t. 008-3/95
Rade~e, dne 30. novembra 1995.

Predsednica
Ob~inske volilne komisije

Rade~e
Ivica Laznik, dipl. jur. l. r.

SLOVENSKE KONJICE

3323.

Na podlagi 73. ~lena statuta Ob~ine Slovenske Konjice
(Uradni list RS, {t. 34/95) je Ob~inski svet ob~ine Slovenske
Konjice na seji dne 29. 11. 1995 sprejel

P O S L O V N I K
Ob~inskega sveta ob~ine Slovenske Konjice

I. SPLOŠNE DOLO^BE

1. ~len
Ta poslovnik ureja organizacijo in na~in dela ob~inske-

ga sveta (v nadaljevanju: svet) ter na~in uresni~evanja pravic
in dol‘nosti ob~inskih svetnikov (v nadaljevanju: svetniki).

2. ~len
Dolo~be tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi

za delovanje delovnih teles ob~inskega sveta in njihovih
~lanov. Na~in dela delovnih teles se lahko v skladu s tem
poslovnikom ureja tudi v aktih o ustanovitvi delovnih teles,
lahko pa tudi s poslovniki delovnih teles.

3. ~len
Ob~inski svet in njegova delovna telesa poslujejo v

slovenskem jeziku.

4. ~len
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno. Javnost

dela se lahko omeji ali izklju~i samo, ~e je zaradi obravnava-
nja zaupnih dokumentov oziroma materialov ali iz drugih
razlogov tako predpisano z zakonom.

5. ~len
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
Svet ima redne seje praviloma enkrat na mesec.

6. ~len
Svet predstavlja predsednik sveta, delovno telo pa pred-

sednik delovnega telesa.
V primeru predsednikove odsotnosti le tega nadome{~a

podpredsednik, v primeru, da podpredsednik ni imenovan, pa
~lan, ki ga pooblasti predsednik.

7. ~len
Svet uporablja ‘ig, ki je dolo~en s statutom ob~ine.
@ig se uporablja na vabilih za seje sveta, na dopisih

sveta in na drugih aktih sveta in ob~ine, ki jih podpisuje
predsednik sveta.

@ig uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna tele-
sa sveta in nadzorni odbor.

@ig hrani in skrbi za njegovo uporabo sekretar.

II. KONSTITUIRANJE OB^INSKEGA SVETA

8. ~len
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skli~e dotedanji (prej{-

nji) predsednik sveta najkasneje 20 dni po izvolitvi svetni-
kov. ̂ e seja ni sklicana v navedenem roku, jo skli~e predsed-
nik volivne komisije.

9. ~len
Do izvolitve predsednika sveta vodi prvo sejo sveta

najstarej{i svetnik. Na njegov predlog lahko svet odlo~i, da
sejo vodi drug ~lan sveta.

Na prvi seji izvoli svet izmed svetnikov - na predlog
najmanj ~etrtine svetnikov - komisijo za mandatna vpra{anja,
volitve, imenovanja ter administrativne zadeve, ki pregleda,
kateri svetniki so po poro~ilu volivne komisije bili izvoljeni
in predlaga verifikacijo mandatov za svetnike in ‘upana.

10. ~len
Svet na svoji prvi seji obravnava poro~ilo o izidu voli-

tev v ob~ini in verificira mandate izvoljenih svetnikov ter
mandat ‘upana. Mandate svetnikov in ‘upana potrdi svet na
predlog komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-
nja, potem ko dobi njeno poro~ilo o pregledu potrdil o izvoli-
tvi ter vsebini in upravi~enosti morebitnih prito‘b kandidatov.

Svet odlo~i skupaj o potrditvi mandatov svetnikov, ki
niso sporni, posebej pa o vsakem spornem mandatu.
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^lan sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati
o potrditvi svojega mandata.

Šteje se, da je svet z odlo~itvijo o spornem mandatu
odlo~il tudi o prito‘bi kandidata ali predstavnika kandidature
oziroma liste kandidatov.

Svet odlo~i posebej o potrditvi mandata ‘upana.

III. PRAVICE IN DOL@NOSTI SVETNIKOV

1. Splo{ne dolo~be

11. ~len
Svetniki imajo pravice in dol‘nosti, dolo~ene z zako-

nom, statutom ob~ine in tem poslovnikom.

12. ~len
Svetniki imajo pravico in dol‘nost udele‘evati se sej

sveta in uresni~evati sprejete odlo~itve sveta.

13. ~len
Svetniki imajo pravico in dol‘nost sodelovati pri delu

delovnih telesih sveta, katerih ~lani so.
Svetniki se lahko udele‘ujejo tudi sej drugih delovnih

teles in na njih razpravljajo, ~e tako sklene delovno telo.

14. ~len
Svetniki lahko postavljajo vpra{anja ‘upanu in ob~inski

upravi ter zahtevajo informacije o delu organov ob~ine (‘u-
pana, ob~inske uprave, delovnih teles) in druge informacije,
ki jih potrebujejo za svoje delo in odlo~anje v svetu.

@upan, ob~inska uprava in delovno telo so dol‘ni odgo-
voriti na vpra{anje svetnikov in jim posredovati zahtevane
informacije. ̂ e svetnik to posebej zahteva se mu mora odgo-
voriti na vpra{anje oziroma posredovati informacijo tudi v
pisni obliki.

2. Vpra{anja in pobude svetnikov

15. ~len
Na vsaki redni seji sveta mora biti posebna to~ka dnev-

nega reda za vpra{anja in pobude svetnikov.

16. ~len
Vpra{anje oziroma pobuda svetnika mora biti kratko in

postavljeno tako, da je vsebina jasno razvidna. V nasprotnem
primeru predsednik sveta svetnika na to opozori in ga pozo-
ve, da vpra{anje oziroma pobudo ustrezno dopolni.

17. ~len
Pri obravnavi vpra{anj in pobud svetnikov mora biti na

seji obvezno prisoten ‘upan ali pod‘upan oziroma tajnik
ob~ine. ^e so navedeni zadr‘ani, ‘upan dolo~i, kdo jih bo
nadome{~al in odgovarjal na vpra{anja in pobude svetnikov.

18. ~len
Svetnik ima pravico na seji postaviti vpra{anje pisno ali

ustno.
Ustno postavljeno vpra{anje ne sme trajati ve~ kot 3

minute.
Pisno ali ustno postavljeno vpra{anje mora predsednik

sveta takoj posredovati tistemu (‘upanu, predsedniku delov-
nega telesa, tajniku ob~ine) na katerega se nana{a.

19. ~len
Na ustno in pisno postavljena vpra{anja na sami seji

sveta se odgovori ustno na isti seji sveta, na kateri je bilo
vpra{anje postavljeno.

Ustno se odgovori na seji sveta tudi na vsa pisna vpra{a-
nja, ki so bila podana pred sejo sveta, pa svetnik, ki je
postavil vpra{anje ni zahteval pisnega odgovora. @upan, ob-
~inska uprava in posamezno delovno telo lahko tudi v prime-
ru ustnega vpra{anja pripravijo pisni odgovor.

^e tisti, na katerega je bilo vpra{anje naslovljeno obraz-
lo‘i, da na postavljeno vpra{anje ne more odgovoriti takoj
(na sami seji), mora biti pismen odgovor podan na prvi na-
slednji seji.

Na dobljeni odgovor na vpra{anje ima svetnik pravico
postaviti dopolnilno vpra{anje.

20. ~len
^e svetnik z odgovorom ni zadovoljen, lahko predlaga,

da se o odgovoru opravi razprava, o ~emer odlo~i svet z
glasovanjem.

^e svet sprejme odlo~itev (sklep), da se o odgovoru
opravi razprava v ob~inskem svetu, uvrsti predsednik to vpra-
{anje na dnevni red prve naslednje seje.

21. ~len
Svetnik ima pravico dati pobudo predsedniku sveta,

‘upanu, delovnemu telesu ali ob~inski upravi za ureditev
dolo~enih vpra{anj ali za sprejem dolo~enih ukrepov.

Svetnik lahko da pobudo ustno ali pisno na seji ob~in-
skega sveta. Ustno dana pobuda ne sme trajati ve~ kot pet
minut.

22. ~len
Pisno pobudo po{lje predsednik sveta ‘upanu, ob~inski

upravi ali delovnemu telesu, ki morajo nanjo pismeno odgo-
voriti na prvi naslednji seji.

^e se pobuda nana{a na delo ob~inskega sveta mora
predsednik ob~inskega sveta na njo odgovoriti takoj oziroma
jo uvrstiti na dnevni red prve naslednje seje. ^e svetnik z
odgovorom predsednika sveta ni zadovoljen, lahko zahteva,
da se pobuda obravnava na prvi naslednji seji sveta. O tem
odlo~i svet z glasovanjem.

Odgovornost in ukrepi zaradi neupravi~ene
odsotnosti s sej sveta in delovnih teles

23. ~len
Svetnik se je dol‘an udele‘evati sej sveta in delovnih

teles, katerih ~lan je.
Svetnik, ki ne more priti na sejo sveta ali delovnega

telesa, katerega ~lan je, mora o tem in o razlogih za odsotnost
obvestiti predsednika sveta oziroma predsednika delovnega
telesa ali strokovnega sodelavca tega organa najpozneje do
za~etka seje. ̂ e zaradi vi{je sile ali drugih razlogov, svetnik
ne more obvestiti o svoji odsotnosti predsednika sveta do
za~etka seje, mora to opraviti takoj, ko je to mogo~e.

24. ~len
^e predsednik sveta oceni, da je to potrebno lahko na

seji sveta posebej poro~a o tem, kateri svetniki so na prej{nji
seji izostali neupravi~eno.

^e svetnik ve~krat ne pride na sejo sveta brez opravi~i-
la, mora predsednik sveta na to opozoriti svet in politi~no
stranko, katere ~lan je svetnik.

O razlogih za odsotnost s sej sveta in o potrebnih ukre-
pih se lahko opravi obravnava tudi v okviru posebne to~ke
dnevnega reda seje sveta.
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IV. DELOVNO PODRO^JE SVETA

25. ~len
Ob~inski svet je najvi{ji organ odlo~anja o vseh zade-

vah v okviru pravic in dol‘nosti ob~ine, njegove pristojnosti
pa so dolo~ene in opredeljene v 13. in 14. ~lenu statuta
Ob~ine Slovenske Konjice.

V. SEJE SVETA

1. Program dela, sklicevanje sej, predsedovanje in
udele‘ba na seji

26. ~len
Seje sveta sklicuje predsednik sveta.
Predsednik sveta sklicuje redne seje sveta v skladu s

programom dela sveta, po sklepu sveta, na predlog ‘upana ali
na predlog drugih predlagateljev dolo~enih v 20. ~lenu statu-
ta Ob~ine Slovenske Konjice.

27. ~len
Okvirni program dela za posamezno leto pripravi pred-

sednik sveta po posvetovanju s podpredsednikom, ‘upanom,
pod‘upanom, predsedniki delovnih teles in tajnikom ob~ine.
V okvirnem programu dela se upo{teva program dela ‘upana
in ob~inske uprave, predloge delovnih teles ter druge predlo-
ge za razpravo in odlo~anje v svetu. Okvirni program dela bi
naj bil sprejet predvidoma do konca januarja za teko~e leto.

Okvirni program dela predlaga v sprejem svetu predsed-
nik sveta.

Predsednik sveta uvr{~a posamezna vpra{anja na dnev-
ni red sej sveta na podlagi programa dela ali po posvetu z
‘upanom.

28. ~len
Izredno sejo sveta skli~e predsednik sveta na svojo pobu-

do, na zahtevo ‘upana, delovnega telesa sveta ali na zahtevo ene
~etrtine ~lanov sveta. V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti
navedeni razlogi za njen sklic. Zahtevi mora biti prilo‘eno gra-
divo o zadevah, o katerih naj ob~inski svet odlo~a.

29. ~len
Vabilo za sklic sveta s predlogom dnevnega reda se

po{lje svetnikom najmanj 7 dni pred dnem, dolo~enim za
sejo. Skupaj z vabilom se svetnikom po{lje tudi gradivo, ki je
bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red. Izredno sejo
lahko skli~e predsednik sveta tudi v kraj{em roku.

Vabilo za sklic sveta skupaj z gradivom se po{lje tudi
‘upanu, pod‘upanu in tajniku ob~ine.

30. ~len
Na seje sveta se vabijo tudi poro~evalci za posamezne

to~ke dnevnega reda, ki jih dolo~i ‘upan oziroma predsednik
sveta.

Glede na dnevni red se po{lje vabilo tudi drugim (stro-
kovni sodelavci sveta ali njegovih delovnih teles, strokovnja-
ki dolo~enih podro~ij, ki so sodelovali pri pripravi gradiva
ipd.) katerih navzo~nost je zaradi nemotenega dela na seji
potrebna.

Po odlo~itvi predsednika sveta so lahko na sejo povab-
ljene tudi druge osebe.

31. ~len
Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi predsednik

sveta, ki se pred tem posvetuje z ‘upanom. Predlog dnevnega

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

V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le
to~ke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so dolo~e-
ni s tem poslovnikom.

Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so pri-
pravljeni za drugo obravnavo.

Dnevni red izredne seje se lahko predlaga tudi na sami
seji, na sami seji pa se lahko predlo‘i svetnikom tudi gradivo
za sejo.

32. ~len
Svet praviloma ne more odlo~ati o zadevah, glede kate-

rih svetnikom ni bilo poslano oziroma izro~eno gradivo.
Kolikor svet z ve~ino glasov vseh odlo~i, da se zaradi

nujnosti uvrsti na dnevni red tudi zadeva, ki ni pripravljena
skladno zavezi prej{njega odstavka tega ali zavezi tretjega
odstavka 34. ~lena, svet izjemoma lahko odlo~a tudi o taki
zadevi.

33. ~len
Seji sveta predseduje predsednik. Kadar je predsednik

sveta zadr‘an predseduje seji sveta podpredsednik. Po poob-
lastilu predsednika lahko vodi posamezno sejo sveta pod-
predsednik, ~eprav je predsednik sveta na seji navzo~.

Kadar nastopijo razlogi, da se ‘e sklicane seje ne moreta
udele‘iti niti predsednik niti podpredsednik, vodi sejo svet-
nik, ki ga za to pooblasti predsednik ob~inskega sveta.

34. ~len
Svetniki imajo pravico in dol‘nost udele‘evati se sej

sveta in sodelovati pri delu in odlo~anju na sejah.
@upan, pod‘upan in tajnik ob~ine imajo pravico udele-

‘evati se sej sveta in na njih razpravljati o vseh vpra{anjih, ki
so na dnevnem redu.

@upan lahko predlaga razpravo tudi o drugih vpra{anjih,
ki niso na dnevnem redu. O uvrstitvi tak{ne to~ke na dnevni
red odlo~i svet z glasovanjem. @upan mora za obravnavo
vpra{anja predlo‘iti svetu ustrezno gradivo z utemeljitvijo,
zakaj ni bilo gradivo predlo‘eno v poslovni{kem roku.

35. ~len
Kadar svet sklene, da bo kako vpra{anje obravnaval

brez navzo~nosti javnosti, odlo~i kdo je lahko poleg svetni-
kov navzo~ na seji sveta.

2. Potek seje

36. ~len
Ko predsedujo~i za~ne sejo, obvesti svet, kateri izmed

svetnikov so ga obvestili, da so zadr‘ani in se seje ne morejo
udele‘iti.

Predsedujo~i nato ugotovi, ali je svet sklep~en.
Predsedujo~i obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen

na sejo.
Na za~etku seje lahko predsedujo~i poda pojasnila v

zvezi z delom na seji in drugimi vpra{anji.

37. ~len
Preden svet preide k dolo~itvi dnevnega reda, odlo~a o

sprejemu zapisnika prej{nje seje.
Svetniki lahko dajo pripombe k zapisniku prej{nje seje

in zahtevajo, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni. O
utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika
prej{nje seje odlo~i svet.
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Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso
bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spreme-
njen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.

38. ~len
Svet na za~etku seje dolo~i dnevni red.
Pri dolo~anju dnevnega reda svet najprej ugotavlja ali je

poobla{~eni predlagatelj umaknil kak svoj predlog, nato o
predlogih, da se dnevni red raz{iri in nato o morebitnih
predlogih za hitri postopek sprejemanja odlokov.

Predlogi za raz{iritev dnevnega reda se lahko sprejmejo
le, ~e so razlogi zanj nastali po sklicu seje in ~e je bilo
svetnikom izro~eno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zade-
ve na dnevni red.

O predlogih za raz{iritev dnevnega reda svet razpravlja
in glasuje.

Po ugotovitvah za umik oziroma sprejetih odlo~itvah za
raz{iritev dnevnega reda, da predsedujo~i na glasovanje pred-
log dnevnega reda v celoti.

39. ~len
Posamezne to~ke dnevnega reda se obravnavajo po do-

lo~enem (sprejetem) vrstnem redu.
Med sejo lahko svet spremeni vrstni red obravnave po-

sameznih to~k dnevnega reda.

40. ~len
Na za~etku obravnave vsake to~ke dnevnega reda lahko

poda ‘upan ali oseba, ki jo dolo~i ‘upan oziroma predlaga-
telj, kadar to ni ‘upan, dopolnilno obrazlo‘itev. Dopolnilna
obrazlo‘itev sme trajati najve~ 10 minut.

Kadar svet tako sklene, je predlagatelj dol‘an podati
dopolnilno obrazlo‘itev.

Po podani dopolnilni obrazlo‘itvi dobijo besedo svetni-
ki po vrstnem redu, kakor so se pri predsedniku sveta prigla-
sili k razpravi. Razprava posameznega svetnika praviloma ne
sme biti dalj{a kot 5 minut. Svet lahko sklene, da posamezen
svetnik iz utemeljenih razlogov lahko razpravlja dalj ~asa.

41. ~len
Svetnik sme govoriti le o vpra{anju, ki je na dnevnem

redu.
^e se svetnik ne dr‘i dnevnega reda ali prekora~i ~as za

razpravo, ga predsednik opomni. ^e se tudi po drugem opo-
minu ne dr‘i dnevnega reda oziroma nadaljuje z govorom
oziroma razpravo, mu predsedujo~i lahko vzame besedo.

Zoper odvzem besede lahko svetnik ugovarja. O ugovo-
ru odlo~i svet brez razprave.

Dolo~be o vodenju in poteku seje, dol‘ine razprave,
vzdr‘evanju reda idr. veljajo oziroma se smiselno uporablja-
jo tudi za vse druge (‘upana, pod‘upana, tajnika ob~ine idr.),
ki sodelujejo na seji sveta.

42. ~len
Predlagatelj lahko umakne svoj predlog do za~etka gla-

sovanja. Tako umaknjeni predlog lahko predlaga drugi pred-
lagatelj.

^e je predlog z glasovanjem sprejet ali zavrnjen, ga ni
dopustno ponovno obravnavati na isti seji sveta, razen ~e svet
z ve~ino glasov vseh ~lanov sveta ne odlo~i druga~e.

43. ~len
Med razpravo o kateremkoli vpra{anju sme ~lan sveta

postaviti proceduralno vpra{anje, o katerem mora predsedu-
jo~i takoj odlo~iti v skladu s poslovnikom.

Vsako nasprotovanje proceduralni odlo~itvi, ki ni dolo-
~ena s tem poslovnikom, je predsedujo~i dol‘an predlo‘iti v

glasovanje svetu, ki odlo~itev predsedujo~ega lahko zavrne z
ve~ino glasov prisotnih ~lanov sveta.

44. ~len
^e je v razpravi podanih ve~ proceduralnih predlogov,

se o njih odlo~i v naslednjem vrstnem redu:
– predlog za sklenitev razprave o dolo~eni to~ki dnev-

nega reda
– predlog za prelo‘itev razprave o dolo~eni to~ki dnev-

nega reda
– predlog za prekinitev seje sveta
– predlog za prelo‘itev seje.

45. ~len
Svetniku, ki ‘eli govoriti o kr{itvi poslovnika ali o

kr{itvi dnevnega reda, da predsedujo~i besedo takoj, ko jo
zahteva.

Predsedujo~i nato poda pojasnilo glede kr{itve poslov-
nika ali dnevnega reda. ^e svetnik ni zadovoljen s pojasni-
lom, odlo~i svet o tem vpra{anju brez razprave.

^e svetnik zahteva besedo, da bi opozoril na napako, ali
popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni to~na in je
povzro~ila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu, mu
da predsedujo~i besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora
svetnik omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati
ve~ kot 5 minut.

46. ~len
Ko predsedujo~i ugotovi, da pri posamezni to~ki dnev-

nega reda ni ve~ prigla{enih k razpravi, sklene razpravo.
Pravico predlagati sklepe ima predlagatelj, ki to stori ‘e

v gradivu za posamezno to~ko dnevnega reda ali predsedujo-
~i, ~e to ni v nasprotju z zakonom, statutom ali tem poslovni-
kom.

^e je na podlagi razprave treba pripraviti predloge za
odlo~itev ali stali{~a, se razprava o taki to~ki dnevnega reda
lahko prekine in nadaljuje po predlo‘itvi teh predlogov.

Predsedujo~i je dol‘an na zahtevo vseh navzo~ih svetni-
kov vsaj ene stranke ali na zahtevo vsaj tretjina navzo~ih
svetnikov, pred glasovanjem o zadevi, ki se obravnava, odre-
diti kraj{i odmor, ki pa ne sme biti dalj{i kot 20 minut.

47. ~len
Kadar svet obravnava ve~ predlogov sklepov v eni to~i

dnevnega reda, se glasuje o predlogih po vrstnem redu, kot so
bili podani.

Kadar se o delih sklepa glasuje lo~eno, je izglasovane
dele sklepa predsedujo~i dol‘an dati ponovno na glasovanje
kot celoto.

48. ~len
Predsedujo~i lahko med sejo prekine delo sveta, ~e so

potrebna dodatna posvetovanja v delovnem telesu, ~e je to
potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po zaklju~eni
razpravi, potrebe po posvetovanju, pridobitve dodatnih stro-
kovnih mnenj ipd. V primeru prekinitve, predsedujo~i dolo~i,
kdaj se bo prekinjena seja nadaljevala.

Predsedujo~i prekine delo sveta tudi, ~e ugotovi, da seja
ni ve~ sklep~na in v drugih primerih, ko tako sklene svet. ^e
je delo sveta prekinjeno zato, ker seja ni ve~ sklep~na, sklep~-
nosti pa ni mogo~e zagotoviti niti v nadaljevanju seje, pred-
sedujo~i sejo zaklju~i.

49. ~len
^e svet o zadevi, ki jo je obravnaval ni kon~al razprave

ali ~e ni pogojev za odlo~anje, ali ~e svet o zadevi ne ‘eli
odlo~iti na isti seji, se razprava oziroma odlo~anje o zadevi
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prelo‘i na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odlo~i,
~e ~asovno ni uspel obravnavati vseh to~k dnevnega reda.

50. ~len
Predsednik sveta kon~a sejo, ko so obravnavane vse

to~ke dnevnega reda.

3. Vzdr‘evanje reda na seji

51. ~len
Za red na seji skrbi predsedujo~i sveta. Na seji sveta ne

sme nih~e govoriti, dokler mu predsedujo~i ne da besede.
Predsedujo~i skrbi, da govornika nih~e ne moti med

govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu se‘e v
besedo le predsedujo~i.

52. ~len
Za kr{itev reda na seji sveta sme predsedujo~i izre~i

naslednje ukrepe:
– opomin
– odvzem besede
– odstranitev s seje ali z dela seje.

53. ~len
Opomin se lahko izre~e svetniku, ~e govori, ~eprav ni

dobil besede, ~e sega govorniku v besedo, ali ~e na kak drug
na~in kr{i red na seji.

Odvzem besede se lahko izre~e svetniku, ~e s svojim
govorom na seji kr{i red in dolo~be tega poslovnika in je bil
na tej seji ‘e dvakrat opomnjen, naj spo{tuje red in dolo~be
tega poslovnika.

Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izre~e svetni-
ku, ~e kljub opominu ali odvzemu besede kr{i red na seji,
tako da onemogo~a delo sveta.

54. ~len
Svetnik, ki mu je izre~en ukrep odstranitve s seje ali z

dela seje, mora takoj zapustiti prostor, v katerem je seja.

55. ~len
Predsedujo~i lahko odredi, da se odstrani s seje in iz

poslopja, v katerem je seja, vsak drug udele‘enec ali poslu{a-
lec, ki kr{i red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogo-
~a nemoten potek seje.

^e je red hudo kr{en, lahko predsedujo~i odredi, da se
odstranijo vsi poslu{alci.

56. ~len
^e predsedujo~i z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda

na seji sveta, sejo sveta prekine.

4. Odlo~anje

57. ~len
Svet veljavno odlo~a, ~e je na seji navzo~a ve~ina vseh

~lanov sveta.
Za sklep~nost je odlo~ilna dejanska navzo~nost svetni-

kov v sejni sobi.
Svet sprejema odlo~itve z ve~ino glasov navzo~ih ~la-

nov sveta, razen ~e ni v zakonu ali statutu ob~ine druga~e
dolo~eno.

Kadar je za sprejem odlo~itve potrebna dvotretjinska
ve~ina vseh svetnikov, svet veljavno odlo~a, ~e je na seji
navzo~ih najmanj dve tretjini vseh svetnikov.

58. ~len
Navzo~nost svetnikov na seji se ugotavlja na za~etku

seje, pred glasovanjem in na za~etku nadaljevanja prekinjene
seje.

59. ~len
Svet praviloma odlo~a z javnim glasovanjem.
Svet sprejme odlo~itev s tajnim glasovanjem le, ~e tako

sklene na podlagi tretjega odstavka 22. ~lena statuta Ob~ine
Slovenske Konjice, pred odlo~anjem o vsaki posamezni za-
devi oziroma vpra{anju.

60. ~len
Glasovanje se opravi po kon~ani razpravi o predlogu, o

katerem se odlo~a. Vsak ~lan sveta ima en glas.
Poteka glasovanja ni mogo~e prekinjati z novimi pred-

logi ali razpravo.
Predsedujo~i po vsakem opravljenem glasovanju ugoto-

vi in objavi izid glasovanja.

61. ~len
Pri javnem odlo~anju (glasovanju, izrekanju) lahko po-

samezen svetnik glasuje “za” sprejem predlagane odlo~itve
ali “proti” sprejemu predlagane odlo~itve.

62. ~len
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimen-

skim izrekanjem.
S poimenskim izrekanjem se glasuje, ~e tako odlo~i

svet na predlog predsedujo~ega ali ena ~etrtina ~lanov sveta.
^e se glasuje s poimenskim izrekanjem, predsedujo~i

sveta kli~e po seznamu svetnike, vsak pa se izre~e z besedo
“za” ali “proti”.

63. ~len
Tajno se glasuje z glasovnicami. Za glasovanje se nati-

sne toliko glasovnic, kot je ~lanov sveta. Glasovnice morajo
biti overjene z ‘igom ob~ine.

Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odlo~a, in
opredelitev “ZA” in “PROTI”. Svetnik glasuje tako, da ob-
kro`i besedo “ZA” ali besedo “PROTI”.

64. ~len
Tajno glasovanje vodi predsednik s pomo~jo dveh svet-

nikov, ki ju izvoli svet na predlog predsedujo~ega. Posamez-
na administrativno-tehni~na opravila opravlja sekretar sveta.

Svetnikom se vro~ijo glasovnice pri mizi predsedujo~e-
ga, glasujejo pa na prostoru, dolo~enem za glasovanje. V
seznamu ~lanov sveta se sproti ozna~i, kateri svetniki so
dvignili glasovnico.

Ko svetnik izpolni glasovnico, odda glasovnico v glaso-
valno skrinjico.

65. ~len
Ko je glasovanje kon~ano, predsedujo~i in izvoljena

svetnika ugotovijo izid glasovanja. Pri tem se lahko umakne-
jo v poseben prostor.

Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– {tevilo razdeljenih glasovnic,
– {tevilo oddanih glasovnic,
– {tevilo neveljavnih glasovnic,
– {tevilo veljavnih glasovnic,
– {tevilo glasov “ZA” in {tevilo glasov “PROTI”, oziro-

ma pri glasovanju o kandidatih, {tevilo glasov, ki jih je dobil
posamezni kandidat,
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– ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano ve-
~ino, ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandida-
tih pa, katerih kandidat je izvoljen.

O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik,
ki ga podpi{ejo vsi, ki so vodili glasovanje.

Predsedujo~i takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid
glasovanja na seji sveta.

66. ~len
^e svetniki ugovarjajo poteku glasovanja ali ugotovitvi

izida glasovanja, se lahko glasovanje ponovi.
O ponovitvi glasovanja odlo~i svet brez razprave na

predlog svetnika, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida gla-
sovanja ali na predlog predsedujo~ega.

5. Zapisnik seje sveta

67. ~len
O delu na seji sveta se pi{e zapisnik.
Zapisnik obsega podatke o udele‘bi na seji in glavne

podatke o delu na seji, zlasti o predlogih, o katerih se je
razpravljalo z imeni razpravljavcev, o sklepih, ki so bili na
seji sprejeti in o izidih glasovanja o posameznih zadevah.
Zapisniku je treba predlo‘iti original ali kopijo gradiva, ki je
bilo predlo‘eno oziroma obravnavano na seji.

Vsak ~lan sveta ima pravico, da se v zapisnik vpi{e tudi
njegovo lo~eno mnenje.

Sprejeti zapisnik podpi{eta predsedujo~i sveta, ki je
sejo vodil in sekretar sveta.

68. ~len
O delu na seji sveta se lahko vodijo tudi dobesedni

zapisi (magnetogram seje), ki se hranijo skupaj z zapisnikom
in drugim gradivom. Magnetogram seje se hrani leto dni po
seji.

69. ~len
Izvirniki odlokov in drugih aktov sveta ter vso gradivo,

ki ga je obravnaval svet ali njegova delovna telesa, se hrani v
arhivu ob~inske uprave.

O arhiviranju in rokih hranjenja gradiva izda natan~nej-
{a navodila ‘upan, v skladu s predpisi, ki urejajo pisarni{ko
poslovanje in dokumentacijsko gradivo.

70. ~len
Svetniki in ‘upan ter pod‘upan in tajnik imajo pravico

vpogleda v vse spise in gradivo, ki je bilo obravnavano na
seji in ki se hrani v ob~inski upravi.

V primeru zaupnih materialov se z njimi postopa v
skladu z zakonskimi dolo~bami.

6. Predsednik sveta

71. ~len
Predsednik sveta predvsem:
– sklicuje in vodi seje sveta,
– skrbi, da so pravo~asno pripravljeni materiali za obrav-

navo in odlo~anje na seji sveta ter za nemoteno delo sveta,
– podpisuje odloke in druge akte, ki jih sprejema svet,
– skrbi za izvajanje poslovnika sveta,
– po predsednikih delovnih teles koordinira delo med

posameznimi delovnimi telesi,
– skrbi za sodelovanje in usklajevanje dela z ‘upanom

in ob~insko upravo,
– opravlja druge naloge, ki jih narekuje delo sveta in

naloge, ki mu jih dolo~i svet.

72. ~len
Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem

delu, ga nadome{~a v odsotnosti ali v primeru zadr‘anosti in
po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve z njego-
vega delovnega podro~ja.

73. ~len
^e nastopijo razlogi zaradi katerih predsednik sveta ne

more opravljati svoje funkcije, opravlja naloge predsednika
podpredsednik sveta. ^e tudi podpredsednik sveta ne more
opravljati nalog predsednika prevzame naloge predsednika
svetnik, ki ga za to pooblasti predsednik sveta.

7. Strokovna in administrativno tehni~na-opravila za
svet

74. ~len
Strokovna in administrativno-tehni~na opravila za svet

in njegova delovna telesa zagotavlja ‘upan z zaposlenimi v
ob~inski upravi.

75. ~len
Za opravljanje strokovnih in administrativnih opravil za

potrebe sveta imenuje ob~inski svet sekretarja sveta.
Sekretar sveta pomaga predsedniku pri pripravi in vode-

nju sej sveta. Sekretar je za svoje delo odgovoren predsedni-
ku sveta in svetu.

Sekretar praviloma opravlja delo profesionalno in skle-
ne delovno razmerje v ob~inski upravi.

8. Delovna telesa sveta

76. ~len
Svet ima delovna telesa, ki jih ustanovi v skladu z

dolo~ili statuta, odloka o ustanovitvi delovnih teles in tega
poslovnika. Svet lahko ustanovi stalna in ob~asna delovna
telesa.

Delovna telesa ob~inskega sveta so odbori in komisije.

77. ~len
Svet ustanovi delovna telesa za prou~evanje posamez-

nih podro~ij, za pripravo odlo~itev na teh podro~jih, za pri-
pravo strokovnih podlag, za odlo~anje na ob~inskem svetu in
za oblikovanje stali{~ do posameznih vpra{anj ter za pripra-
vo, prou~evanje in obravnavo predlogov odlokov in drugih
aktov sveta.

Poleg delovnih teles, ustanovljenih s statutom in odlo-
kom ob~ine, ustanavlja svet delovna telesa tudi s sklepi, s
katerimi dolo~i tudi njihovo sestavo in opredeli njihovo de-
lovno podro~je.

78. ~len
Stalna delovna telesa ob~inskega sveta, njihova sestava,

pristojnosti in na~in dela delovnih teles so dolo~ena v odloku
o ustanovitvi delovnih teles Ob~inskega sveta ob~ine Sloven-
ske Konjice.

Poleg stalnih delovnih teles ima ob~inski svet tudi dru-
ge odbore in komisije, ~e tako narekujeta delo in potrebe
ob~inskega sveta. Njihove naloge, sestava in na~in imenova-
nja se opredelijo v aktu o ustanovitvi.

Za delo delovnih teles se za vpra{anja, ki niso urejena v
odloku, smiselno uporabljajo dolo~ila tega poslovnika, ki se
nana{ajo na delo sveta.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 5567[t. 71 – 14. XII. 1995

79. ~len
Svet in ‘upan lahko ustanovita skupna delovna telesa. V

aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se dolo~i njiho-
va sestava in naloge.

VI. AKTI OB^INSKEGA SVETA

1. Splo{ne dolo~be

80. ~len
Svet sprejema naslednje akte:
– statut ob~ine,
– poslovnik o delu ob~inskega sveta,
– prora~un ob~ine in zaklju~ni ra~un,
– prostorske in druge plane razvoja ob~ine,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.

81. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki dolo~a: temeljna

na~ela za organizacijo in delovanje ob~ine, oblikovanje in
pristojnosti ob~inskih organov, organizacijo ob~inske uprave
in javnih slu‘b, na~in sodelovanja ob~anov pri sprejemanju
odlo~itev v ob~ini in druga vpra{anja skupnega pomena v
ob~ini, ki jih dolo~a zakon.

Svet sprejme statut z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh
~lanov ob~inskega sveta.

82. ~len
S poslovnikom, ki ga sprejme ob~inski svet z dvetretjin-

sko ve~ino navzo~ih ~lanov, se uredi organizacija in na~in
dela ob~inskega sveta ter uresni~evanje pravic in dol‘nosti
~lanov ob~inskega sveta.

83. ~len
S prora~unom ob~ine se razporedijo vsi prihodki in

izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v
ob~ini.

Ob~inski prora~un se sprejme za prora~unsko leto, ki se
za~ne in kon~a hkrati s prora~unskim letom za dr‘avni prora-
~un.

84. ~len
S prostorskimi in drugimi plani razvoja ob~ine se v

skladu z zakonom dolo~ajo pogoji rabe prostora in dolo~ajo
programi dejavnosti na posameznih podro~jih, ki se financi-
rajo iz ob~inskega prora~una.

85. ~len
Z odlokom ureja ob~ina na splo{ni na~in zadeve iz svoje

pristojnosti, ustanavlja organe ob~inske uprave in dolo~a
na~in njihovega dela ter ustanavlja javne slu‘be.

Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pri-
stojnosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom.

86. ~len
Z odredbo ob~ina uredi dolo~ene razmere, ki imajo

splo{en pomen ali odreja na~in ravnanja v takih razmerah.

87. ~len
S pravilnikom se raz~lenijo posamezne dolo~be statuta

ali odloka v procesu njunega izvr{evanja.

88. ~len
Z navodilom se lahko podrobneje predpi{e na~in dela

organov ob~inske uprave pri izvr{evanju dolo~b statuta ali
odloka.

89. ~len
S sklepom se ustanavljajo odbori in komisije, dolo~a

njihovo delovno podro~je in voli ter imenuje ~lane odborov
oziroma komisij.

S sklepom svet odlo~a tudi o postopkovnih vpra{anjih
in zavzema stali{~a do posameznih vpra{anj iz svoje pristoj-
nosti. Ti sklepi se ne objavljajo v uradnem glasilu ob~ine.

2. Postopek za sprejem odloka

90. ~len
Odlok lahko predlaga vsak ~lan sveta, ‘upan, delovno

telo sveta ali najmanj pet odstotkov volivcev v ob~ini.
Predlog odloka po{lje predlagatelj predsedniku sveta.

91. ~len
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,

besedilo ~lenov in obrazlo‘itev.
Uvod obsega razloge za sprejem odloka, oceno stanja,

cilje in na~ela odloka ter oceno finan~nih in drugih posledic,
ki jih bo imel sprejem odloka.

92. ~len
Predlagatelj dolo~i svojega predstavnika, ki bo sodelo-

val v obravnavah predloga odloka na sejah sveta.
@upan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odlo-

ka na sejah sveta, tudi kadar sam ni predlagatelj.

93. ~len
Predsednik sveta po{lje predlog odloka ~lanom sveta in

‘upanu, kadar ta ni predlagatelj odloka, najmanj 7 dni pred
dnem, dolo~enim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan
predlog odloka.

94. ~len
Ob~inski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh

obravnavah.
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlo-

gih, ki zahtevajo sprejem odloka, o ciljih in na~elih ter te-
meljnih re{itvah predloga odloka.

95. ~len
Ob prvi obravnavi predloga odloka lahko svet sklene:
– da se opravi razprava in glasovanje o posameznih

spornih re{itvah (~lenih) predloga odloka,
– da se opravi razprava in glasovanje po posameznih

poglavjih predloga odloka,
– da se opravi razprava skupaj o ve~ ali o vseh poglavjih

predloga odloka.
Na koncu prve obravnave predloga odloka lahko svet:
– odlo~i, da se opravi druga obravnava predloga odloka

v predlo‘enem besedilu,
– sprejme stali{~a in sklepe, ki naj jih predlagatelj upo-

{teva pri pripravi za drugo obravnavo,
– odlo~i, da se odlok ne sprejme.

96. ~len
^e svet odlo~i, da se obravnava predloga odloka nada-

ljuje, dolo~i rok za za~etek druge obravnave.
^e svet odlo~i, da se odlok ne sprejme, je postopek

kon~an.
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97. ~len
V drugi obravnavi predloga odloka svet razpravlja in po

kon~ani razpravi glasuje o odloku kot celoti in o naslovu
odloka.

O posami~nih ~lenih razpravlja in glasuje le, ~e so
sporni.

98. ~len
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo

njegove spremembe in dopolnitve ~lani sveta in predlagatelj
z amandmaji.

Amandma mora biti predlo‘en svetu najmanj en delovni
dan pred dnem, dolo~enim za sejo sveta, na kateri bo obrav-
navan predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma.

@upan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam
predlagatelj odloka.

Na sami seji lahko predlagajo amandma najmanj trije
~lani sveta ali predlagatelj.

Amandma mora biti predlo‘en v pisni obliki z obrazlo-
‘itvijo. Predlagatelj amandmaja lahko amandma na seji tudi
ustno obrazlo‘i.

@upan in predlagatelj odloka imata pravico podati mne-
nje k vsakemu amandmaju.

Svoje mnenje o amandmaju lahko poda tudi delovno
telo sveta.

99. ~len
Po kon~ani razpravi o amandmajih se glasuje o vsakem

amandmaju posebej, ali o skupini med seboj povezanih
amandmajev.

Predlagatelj amandmaja lahko amandma umakne do za-
~etka glasovanja o amandmaju.

Po kon~anem glasovanju o amandmajih predsednik ugo-
tovi, kateri amandmaji so bili sprejeti, nato pa da na glasova-
nje predlog odloka v celoti.

Svet lahko sklene, da se o predlogu odloka v celoti
glasuje na podlagi celovitega besedila predloga odloka z
vnesenimi in sprejetimi amandmaji. Celovito besedilo pri-
pravi statutarno pravna komisija ali drug organ, ki ga dolo~i
svet.

^e statutarno pravna komisija ali drug organ ugotovi, da
so v odloku o~itna neskladja med posameznimi ~leni odloka,
lahko predlaga amandmaje za uskladitev. ^e ni mogo~e pri-
praviti celovitega besedila na isti seji, glasuje svet o spreje-
mu odloka na prvi prihodnji seji.

3. Hitri postopek v zvezi s sprejemanjem odloka

100. ~len
Kadar to zahtevajo izredne potrebe ob~ine, naravne ne-

sre~e ali kadar gre za manj{e spremembe odlokov, lahko svet
sprejme odlok po hitrem postopku.

Predlog, naj se odlok sprejme po hitrem postopku, da
predlagatelj odloka. Tak predlog mora biti posebej obrazlo-
‘en.

Pri hitrem postopku se zdru‘ita prva in druga obravnava
odloka na isti seji.

101. ~len
O predlogu naj se odlok sprejme po hitrem postopku

odlo~i svet ob dolo~anju dnevnega reda.
^e svet ne sprejme predloga, da se odlok obravnava po

hitrem postopku, se uporabljajo dolo~be tega poslovnika, ki
veljajo za prvo obravnavo odloka.

102. ~len
Pri hitrem postopku je mogo~e predlagati amandmaje

na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.
Na seji lahko amandma predlo‘i posamezni svetnik ali

predlagatelj odloka. Amandma lahko predlaga tudi ‘upan,
kadar ni predlagatelj odloka.

4. Sprejem drugih aktov sveta

103. ~len
O drugih aktih, razen o odloku o prora~unu ob~ine in o

prostorskih in drugih planih razvoja ob~ine, odlo~a svet pra-
viloma na isti seji. Na tej seji se opravi hkrati splo{na razpra-
va, razprava in glasovanje po delih akta ter razprava in glaso-
vanje o aktu v celoti.

Svet lahko sklene, da bo obravnaval te akte po dvofaz-
nem postopku.

Za spreminjevalne in dopolnilne predloge k tem aktom
se smiselno uporabljajo dolo~be, ki veljajo za odlo~anje o
amandmajih k predlogu odloka.

104. ~len
Po postopku kot velja za sprejem odloka se sprejemajo

tudi spremembe in dopolnitve statuta ob~ine in poslovnika
ob~inskega sveta.

5. Sprejem ob~inskega prora~una in zaklju~nega ra~una
prora~una

105. ~len
V postopku priprave prora~una predlo‘i ‘upan ob~in-

skemu svetu predlog prora~una najkasneje 45 dni po prejemu
meril za zagotovljeno porabo iz 20. ~lena zakona o financira-
nju ob~in.

Predsednik ob~inskega sveta po{lje predlog ob~inskega
prora~una predsednikom delovnih teles in svetnikom.

106. ~len
Predsedniki delovnih teles lahko v 15 dneh od predlo‘i-

tve predloga ob~inskega prora~una skli~ejo seje delovnih
teles, na katerih ‘upan pojasni predlog prora~una.

107. ~len
Amandmaji k predlogu ob~inskega prora~una se lahko

vlagajo najkasneje do 20. dneva po njegovi predlo‘itvi.
Amandma mora biti vlo‘en na na~in in pod pogoji iz 98.
~lena poslovnika.

Vsak predlagatelj amandmaja mora upo{tevati pravilo o
ravnovesju med prora~unskimi prihodki in izdatki.

108. ~len
Odbor za finance in premo‘enje se najkasneje v 10 dneh

po izteku roka iz prej{njega ~lena opredeli do vlo‘enih amand-
majev.

Poro~ilo, ki vsebuje mnenja, stali{~a, opredelitve do
amandmajev, po{lje odbor za finance in premo‘enje ‘upanu.

109. ~len
@upan se opredeli do vlo‘enih amandmajev in na podla-

gi opredelitve pripravi dopolnjen predlog ob~inskega prora-
~una, ki ga po{lje predsedniku ob~inskega sveta v roku naj-
manj 10 dni, predsednik pa mora sklicati sejo najmanj v roku
5 dni.
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110. ~len
Pred pri~etkom razprave o ob~inskem prora~unu najprej

poda obrazlo‘itev ‘upan, potem poda poro~ilo predsednik
odbora za premo‘enje in finance.

111. ~len
O amandmajih k predlogu ob~inskega prora~una odlo~a

ob~inski svet na koncu razprave o delu prora~una, h katere-
mu je bil vlo‘en amandma.

Ko je kon~ano glasovanje po delih, predsedujo~i ugoto-
vi ali je prora~un medsebojno usklajen po delih ter glede
prihodkov in odhodkov.

V dvomu predsedujo~i pridobi mnenje ‘upana.
^e je prora~un usklajen, ob~inski svet glasuje o njem v

celoti, v nasprotnem primeru, ~e se ugotovi neusklajenost ali
neustreznost spremenjene vsebine, odbor za finance in pre-
mo‘enje v roku 5 dni pripravi uskladitveni amandma.

Kolikor ‘upan po sprejetih amandmajih vztraja pri svo-
jem predlogu prora~una, predsedujo~i da najprej na glasova-
nje ‘upanov predlog, kolikor le-ta ni izglasovan s predpisano
ve~ino glasov, ob~inski svet glasuje o predlogu prora~una po
izglasovanih amandmajih.

112. ~len
^e ob~inski prora~un ni sprejet, dolo~i ob~inski svet

rok, v katerem ‘upan predlo‘i nov predlog ob~inskega prora-
~una.

Nov predlog ob~inskega prora~una ob~inski svet obrav-
nava in o njem odlo~a po dolo~bah tega poslovnika o hitrem
postopku za sprejem odloka.

113. ~len
@upan lahko med letom predlaga rebalans ob~inskega

prora~una, mora pa ga predlagati najkasneje 45 dni po preje-
mu meril za zagotovljeno porabo.

Rebalans ob~inskega prora~una sprejema ob~inski svet
po dolo~bah tega poslovnika, ki veljajo za sprejem odloka po
hitrem postopku.

114. ~len
Zaklju~ni ra~un prora~una iz prej{njega leta predlo‘i

‘upan ob~inskemu svetu do konca marca teko~ega leta.
Ob sprejemu zaklju~nega ra~una se obravnava in spre-

jema poro~ilo nadzornega odbora.
K zaklju~nemu ra~unu da svoje poro~ilo z mnenji in

stali{~i odbor za finance in premo‘enje.

115. ~len
Pred pri~etkom razprave o zaklju~nem ra~unu ob~in-

skega prora~una poda najprej obrazlo‘itev ‘upan, potem po-
da poro~ilo odbor za finance in premo‘enje.

Ob~inski svet glasuje o zaklju~nem ra~unu prora~una v
celoti.

6. Referendum

116. ~len
Ob pogojih iz 39. in 40. ~lena statuta Ob~ine Slovenske

Konjice, lahko ob~inski sveta o svoji odlo~itvi (odloku ali
drugem aktu) razpi{e referendum.

Svet je vezan na izid referenduma in dve leti po njegovi
izvedbi ne more sprejeti odlo~itev, ki bi bile v nasprotju z
izidom referenduma.

117. ~len
Svet lahko, upo{tevajo~ 41. ~len statuta Ob~ine Sloven-

ske Konjice, razpi{e posvetovalni referendum o posameznih
vpra{anjih posebnega pomena, da se ugotovi volja ob~anov.

Svet razpi{e posvetovalni referendum, preden kon~no
odlo~i o posameznem vpra{anju.

Svet ni vezan na izid posvetovalnega referenduma.

118. ~len
Svet razpi{e referendum z odlokom, ki ga objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o razpisu referenduma mora dolo~ati besedilo

vpra{anja, ki bo dano na referendum in dan izvedbe referen-
duma.

Besedilo akta oziroma drugo vpra{anje, o katerem se bo
odlo~alo na referendumu, se objavi tudi na krajevno obi~ajen
na~in.

119. ~len
Izid referenduma se objavi na enak na~in, kakor razpis

referenduma.

VII. VOLITVE IN IMENOVANJA

1. Splo{ne dolo~be

120. ~len
Volitve funkcionarjev, ki jih po statutu ob~ine voli ozi-

roma imenuje svet, se opravijo po dolo~ilih tega poslovnika.
Svet pred glasovanjem odlo~i ali se bo izvedlo javno ali

tajno glasovanje.
^e svet odlo~i, da se glasuje tajno se glasovanje izvede

po dolo~bah tega poslovnika, ki veljajo za tajno glasovanje.

121. ~len
^e se glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, se

glasuje tako, da se na glasovnici obkro‘i zaporedna {tevilka
pred imenom kandidata, za katerega se ‘eli glasovati.

^e se glasuje za ali proti kandidatu oziroma za ali proti
listi kandidatov, se glasuje tako, da se na glasovnici obkro‘i
beseda “ZA” ali “PROTI”.

122. ~len
Kandidat je izvoljen, ~e je zanj glasovala ve~ina svetni-

kov, ki so glasovali, ~e s statutom ni dolo~ena druga~na
ve~ina.

123. ~len
^e se glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, pa nih~e

od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi potrebne
ve~ine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem glasovanju se
glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju
dobila najve~ glasov. ^e pri prvem glasovanju ve~ kandida-
tov dobi enako najvi{je oziroma enako drugo najvi{je {tevilo
glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med
kandidati z enakim {tevilom glasov dolo~i z ‘rebom.

^e se glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, se kandi-
dati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem redu.

Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata na-
vedena po vrstnem redu glede na {tevilo glasov, dobljenih pri
prvem glasovanju.

124. ~len
^e kandidat ne dobi potrebne ve~ine oziroma, ~e tudi

pri drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne ve~i-
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ne, se ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja
na podlagi novega predloga kandidatur.

2. Imenovanje predsednika in podpredsednika sveta

125. ~len
Kandidata za predsednika in podpredsednika sveta pred-

laga svetu komisija za mandatna vpra{anja, volitve, imeno-
vanja ter administrativne zadeve. Kandidata lahko predlaga
tudi najmanj 1/4 svetnikov.

Izvoljen je kandidat, za katerega je glasovala ve~ina
vseh ~lanov sveta.

3. Imenovanje ~lanov delovnih teles sveta

126. ~len
Delovna telesa sveta imenuje svet na podlagi liste kan-

didatov.
Listo kandidatov dolo~i komisija za mandatna vpra{a-

nja, volitve, imenovanja ter administrativne zadeve.
^e kandidatna lista ni dobila potrebne ve~ine glasov, se

na isti seji imenujejo ~lani posami~no.
Za manjkajo~e ~lane delovnih teles pripravi nov pred-

log komisija za mandatna vpra{anja, volitve, imenovanja ter
administrativne zadeve.

4. Imenovanje pod‘upana

127. ~len
Na predlog ‘upana imenuje svet pod‘upana.
O tem ali se imenovanje pod‘upana izvede na podlagi

javnega ali tajnega glasovanje, odlo~i svet pred glasovanjem
o imenovanju.

Za pod‘upana je izvoljen kandidat, ki dobi ve~ino gla-
sov vseh ~lanov sveta.

5. Imenovanje tajnika

128. ~len
Tajnika ob~ine imenuje svet na predlog ‘upana z javnim

glasovanjem, kandidat pa mora dobiti ve~ino glasov navzo-
~ih svetnikov.

6. Postopek za razre{itev

129. ~len
Svet razre{uje funkcionarje, ki jih voli oziroma imenuje po

enakem postopku, kot je dolo~en za izvolitev ali imenovanje.
Postopek za razre{itev se za~ne na predlog predlagate-

ljev, dolo~enih s statutom ob~ine in tem poslovnikom. ^e je
komisija za mandatna vpra{anja, volitve, imenovanja ter ad-
ministrativne zadeve pristojna za predlaganje kandidatov za
dolo~ene funkcije, je pristojna tudi za predlaganje njihovih
razre{itev.

^e je ‘upan pristojen za predlaganje kandidatov za iz-
volitev oziroma imenovanje je pristojen predlagati tudi nji-
hovo razre{itev.

Pobudo za razre{itev lahko poda vsak svetnik.
Odlo~itev o razre{itvi se sprejme z enako ve~ino, kot je

dolo~eno za njihovo izvolitev ali imenovanje.

7. Odstop svetnikov in funkcionarjev ob~ine

130. ~len
Svetniki in funkcionarji ob~ine imajo pravico odstopiti.

Pravico odstopiti imajo tudi ~lani delovnih teles in ~lani

nadzornega odbora ter drugi voljeni ali imenovani, tudi ~e
niso ob~inski funkcionarji.

Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki in poslana
predsedniku sveta. Predsednik sveta mora o odstopu obvestiti
svet na prvi naslednji seji sveta.

^lanom ob~inskega sveta, funkcionarjem in drugim vo-
ljenim in imenovanim preneha mandat z dnem, ko je svet
sprejel ugotovitveni sklep o odstopu.

Za tajnika ob~ine lahko svet sklene, da je dol‘an oprav-
ljati funkcijo {e do imenovanja novega tajnika, vendar ne dalj
kot tri mesece po dani odstopni izjavi.

VIII. RAZMERJA SVETA DO @UPANA

131. ~len
@upan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri

uresni~evanju in opravljanju nalog ob~ine. Pri tem predvsem
usklajujejo programe dela in njihovo izvr{evanje, skrbijo za
medsebojno obve{~anje in poro~anje o uresni~evanju svojih
nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za sporazum-
no razre{evanje nastalih problemov.

132. ~len
@upan predlaga svetu v sprejem prora~un ob~ine in

zaklju~ni ra~un prora~una ter odloke in druge akte iz ob~in-
ske pristojnosti.

Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih pred-
laga ‘upan, dolo~i ‘upan za vsako zadevo, ki je na dnevnem
redu, poro~evalca izmed delavcev ob~inske uprave, lahko pa
tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali dru-
gih aktov sodelovali.

133. ~len
Svet je dol‘an obve{~ati ‘upana o vseh zadevah, ki jih

obravnava na svojih sejah, tudi ~e ‘upan ni predlagatelj posa-
mezne zadeve.

@upan ima pravico razpravljati na seji sveta o vseh
vpra{anjih, ki so na dnevnem redu, tudi ~e sam ni predlaga-
telj zadeve in o njih izrazi svoje stali{~e ali mnenje.

134. ~len
@upan skrbi za izvajanje odlo~itev ob~inskega sveta. Na

vsaki seji sveta poro~a ‘upan, ali po njegovem pooblastilu
pod‘upan ali zaposleni v ob~inski upravi o izvr{evanju skle-
pov sveta.

V poro~ilu o izvr{itvi sklepov sveta je potrebno posebej
obrazlo‘iti tiste sklepe, ki niso izvr{eni in navesti razloge za
neizvr{itev sklepa.

^e sklepa sveta ‘upan ne more izvr{iti, mora svetu
predlagati novi sklep, ki ga bo mo‘no izvr{iti.

135. ~len
@upan skrbi za objavo odlokov in drugih splo{nih aktov

sveta.

136. ~len
@upan zagotavlja materialne in tehni~ne pogoje za delo

sveta in delovnih teles sveta.

137. ~len
@upan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dol‘an svet

sproti opozarjati na posledice nezakonitih odlo~itev.
^e meni, da je splo{ni akt ob~inskega sveta neustaven

ali nezakoniti, zadr‘i ‘upan objavo takega akta in predlaga
ob~inskemu svetu, da o njem ponovno odlo~i na prvi nasled-
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nji seji, pri ~emer mora navesti razloge za zadr‘anje. Pred-
sednik sveta mora uvrstiti ponovno odlo~anje o zadr‘anem
splo{nem aktu na prvo naslednjo sejo sveta.

^e svet vztraja pri svoji odlo~itvi, se splo{ni akt objavi,
‘upan pa lahko vlo‘i pri ustavnem sodi{~u zahtevo za oceno
njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

138. ~len
@upan skrbi za izvr{evanje ob~inskega prora~una. ^e

‘upan ugotovi, da sredstva prora~una za posamezen namen
ne bodo zado{~ala za pokritje prora~unskih izdatkov, mora o
tem obvestiti svet in predlagati ustrezne ukrepe.

^e svet sklene, da je potrebno nalogo izvr{iti, kot je bila
na~rtovana in da je ni mogo~e uresni~iti s predvidenimi sred-
stvi, mora zagotoviti ustrezna sredstva za izvr{itev naloge.

IX. JAVNOST DELA

139. ~len
Delo ob~inskega sveta in njegovih delovnih teles je

javno.
Javnost dela se zagotavlja z obve{~anjem javnosti o

delu ob~inskih organov, s posredovanjem posebnih pisnih
sporo~il ob~anom in sredstvom javnega obve{~anja o spreje-
tih odlo~itvah, z navzo~nostjo ob~anov in predstavnikov sred-
stev javnega obve{~anja na sejah organov ob~ine ter na druge
na~ine, ki jih dolo~a statut in ta poslovnik.

140. ~len
Javnost s sej organov ob~ine izklju~i v primeru, kadar je

zaradi obravnavanja zaupnih dokumentov oziroma materia-
lov ali iz drugih razlogov tako predpisano z zakonom.

141. ~len
@upan in predsednik sveta obve{~ata ob~ane in sredstva

javnega obve{~anja o delu sveta, delovnih teles, ‘upana in
ob~inske uprave. Svet lahko sklene, da se o seji izda uradno
obvestilo za javnost oziroma za javna ob~ila.

Ob~ina lahko izdaja svoje glasilo, v katerem se objav-
ljajo tudi sporo~ila in poro~ila o delu ter povzetki iz gradiv in
odlo~itev sveta in drugih organov ob~ine.

142. ~len
Ob~ani imajo pravico vpogleda v zapisnike sej sveta in

v dokumente in gradiva, ki so podlaga za delo in odlo~anje
organov ob~ine.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
delovnih teles, ki so zaupne narave.

143. ~len
Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upo{tevajo za-

konski in drugi predpisi, ki urejajo to podro~je.

X. SPREMEMBE IN RAZLAGA POSLOVNIKA

144. ~len
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se upo-

rabljajo dolo~be statuta in tega poslovnika, ki veljajo za
sprejem odlokov.

Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z
dvetretjinsko ve~ino glasov navzo~ih svetnikov.

145. ~len
^e pride do dvoma o vsebini posamezne dolo~be po-

slovnika, razlaga poslovnik med sejo predsedujo~i. ^e se

predsedujo~i glede razlage ne more odlo~iti, prekine sejo in
nalo‘i statutarno pravni komisiji, da pripravi razlago posa-
mezne poslovni{ke dolo~be.

Izven seje sveta daje razlago poslovnika statutarno prav-
na komisija.

Vsak svetnik lahko zahteva, da o razlagi poslovnika, ki
ga je dala statutarno pravna komisija, odlo~i svet.

XI. KON^NI DOLO^BI

146. ~len
Ta poslovnik za~ne veljati osmi dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

147. ~len
Na dan, ko za~ne veljati ta poslovnik, preneha veljati

poslovnik Skup{~ine ob~ine Slovenske Konjice, sprejet dne
26. 9. 1991 in za~asni poslovnik ob~inskega sveta Ob~ine
Slovenske Konjice, sprejet dne 23. 12. 1994.

Št. 061 -919/95 -9101
Slovenske Konjice, dne 29. novembra 1995.

Podpredsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Slovenske Konjice
Jo‘e Kuzman l. r.

3324.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, {t. 72/93, 57/94 in 14/95), zakona o financiranju ob~in
(Uradni list RS, {t. 80/94) ter statuta Ob~ine Slovenske Ko-
njice (Uradni list RS, {t. 34/95) je Ob~inski svet ob~ine
Slovenske Konjice na seji dne 29. novembra 1995 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o prora~unu Ob~ine Slovenske

Konjice za leto 1995

1. ~len
V odloku o prora~unu Ob~ine Slovenske Konjice za

leto 1995 (Uradni list RS, {t. 39/95 se prvi odstavek 2. ~lena
spremeni in glasi:

Prihodki ob~inskega prora~una za leto1995 zna{ajo
595,000.000 SIT in se razporedijo za:

– teko~i del prora~una 474,117.000 SIT
– investicijski del prora~una 120,283.000 SIT
– ra~un financiranja 600.000 SIT

2. ~len
Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

[t. 01200/903/95-9208
Slovenske Konjice, dne 29. novembra 1995.

Podpredsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Slovenske Konjice
Jo‘e Kuzman l. r.
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[KOFJA LOKA

3325.

Na podlagi 36. in 99. ~lena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, {t. 72/93; 6/94 – odlo~ba US RS, {t. 45/94 –
odlo~ba US RS in Uradni list RS, {t. 57/94, 14/95 in 20/95 –
odlo~ba US RS) in 18. ~lena statuta Ob~ine [kofja Loka
(Uradni list RS, {t. 37/95) je Ob~inski svet ob~ine [kofja
Loka na seji dne 17. 10. 1995 sprejel

P O S L O V N I K
Ob~inskega sveta ob~ine [kofja Loka

l. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Ta poslovnik ureja organizacijo in na~in dela ob~inske-

ga sveta (v nadaljevanju: svet) ter na~in uresni~evanja pravic
in dol‘nosti ob~inskih svetnikov (v nadaljevanju: svetniki).

2. ~len
Dolo~be tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi

za delovanje delovnih teles, ob~inskega sveta in njihovih
~lanov. Na~in dela delovnih teles se lahko v skladu s tem
poslovnikom ureja tudi v aktih o ustanovitvi delovnih teles,
lahko pa tudi s poslovniki delovnih teles.

3. ~len
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno. Javnost

dela se lahko omeji ali izklju~i samo, ~e je zaradi obravnava-
nja zaupnih dokumentov oziroma materialov ali iz drugih
razlogov tako predpisano z zakonom.

4. ~len
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
Predsednik mora sklicati sejo sveta najmanj enkrat v

treh mesecih.

5. ~len
Svet predstavlja predsednik sveta, delovno telo pa pred-

sednik delovnega telesa.

6. ~len
Svet ima svoj ‘ig. V notranjem krogu ‘iga je naziv

ob~inski svet.
@ig sveta se uporablja na vabilih za seje sveta, na dopi-

sih sveta in na drugih aktih sveta in ob~ine, ki jih podpisuje
predsednik sveta.

@ig sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna
telesa sveta in nadzorni odbor.

@ig sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo sekretar
sveta.

II. KONSTITUIRANJE OB^INSKEGA SVETA

7. ~len
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skli~e dotedanji pred-

sednik sveta najkasneje 20 dni po izvolitvi svetnikov. ̂ e seja
ni sklicana v navedenem roku, jo skli~e predsednik volilne
komisije.

Zaradi priprave na prvo sejo skli~e najstarej{i novoizvo-
ljeni svetnik nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvolje-
ni svetniki.

8. ~len
Do izvolitve predsednika sveta vodi prvo sejo sveta

najstarej{i svetnik.
Na prvi seji izvoli svet izmed svetnikov na predlog

najmanj ~etrtine svetnikov komisijo za mandatna vpra{anja,
volitve in imenovanja, ki pregleda, kateri svetniki so po
poro~ilu volilne komisije bili izvoljeni in predlaga verifikaci-
jo mandatov za svetnike in ‘upana.

9. ~len
Svet na svoji prvi seji obravnava poro~ilo o izidu voli-

tev v ob~ini in verificira mandate izvoljenih svetnikov ter
mandat ‘upana. Mandate svetnikov in ‘upana potrdi svet na
predlog komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imenova-
nja, potem ko dobi njeno poro~ilo o pregledu potrdil o izvoli-
tvi ter vsebini in upravi~enosti morebitnih prito‘b kandidatov.

Svet odlo~i skupaj o potrditvi mandatov svetnikov, ki
niso sporni, posebej pa o vsakem spornem mandatu.

Svet odlo~i posebej o potrditvi mandata ‘upana.

III. PRAVICE IN DOL@NOSTI SVETNIKOV

1. Splo{ne dolo~be

10. ~len
Svetniki imajo pravice in dol‘nosti, dolo~ene z zako-

nom, statutom ob~ine in tem poslovnikom.

11. ~len
Svetniki imajo pravico in dol‘nost udele‘evati se sej

sveta in uresni~evati sprejete odlo~itve sveta.

12. ~len
Svetniki imajo pravico in dol‘nost sodelovati pri delu

delovnih teles sveta, katerih ~lani so.
Svetniki se lahko udele‘ujejo tudi sej drugih delovnih

teles in na njih razpravljajo, ~e tako sklene delovno telo.

13. ~len
Svetniki lahko postavljajo vpra{anja ‘upanu in ob~inski

upravi ter zahtevajo informacije o delu organov ob~ine (‘u-
pana, ob~inske uprave, delovnih teles) in druge informacije,
ki jih potrebujejo za svoje delo in odlo~anje v svetu.

@upan, ob~inska uprava in delovno telo so dol‘ni odgo-
voriti na vpra{anja svetnikov in jim posredovati zahtevane
informacije. ̂ e svetnik to posebej zahteva se mu mora odgo-
voriti na vpra{anje oziroma posredovati informacijo tudi v
pisni obliki.

2. Vpra{anja in pobude svetnikov

14. ~len
Na vsaki redni seji sveta je praviloma predvidena po-

sebna to~ka dnevnega reda za vpra{anja in pobude svetnikov.

15. ~len
Vpra{anje oziroma pobuda svetnika mora biti kratko in

postavljeno tako, da je vsebina jasno razvidna. V nasprotnem
primeru predsednik sveta svetnika na to opozori in ga pozo-
ve, da vpra{anje oziroma pobudo ustrezno dopolni.

16. ~len
Pri obravnavi vpra{anj in pobud svetnikov mora biti na

seji prisoten ‘upan ali tajnik ob~ine. ^e sta ‘upan ali tajnik
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ob~ine zadr‘ana, dolo~ita kdo ju bo nadome{~al in odgovar-
jal na vpra{anja in pobude svetnikov.

17. ~len
Svetnik ima pravico postaviti vpra{anje ‘upanu, delov-

nemu telesu ali tajniku ob~ine. Vpra{anje se lahko postavi
pisno ali ustno na seji sveta. Ustno postavljeno vpra{anje ne
sme trajati ve~ kot 3 minute.

Pisno postavljeno vpra{anje mora predsednik sveta ta-
koj posredovati tistemu (‘upanu, predsedniku delovnega te-
lesa, tajniku ob~ine) na katerega se nana{a. Odgovor na tak-
{no vpra{anje mora biti podan v pisni obliki na prvi naslednji
seji, kot gradivo k vabilu za sklic seje sveta, vendar najkasne-
je v 30 dneh. Lahko pa svet v posameznih primerih dolo~i
kraj{i rok.

18. ~len
Na ustno in pisno postavljena vpra{anja na sami seji

sveta se odgovori ustno na isti seji sveta, na kateri je bilo
vpra{anje postavljeno.

Ustno se odgovori na seji sveta tudi na vsa pisna vpra{a-
nja, ki so bila podana pred sejo sveta, pa svetnik, ki je
postavil vpra{anje ni zahteval pisnega odgovora. @upan, ob-
~inska uprava in posamezno delovno telo lahko tudi v takih
primerih pripravijo pisni odgovor.

^e tisti na katerega je bilo vpra{anje naslovljeno obraz-
lo‘i, da na postavljeno vpra{anje ne more odgovoriti takoj
(na sami seji), mora nanj odgovoriti v skladu s 17. ~lenom
tega poslovnika. Na dobljeni odgovor na vpra{anje ima svet-
nik pravico postaviti dopolnilno vpra{anje.

19. ~len
^e svetnik z odgovorom ni zadovoljen, lahko predlaga,

da se o odgovoru opravi razprava, o ~emer odlo~i svet z
glasovanjem.

^e svet sprejme odlo~itev, da se o odgovoru opravi
razprava v ob~inskem svetu, uvrsti predsednik to vpra{anje
na dnevni red prve naslednje seje.

20. ~len
Svetnik ima pravico dati pobudo predsedniku sveta,

‘upanu, delovnemu telesu ali ob~inski upravi za ureditev
dolo~enih vpra{anj ali za sprejem dolo~enih ukrepov.

Svetnik lahko da pobudo ustno ali pisno na seji ob~in-
skega sveta. Ustno dana pobuda ne sme trajati ve~ kot pet
minut.

21. ~len
Pisno pobudo po{lje predsednik sveta ‘upanu, ob~inski

upavi ali delovnemu telesu, ki mora nanjo odgovoriti pisno v
skladu s 17. ~lenom tega poslovnika.

^e se pobuda nana{a na delo ob~inskega sveta mora
predsednik ob~inskega sveta nanjo odgovoriti takoj oziroma
jo uvrstiti na dnevni red prve naslednje seje. ^e svetnik z
odgovorom predsednika sveta ni zadovoljen, lahko zahteva,
da se pobuda obravnava na prvi naslednji seji sveta. O tem
odlo~i svet z glasovanjem.

3. Odgovornost in ukrepi zaradi neupravi~ene
odsotnosti s sej sveta in delovnih teles

22. ~len
Svetnik se je dol‘an udele‘evati sej sveta in delovnih

teles, katerih ~lan je.
Svetnik, ki ne more priti na sejo sveta ali delovnega

telesa, katerega ~lan je, mora o tem in o razlogih za odsotnost

obvestiti sekretarja sveta oziroma predsednika delovnega te-
lesa najpozneje do za~etka seje.

^e zaradi vi{je sile ali drugih razlogov, svetnik ne more
obvestiti o svoji odsotnosti predsednika sveta do za~etka
seje, mora to opraviti takoj, ko je to mogo~e.

23. ~len
^e predsednik sveta oceni, da je to potrebno lahko na

seji sveta posebej poro~a o tem, kateri svetniki so na prej{nji
seji izostali neopravi~eno.

^e svetnik brez opravi~ila trikrat zapored ne pride na
sejo sveta, mora predsednik sveta na to opozoriti svet.

O razlogih za odsotnost s sej sveta in o potrebnih ukre-
pih se lahko opravi obravnava tudi v okviru posebne to~ke
dnevnega reda seje sveta.

IV. SEJE SVETA

1. Program dela, sklicevanje sej, predsedovanje in
udele‘ba na seji

24. ~len
Seje sveta sklicuje predsednik sveta.
Predsednik sveta sklicuje redne seje sveta v skladu s

programom dela sveta, po sklepu sveta, na predlog ‘upana ali
na predlog drugih predlagateljev dolo~enih s statutom ob~ine.

25. ~len
Okvirni program dela za posamezno leto pripravi pred-

sednik sveta po posvetovanju s podpredsedniki, ‘upanom,
pod‘upani, predsedniki delovnih teles in tajnikom ob~ine. V
okvirnem predlogu dela se upo{teva program dela ‘upana in
ob~inske uprave, predloge delovnih teles ter druge predloge
za razpravo in odlo~anje v svetu. Okvirni program dela mora
biti sprejet najkasneje do konca januarja za teko~e leto.

Okvirni program dela predlaga v sprejem svetu predsed-
nik sveta.

Predsednik sveta uvr{~a posamezna vpra{anja na dnev-
ni red sej sveta na podlagi programa dela in po posvetu z
‘upanom.

26. ~len
Izredno sejo sveta skli~e predsednik sveta na svojo po-

budo, na zahtevo ‘upana, delovnega telesa sveta ali na zahte-
vo ~etrtine ~lanov sveta. V zahtevi za sklic izredne seje
morajo biti navedeni razlogi za njen sklic. Zahtevi mora biti
prilo‘eno gradivo o zadevah, o katerih naj ob~inski svet
odlo~a.

^e predsednik sveta na pisno zahtevo upravi~enega pred-
lagatelja ne skli~e izredne seje sveta v roku deset dni od
prejema zahteve za sklic, lahko skli~e sejo tisti, ki je sklic
zahteval, vabilu pa hkrati predlo‘i tudi ustrezno gradivo.

27. ~len
Vabilo za sklic sveta s predlogom dnevnega reda se

po{lje svetnikom najmanj 7 dni pred dnem, dolo~enim za
sejo. Skupaj z vabilom se svetnikom po{lje tudi gradivo, ki je
bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red. Izredno sejo
lahko skli~e predsednik sveta tudi v kraj{em roku.

Vabilo za sklic sveta skupaj z gradivom se po{lje tudi
‘upanu, pod‘upanu in tajniku ob~ine.

28. ~len
Na seje sveta se vabijo tudi poro~evalci za posamezne

to~ke dnevnega reda, ki jih dolo~i ‘upan oziroma predsednik
sveta.
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Glede na dnevni red se po{lje vabilo tudi drugim, kate-
rih navzo~nost je zaradi nemotenega dela na seji potrebna.

Po odlo~itvi predsednika sveta so lahko na sejo povab-
ljene tudi druge osebe. Seznam poro~evalcev in oseb povab-
ljenih na sejo po odlo~itvi predsednika sveta je sestavni del
vabila za sklic seje sveta.

29. ~len
V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le

to~ke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so dolo~e-
ni s tem poslovnikom.

Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so pri-
pravljeni za drugo obravnavo.

Dnevni red izredne seje se lahko predlaga tudi na sami
seji, izjemoma pa se lahko predlo‘i svetnikom tudi gradivo
za sejo na sami seji.

30. ~len
Svet ne more odlo~ati o zadevah, glede katerih svetni-

kom ni bilo poslano oziroma izro~eno gradivo, razen ~e temu
ne nasprotuje noben svetnik.

31. ~len
Seji sveta predseduje predsednik. Kadar je predsednik

sveta zadr‘an predseduje seji sveta podpredsednik. Po poob-
lastilu predsednika lahko vodi posamezno sejo sveta pod-
predsednik, ~eprav je predsednk sveta na seji navzo~.

Kadar nastopijo razlogi, da se ‘e sklicane seje ne moreta
udele‘iti niti predsednik niti podpredsednik, vodi sejo najsta-
rej{i svetnik.

32. ~len
Svetniki imajo pravico in dol‘nost udele‘evati se sej

sveta in sodelovati pri delu in odlo~anju na sejah.
@upan in pod‘upani ob~ine imajo pravico udele‘evati

se sej sveta in na njih razpravljajo o vseh vpra{anjih, ki so na
dnevnem redu.

@upan lahko predlaga razpravo tudi o drugih vpra{anjih,
ki niso na dnevnem redu. O uvrstitvi tak{ne to~ke na dnevni
red odlo~i svet z glasovanjem. @upan mora za obravnavo
vpra{anja predlo‘iti svetu ustrezno gradivo.

2. Potek seje

33. ~len
Ko predsednik za~ne sejo, obvesti svet, kateri izmed

svetnikov so ga obvestili, da so zadr‘ani in se seje ne morejo
udele‘iti.

Predsednik nato ugotovi ali je svet sklep~en.
Na za~etku seje lahko predsedujo~i poda pojasnila v

zvezi z delom na seji in drugimi vpra{anji.

34. ~len
Svet na za~etku seje dolo~i dnevni red.
Pri dolo~anju dnevnega reda svet najprej odlo~a o pred-

logih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda,
nato o predlogih, da se dnevni red raz{iri in nato o morebitnih
predlogih za hitri postopek sprejemanja odlokov.

Predlogi za raz{iritev dnevnega reda se lahko sprejmejo
le, ~e so razlogi zanj nastali po sklicu seje in ~e je bilo
svetnikom izro~eno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zade-
ve na dnevni red. O predlogu za raz{iritev dnevnega reda svet
razpravlja in glasuje.

Po sprejetih posameznih odlo~itvah za umik oziroma za
raz{iritev dnevnega reda, da predsedujo~i na glasovanje pred-
log dnevnega reda v celoti.

35. ~len
Posamezne to~ke dnevnega reda se obravnavajo po do-

lo~enem vrstnem redu.

36. ~len
Na za~etku obravnave vsake to~ke dnevnega reda lahko

poda predlagatelj ali poro~evalec dopolnilno obrazlo‘itev, ki
sme trajati najve~ petnajst minut.

Kadar svet tako sklene, je predlagatelj dol‘an podati
dopolnilno obrazlo‘itev.

Po podani dopolnilni obrazlo‘itvi dobijo besedo svetni-
ki po vrstnem redu, kakor so se pri predsedniku sveta prigla-
sili k razpravi. Razprava posameznega svetnika praviloma ne
sme biti dalj{a kot deset minut.

37. ~len
Svetnik sme govoriti le o vpra{anju, ki je na dnevnem

redu.
^e se svetnik ne dr‘i dnevnega reda ali prekora~i ~as za

razpravo, ga predsednik opomni. ^e se tudi po drugem opo-
minu ne dr‘i dnevnega reda oziroma nadaljuje z govorom
oziroma razpravo, mu predsednik vzame besedo. Zoper od-
vzem besede lahko svetnik ugovarja, vendar ne ~e je prekora-
~il ~as za razpravo. O ugovoru odlo~i svet brez razprave.

Dolo~be o vodenju in poteku seje, dol‘ine razprave,
vzdr‘evanju reda idr. veljajo oziroma se smiselno uporablja-
jo tudi za vse druge, ki sodelujejo na seji sveta.

38. ~len
Svetnik lahko da pripombe k zapisniku prej{nje seje in

zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni. O
utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika
prej{nje seje odlo~i svet.

Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso
bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spreme-
njen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.

39. ~len
Svetniku, ki ‘eli govoriti o kr{itvi poslovnika ali o

kr{itvi dnevnega reda, da predsedujo~i besedo takoj, ko jo
zahteva.

Nato poda predsednik pojasnilo glede kr{itve poslovni-
ka ali dnevnega reda. ̂ e svetnik ni zadovoljen s pojasnilom,
odlo~i svet o tem vpra{anju brez razprave.

^e svetnik zahteva besedo, da bi opozoril na napako ali
popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni to~na in je
povzro~ila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu, mu
da predsedujo~i besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora
svetnik omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati
ve~ kot pet minut.

Svetnik, ki ‘eli podati repliko na razpravo predhodnega
svetnika ima prednost pred ostalimi razpravljalci.

40. ~len
Ko predsednik ugotovi, da ni ve~ prigla{enih k razpravi

pri posamezni to~ki dnevnega reda, sklene razpravo. ̂ e je na
podlagi razprave treba pripraviti predloge za odlo~itev ali
stali{~a, se razprava v taki to~ki dnevnega reda prekine in
nadaljuje po predlo‘itvi teh predlogov.

Predsednik lahko med sejo prekine delo sveta tudi, ~e je
to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po zaklju~eni
razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve dodatnih stro-
kovnih mnenj ipd. V primeru prekinitve predsednik dolo~i,
kdaj se bo seja nadaljevala.

Predsedujo~i prekine delo sveta, ~e ugotovi, da seja ni
ve~ sklep~na, ~e so potrebna posvetovanja v delovnem telesu
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in v drugih primerih, ko tako sklene svet. ^e je delo sveta
prekinjeno zato, ker seja ni ve~ sklep~na, sklep~nosti pa ni
niti v nadaljevanju seje, predsedujo~i sejo kon~a.

41. ~len
^e svet o zadevi, ki jo je obravnaval ni kon~al razprave

ali ~e ni pogojev za odlo~anje ali ~e svet o zadevi ne ‘eli
odlo~iti na isti seji, se razprava oziroma odlo~anje o zadevi
prelo‘i na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odlo~i,
~e ~asovno ni uspel obravnavati vseh to~k dnevnega reda.

42. ~len
Predsednik sveta zaklju~i sejo, ko so obravnavane vse

to~ke dnevnega reda.

3. Vzdr‘evanje reda na seji

43. ~len
Za red na seji skrbi predsednik sveta. Na seji sveta ne

sme nih~e govoriti, dokler mu predsednik ne da besede.
Predsednik skrbi, da govornika nih~e ne moti med go-

vorom. Govornika lahko opomni na red ali mu se‘e v besedo
le predsednik.

44. ~len
Za kr{itev reda na seji sveta sme predsedujo~i izre~i

naslednje ukrepe:
– opomin,
– odvzem besede,
– odstranitev s seje ali z dela seje.

45. ~len
Opomin se lahko izre~e svetniku, ~e govori, ~eprav ni

dobil besede, ~e sega sogovorniku v besedo ali ~e na kak
drug na~in kr{i red na seji.

Odvzem besede se lahko izre~e svetniku, ~e s svojim
govorom na seji kr{i red in dolo~be tega poslovnika in je bil
na tej seji ‘e dvakrat opominjan, naj spo{tuje red in dolo~be
tega poslovnika.

Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izre~e svetni-
ku, ~e kljub opominu ali odvzemu besede kr{i red na seji,
tako da onemogo~a delo sveta.

46. ~len
Svetnik, ki mu je izre~en ukrep odstranitve s seje ali z

dela seje mora takoj zapustiti prostor v katerem je seja.

47. ~len
Predsednik lahko odredi, da se odstrani s seje in iz

poslopja v katerem je seja, vsak drug udele‘enec ali poslu{a-
lec, ki kr{i red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogo-
~a nemoten potek seje.

^e je red hudo kr{en lahko predsednik odredi, da se
odstranijo vsi poslu{alci.

48. ~len
^e predsednik z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda na

seji sveta, sejo prekine.

4. Odlo~anje

49. ~len
Svet veljavno odlo~a, ~e je na seji navzo~a ve~ina nje-

govih ~lanov.

Kadar je za sprejem odlo~itve potrebna dvetretjinska
ve~ina vseh svetnikov, svet veljavno odlo~a, ~e je na seji
navzo~ih najmanj dve tretjini vseh svetnikov. Za sklep~nost
je odlo~ilna dejanska navzo~nost svetnikov v sejni sobi (dvo-
rani).

50. ~len
Navzo~nost svetnikov na seji se ugotavlja na za~etku

seje, pred glasovanjem in na za~etku nadaljevanja prekinjene
seje.

51. ~len
Svet praviloma odlo~a z javnim glasovanjem.
Kadar svet odlo~a o izvolitvah ali imenovanjih posa-

meznikov za dolo~ene funkcije se glasuje tajno. V drugih
primerih je glasovanje javno, razen kadar tako dolo~a zakon,
statut, ta poslovnik in kadar tako predlaga en ~lan sveta in se
z glasovanjem tako odlo~i ve~ina navzo~ih.

52. ~len
Glasovanje se opravi po kon~ani razpravi o predlogu, o

katerem se odlo~a.
Pred glasovanjem predsedujo~i svetnikom pojasni na-

~in glasovanja in ugotavljanja izida.
Predsednik po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi

in objavi izid glasovanja.

53. ~len
Pri javnem glasovanju lahko posamezen svetnik glasuje

“za” sprejem predlagane odlo~itve, “proti” sprejemu predla-
gane odlo~itve ali pa glasuje “vzdr`an”.

Javno glasovanje se opravi z dvigom rok.

54. ~len
Tajno se glasuje z glasovnicami. Za glasovanje se nati-

sne toliko glasovnic kot je ~lanov sveta. Glasovnice morajo
biti overjene z ‘igom sveta.

Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odlo~a in
opredelitev “ZA” in “PROTI”. Svetnik glasuje tako, da ob-
kro`i besedo “ZA” ali besedo “PROTI”.

55. ~len
Tajno glasovanje vodi predsednik volilne komisije s

pomo~jo dveh svetnikov, ki jih izvoli svet na predlog pred-
sednika sveta. Posamezna administrativno-tehni~na opravila
opravlja sekretar sveta.

Svetnikom se vro~ijo glasovnice pri mizi predsednika,
glasujejo pa na prostoru, dolo~enem za glasovanje. V sezna-
mu ~lanov sveta se sproti ozna~i, kateri svetniki so dvignili
glasovnico.

Ko svetnik izpolni glasovnico, odda glasovnico v glaso-
valno skrinjico.

56. ~len
Ko je glasovanje kon~ano, predsednik volilne komisije

in izvoljena svetnika ugotovijo izid glasovanja. Pri tem se
lahko umaknejo v poseben prostor.

Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– {tevilo razdeljenih glasovnic,
– {tevilo oddanih glasovnic,
– {tevilo neveljavnih glasovnic,
– {tevilo veljavnih glasovnic,
– {tevilo glasov “ZA” in {tevilo glasov “PROTI” oziro-

ma pri glasovanju o kandidatih, {tevilo glasov, ki jih je dobil
posamezni kandidat,

– ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano ve-
~ino ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandidatih
pa kateri kandidat je izvoljen.
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O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik,
ki ga podpi{ejo vsi, ki so vodili glasovanje.

Predsedujo~i takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid
glasovanja na seji sveta.

57. ~len
Svet sprejema odlo~itve z ve~ino glasov navzo~ih ~la-

nov sveta, razen ~e ni v zakonu ali statutu ob~ine druga~e
dolo~eno.

Predlagana odlo~itev je sprejeta, ~e se je ve~ina navzo-
~ih ~lanov izrekla “za” njen sprejem.

58. ~len
^e svetniki ugovarjajo poteku glasovanja ali ugotovitvi

izida glasovanja, se lahko glasovanje ponovi.
O ponovitvi glasovanja odlo~i svet brez razprave na

predlog svetnika, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida gla-
sovanja ali na predlog predsednika.

5. Zapisnik seje sveta

59. ~len
O delu na seji sveta se pi{e zapisnik.
Zapisnik obsega podatke o udele‘bi na seji in glavne

podatke o delu na seji, zlasti o predlogih o katerih se je
razpravljalo z imeni razpravljalcev, o sklepih, ki so bili na
seji sprejeti in o izidih glasovanja o posameznih zadevah.
Zapisniku je treba predlo‘iti original ali kopijo gradiva, ki je
bilo prilo‘eno oziroma obravnavano na seji.

Za pripravo skraj{anega zapisnika skrbi sekretar sveta.
Sprejeti zapisnik podpi{eta predsednik sveta, ki je sejo

vodil in sekretar sveta.

60. ~len
O delu na seji sveta se vodijo tudi dobesedni zapisi

(magnetogram seje), ki se hranijo skupaj z zapisnikom in
drugim gradivom.

61. ~len
Izvirniki odlokov in drugih aktov sveta ter vso gradivo,

ki ga je obravnaval ob~inski svet ali njegova delovna telesa,
se hrani v arhivu ob~inske uprave.

O arhiviranju in rokih hranjenja gradiva izda natan~nej-
{a navodila ‘upan ob~ine, v skladu s predpisi, ki urejajo
pisarni{ko poslovanje in dokumentacijsko gradivo.

62. ~len
Svetniki in ‘upan ter pod‘upani imajo pravico vpogleda

v vse spise in gradivo, ki je bilo obravnavano na seji in ki se
hrani v ob~inski upravi.

V primeru zaupnih materialov se z njimi postopa v
skladu z zakonskimi dolo~bami.

6. Predsednik sveta

63. ~len
Predsednik sveta predvsem:
– predstavlja svet,
– sklicuje in vodi seje sveta,
– skrbi, da so pravo~asno pripravljeni materiali za obrav-

navo in odlo~anje na seji sveta ter za nemoteno delo sveta,
– podpisuje odloke in druge akte, ki jih sprejema svet,
– skrbi za izvajanje poslovnika sveta,
– po predsednikih delovnih teles koordinira delo med

posameznimi delovnimi telesi,
– skrbi za sodelovanje in usklajevanje dela z ‘upanom

in ob~insko upravo,

– opravlja druge naloge, ki jih narekuje delo sveta in
naloge, ki mu jih dolo~i svet.

64. ~len
Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem

delu, ga nadome{~a v odsotnosti ali v primeru zadr‘anosti in
po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve z njego-
vega delovnega podro~ja.

65. ~len
^e nastopijo razlogi zaradi katerih predsednik sveta ne

more opravljati svoje funkcije, opravlja naloge predsednika
podpredsednik sveta. ^e tudi podpredsednik sveta ne more
opravljati nalog predsednika prevzame naloge predsednika
najstarej{i svetnik.

7. Strokovna in administrativno tehni~na opravila za
svet

66. ~len
Strokovno in administrativno pomo~ pri pripravi in vo-

denju sej sveta, njegovih komisij in odborov zagotavlja ‘u-
pan z zaposlenimi v ob~inski upravi.

67. ~len
Ob~inski svet imenuje za opravljanje strokovnih in ad-

ministrativnih opravil za potrebe sveta sekretarja sveta.
Sekretar sveta pomaga predsedniku pri pripravi in vode-

nju sej sveta. Sekretar je za svoje delo odgovoren predsedni-
ku sveta in svetu.

^e sekretar opravlja svoje delo na podlagi delovnega
razmerja, sklene delovno razmerje v ob~inski upravi. Sekre-
tarju preneha funkcija s konstituiranjem novega sveta.

8. Delovna telesa sveta

68. ~len
Svet ima delovna telesa, ki jih ustanovi v skladu z

dolo~ili statuta.
Svet lahko ustanovi stalna in ob~asna delovna telesa.
Delovna telesa ob~inskega sveta so odbori in komisije.

69. ~len
Svet ustanovi delovna telesa za preu~evanje posamez-

nih podro~ij, za pripravo odlo~itev na teh podro~jih, za pri-
pravo strokovnih podlag, za odlo~anje na ob~inskem svetu in
za oblikovanje stali{~ do posameznih vpra{anj ter za pripra-
vo, prou~evanje in obravnavo predlogov odlokov in drugih
aktov sveta.

[tevilo, sestavo, pristojnosti in organizacijo delovanja
odborov in komisij sveta dolo~i svet s sklepom.

V. AKTI OB^INSKEGA SVETA

1. Splo{ne dolo~be

70. ~len
Svet sprejema naslednje akte:
– statut ob~ine,
– poslovnik o delu ob~inskega sveta,
– prora~un ob~ine in zaklju~ni ra~un,
– prostorske in druge plane razvoja ob~ine,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 5577[t. 71 – 14. XII. 1995

71. ~len
Statut je temeljni splo{ni akt ob~ine, ki dolo~a: temeljna

na~ela za organizacijo in delovanje ob~ine, oblikovanje in
pristojnosti ob~inskih organov, organizacijo ob~inske uprave
in javnih slu‘b, na~in sodelovanja ob~anov pri sprejemanju
odlo~itev v ob~ini in druga vpra{anja skupnega pomena v
ob~ini, ki jih dolo~a zakon.

Svet sprejme statut z dvetretjinsko ve~ino glasov vseh
~lanov ob~inskega sveta po enakem dvofaznem postopku,
kot velja za sprejem odloka.

72. ~len
S poslovnikom, ki ga sprejme ob~inski svet z dvetretjin-

sko ve~ino navzo~ih ~lanov, se uredi organizacija in na~in
dela ob~inskega sveta ter uresni~evanje pravic in dol‘nosti
~lanov ob~inskega sveta.

73. ~len
S prora~unom ob~ine se razporedijo vsi prihodki in

izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v
ob~ini.

Ob~inski prora~un se sprejme za prora~unsko leto, ki se
za~ne in kon~a hkrati s prora~unskim letom za dr‘avni prora-
~un.

Ob~inski prora~un je sprejet, ~e zanj glasuje ve~ina
vseh ~lanov sveta.

74. ~len
S prostorskimi in drugimi plani razvoja ob~ine se v

skladu z zakonom dolo~ajo pogoji rabe prostora in dolo~ajo
programi dejavnosti na posameznih podro~jih, ki se financi-
rajo iz ob~inskega prora~una.

75. ~len
Z odlokom ureja ob~ina na splo{ni na~in zadeve iz svoje

pristojnosti, ustanavlja organe ob~inske uprave in dolo~a
na~in njihovega dela ter ustanavlja javne slu‘be.

Z odlokom ureja ob~ina tudi zadeve iz prenesene pri-
stojnosti, kadar je tako dolo~eno z zakonom.

76. ~len
Z odredbo ob~ina uredi dolo~ene razmere, ki imajo

splo{en pomen ali odreja na~in ravnanja v takih razmerah.

77. ~len
S pravilnikom se raz~lenijo posamezne dolo~be statuta

ali odloka v procesu njunega izvr{evanja.

78. ~len
Z navodilom s lahko podrobneje predpi{e na~in dela

organov ob~inske uprave pri izvr{evanju dolo~b statuta ali
odloka.

79. ~len
S sklepom se ustanavljajo odbori in komisije, dolo~a

njihovo delovno podro~je in voli ter imenuje ~lane odborov
oziroma komisij.

S sklepom svet odlo~a tudi o postopkovnih vpra{anjih
in zavzema stali{~a do posameznih vpra{anj iz svoje pristoj-
nosti. Ti sklepi se ne objavljajo v uradnem glasilu ob~ine.

2. Postopek za sprejem odloka

80. ~len
Odlok lahko predlaga vsak ~lan sveta, ‘upan, delovno

telo sveta ali deset odstotkov volivcev v ob~ini.
Predlog odloka po{lje predlagatelj predsedniku sveta.

81. ~len
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,

besedilo ~lenov in obrazlo‘itev.
Uvod obsega razloge za sprejem odloka, oceno stanja,

cilje in na~ela odloka ter oceno finan~nih in drugih posledic,
ki jih bo imel sprejem odloka.

82. ~len
Predlagatelj dolo~i svojega predstavnika, ki bo sodelo-

val v obravnavi predloga odloka na sejah sveta.
@upan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odlo-

ka na sejah sveta, tudi kadar sam ni predlagatelj.

83. ~len
Predsednik sveta po{lje predlog odloka ~lanom sveta in

‘upanu, kadar ta ni predlagatelj odloka, najmanj petnajst dni
pred dnem, dolo~enim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan
predlog odloka.

84. ~len
Ob~inski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh

obravnavah.
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlo-

gih, ki zahtevajo sprejem odloka, o ciljih in na~elih ter te-
meljnih re{itvah predloga odloka.

85. ~len
Ob prvi obravnavi predloga odloka lahko svet sklene:
– da se opravi razprava in glasovanje o posameznih

spornih re{itvah (~lenih) predloga odloka,
– da so opravi razprava in glasovanje po posameznih

poglavjih predloga odloka,
– da se opravi razprava skupaj o ve~ ali o vseh poglavjih

predloga odloka.
Na koncu prve obravnave predloga odloka lahko svet:
– odlo~i, da se opravi druga obravnava predloga odloka

v predlo‘enem besedilu,
– sprejme stali{~a in sklepe, ki naj jih predlagatelj upo-

{teva pri pripravi za drugo obravnavo,
– odlo~i, da se odlok ne sprejme

86. ~len
^e svet odlo~i, da se obravnava predloga odloka nada-

ljuje, dolo~i rok za za~etek druge obravnave. Svet lahko
odlo~i, da se predlog odloka po prvi obravnavi da v javno
razpravo in dolo~i rok za javno razpravo.

^e svet odlo~i, da se odlok ne sprejme, je postopek
kon~an.

87. ~len
V drugi obravnavi predloga odloka razpravlja svet po

vrstnem redu o vsakem ~lenu posebej in o naslovu odloka.
Ko svet kon~a razpravo o posameznem ~lenu predloga

odloka, ~lani sveta o njem glasujejo. Na koncu svet glasuje
{e o naslovu odloka in o predlogu odloka v celoti.

88. ~len
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo

njegove spremembe in dopolnitve ~lani sveta in predlagatelj
z amandmaji.

Amandma mora biti predlo‘en svetu najmanj sedem dni
pred dnem, dolo~enim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan
predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma. @upan
lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam predlagatelj
odloka.

Predloge iz javne razprave pripravi za obravnavo na seji
sveta odbor ali komisija sveta.
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Na sami seji lahko predlaga amandma najmanj ~etrtina
~lanov sveta ali predlagatelj.

Amandma mora biti predlo‘en v pisni obliki in mora
biti obrazlo‘en. Predlagatelj amandmaja lahko amandma na
seji tudi ustno obrazlo‘i.

@upan in predlagatelj odloka imata pravico podati mne-
nje k vsakemu amandmaju.

Svoje mnenje o amandmaju lahko poda tudi delovno
telo sveta.

89. ~len
Po kon~ani razpravi o amandmajih se glasuje o vsakem

amandmaju posebej ali o skupini med seboj povezanih amand-
majev.

Predlagatelj amandmaja lahko amandma umakne do za-
~etka glasovanja o amandmaju.

Po kon~anem glasovanju o amandmajih predsednik ugo-
tovi, kateri amandmaji so bili sprejeti, nato pa da na glasova-
nje predlog odloka v celoti. Svet lahko sklene, da se o predlo-
gu odloka v celoti glasuje na podlagi celovitega besedila
predloga odloka z vnesenimi in sprejetimi amandmaji. Celo-
vito besedilo pripravi delovno telo, ki ga dolo~i svet.

^e delovno telo ugotovi, da so v odloku o~itna neskladja
med posameznimi ~leni odloka, lahko predlaga amandmaje za
uskladitev. ̂ e ni mogo~e pripraviti celovitega besedila na isti
seji, glasuje svet o sprejemu odloka na prvi prihodnji seji.

3. Hitri postopek v zvezi s sprejemanjem odloka

90. ~len
Kadar to zahtevajo izredne potrebe ob~ine, naravne ne-

sre~e ali kadar gre za manj{e spremembe odlokov, lahko svet
sprejme odlok po hitrem postopku.

Predlog, naj se odlok sprejme po hitrem postopku, da
predlagatelj odloka. Tak predlog mora biti posebej obrazlo‘en.

Pri hitrem postopku se zdru‘ita prva in druga obravnava
odloka na isti seji.

91. ~len
O uporabi hitrega postopka odlo~i svet na za~etku seje

pri dolo~anju dnevnega reda.
^e svet ne sprejme predloga, da se odlok obravnava po

hitrem postopku, se uporabljajo dolo~be tega poslovnika, ki
veljajo za prvo obravnavo odloka.

92. ~len
Pri hitrem postopku je mogo~e predlagati amandmaje

na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.
Na seji lahko amandma predlo‘i posamezni svetnik ali

predlagatelj odloka. Amandma lahko predlaga tudi ‘upan,
kadar ni predlagatelj odloka.

4. Sprejem drugih aktov sveta

93. ~len
O drugih aktih, razen o odloku o prora~unu ob~ine in o

prostorskih in drugih planih razvoja ob~ine, odlo~a svet pra-
viloma na isti seji. Na tej seji se opravi hkrati splo{na razpra-
va, razprava in glasovanje po delih akta ter razprava in glaso-
vanje o aktu v celoti.

Svet lahko sklene, da bo obravnaval te akte po dvofaz-
nem postopku.

Za spreminjevalne in dopolnilne predloge k tem aktom
se smiselno uporabljajo dolo~be, ki veljajo za odlo~anje o
amandmajih k predlogu odloka.

94. ~len
Po postopku kot velja za sprejem odloka se sprejemajo

tudi spremembe in dopolnitve statuta.

5. Referendum

95. ~len
Svet lahko o svoji odlo~itvi (odloku ali drugem aktu)

razpi{e referendum.
Svet mora razpisati referendum, ~e tako zahteva naj-

manj deset odstotkov volivcev v ob~ini. Pravico glasovati na
referendumu imajo vsi ob~ani, ki imajo pravico voliti ~lane
ob~inskega sveta. Odlo~itev je na referendumu sprejeta, ~e
zanjo glasuje ve~ina volivcev, ki so glasovali.

Svet je vezan na izid referenduma in dve leti po njegovi
izvedbi ne more sprejeti odlo~itev, ki bi bile v nasprotju z
izidom referenduma.

Za vlo‘itev zahteve za razpis referenduma in za izvedbo
referenduma se smiselno uporabljajo dolo~be zakona, ki ure-
ja zakonodajni referendum.

96. ~len
Svet lahko na svojo pobudo razpi{e svetovalni referen-

dum o posameznih vra{anjih posebnega pomena, da se ugo-
tovi volja ob~anov. Svetovalni referendum mora svet razpi-
sati, ~e to zahteva najmanj deset odstotkov volivcev v ob~ini
oziroma krajevni skupnosti ali mestni ~etrti.

Svet razpi{e svetovalni referendum, preden kon~no od-
lo~i o posameznem vpra{anju. Svet ni vezan na izid svetoval-
nega referenduma.

Svetovalni referendum se lahko razpi{e za celotno ob-
mo~je ali za del obmo~ja ob~ine.

97. ~len
Svet razpi{e referendum z odlokom, ki ga objavi v

uradnem glasilu.
Odlok o razpisu referenduma mora dolo~ati besedilo vpra-

{anja, ki bo dano na referendum in dan izvedbe referenduma.
Besedilo akta oziroma drugo vpra{anje o katerem se bo

odlo~alo na referendumu, se objavi tudi na krajevno obi~ajen
na~in.

98. ~len
Izid referenduma se objavi na enak na~in, kakor razpis

referenduma.

VI. VOLITVE IN IMENOVANJA

1. Splo{ne dolo~be

99. ~len
Volitve funkcionarjev, ki jih po statutu ob~ine voli ozi-

roma imenuje svet, se opravijo po dolo~ilih tega poslovnika.

100. ~len
^e se glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, se

glasuje tako, da se na glasovnici obkro‘i zaporedna {tevilka
pred imenom kandidata, za katerega se ‘eli glasovati.

^e se glasuje za ali proti kandidatu oziroma za ali proti
listi kandidatov, se glasuje tako, da se na glasovnici obkro‘i
beseda “ZA” ali “PROTI”.

101. ~len
Kandidat je izvoljen, ~e je zanj glasovala ve~ina svetni-

kov, ki so glasovali, ~e s statutom ali tem poslovnikom ni
dolo~ena druga~na ve~ina.
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102. ~len
^e se glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, pa nih~e

od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi potrebne
ve~ine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem glasovanju se
glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju
dobila najve~ glasov. ^e pri prvem glasovanju dobi ve~
kandidatov enako najvi{je oziroma enako drugo najvi{je {te-
vilo glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med
kandidati z enakim {tevilom glasov dolo~i z ‘rebom.

^e se glasuje o ve~ kandidatih za isto funkcijo, se
kandidati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem redu
priimkov kandidatov. Prva ~rka priimka se dolo~i z ‘rebom.

Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata na-
vedena po vrstnem redu glede na {tevilo glasov, dobljenih pri
prvem glasovanju.

103. ~len
^e kandidat ne dobi potrebne ve~ine oziroma, ~e tudi

pri drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne ve~i-
ne, se ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja
na podlagi novega predloga kandidatur.

2. Volitve predsednika in podpredsednika sveta

104. ~len
Kandidata za predsednika sveta lahko predlaga najmanj

~etrtina vseh ~lanov sveta.
Izvoljen je kandidat, za katerega je glasovala ve~ina

vseh ~lanov sveta.
Na enak na~in kot predsednik se voli tudi podpredsed-

nik sveta.

3. Imenovanje ~lanov delovnih teles sveta

105. ~len
Delovna telesa sveta imenuje svet na podlagi liste kan-

didatov.
Listo kandidatov dolo~i komisija za mandatna vpra{a-

nja, volitve in imenovanja.
^e kandidatna lista ni dobila potrebne ve~ine glasov, se

na isti seji imenujejo (volijo) ~lani posami~no na podlagi
javnega glasovanja. ̂ e na ta na~in niso izvoljeni vsi ~lani, se
lahko predlagajo novi kandidati, o katerih se opravi posami~-
no glasovanje na isti seji sveta.

^e tudi na na~in iz prej{njega odstavka ne pride do
imenovanja vseh ~lanov delovnega telesa, se glasovanje po-
novi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajo~ih
~lanov delovnega telesa.

4. Imenovanje pod‘upanov

106. ~len
Na predlog ‘upana voli svet s tajnim glasovanjem enega

ali ve~ pod‘upanov.
Za pod‘upana je izvoljen kandidat, ki dobi ve~ino gla-

sov vseh ~lanov sveta.

5. Imenovanje tajnika

107. ~len
Tajnika ob~ine imenuje svet na predlog ‘upana s tajnim

glasovanjem, kandidat pa mora dobiti ve~ino glasov vseh
svetnikov.

6. Postopek za razre{itev

108. ~len

Svet razre{uje funkcionarje, ki jih voli oziroma imenuje po
enakem postopku, kot je dolo~en za izvolitev ali imenovanje.

Postopek za razre{itev se za~ne na predlog predlagate-
ljev, dolo~enih s statutom ob~ine in tem poslovnikom. ^e je
komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja pri-
stojna za predlaganje kandidatov za dolo~ene funkcije, je
pristojna tudi za predlaganje njihovih razre{itev.

^e je ‘upan pristojen za predlaganje kandidatov za iz-
volitev oziroma imenovanje je pristojen predlagati tudi nji-
hovo razre{itev.

Odlo~itev o razre{itvi se sprejme z enako ve~ino, kot je
dolo~eno za njihovo izvolitev ali imenovanje.

7. Odstop svetnikov in funkcionarjev ob~ine

109. ~len

Svetniki in funkcionarji ob~ine imajo pravico odstopiti.
Pravico odstopiti imajo tudi ~lani delovnih teles in ~lani
nadzornega odbora ter drugi voljeni ali imenovani, tudi ~e
niso ob~inski funkcionarji.

Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki in poslana
predsedniku sveta. Predsednik sveta mora o odstopu obvestiti
svet na prvi naslednji seji sveta.

^lanom ob~inskega sveta, funkcionarjem in drugim vo-
ljenim in imenovanim preneha mandat z dnem, ko je svet
sprejel ugotovitveni sklep o odstopu.

Za tajnika ob~ine lahko svet sklene, da je dol‘an oprav-
ljati funkcijo {e do imenovanja novega tajnika, vendar ne dalj
kot {est mesecev po dani odstopni izjavi.

VII. RAZMERJA SVETA DO @UPANA

110. ~len

@upan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri
uresni~evanju in opravljanju nalog ob~ine. Pri tem predvsem
usklajujejo programe dela in njihovo izvr{evanje, skrbijo za
medsebojno obve{~anje in poro~anje o uresni~evanju svojih
nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za sporazum-
no razre{evanje nastalih problemov.

111. ~len

@upan predlaga svetu v sprejem prora~un ob~ine in
zaklju~ni ra~un prora~una ter odloke in druge akte iz ob~in-
ske pristojnosti.

Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih pred-
laga ‘upan, dolo~i ‘upan za vsako zadevo, ki je na dnevnem
redu, poro~evalca izmed delavcev ob~inske uprave, lahko pa
tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali dru-
gih aktov sodelovali.

112. ~len
Predsednik sveta je dol‘an obve{~ati ‘upana o vseh

zadevah, ki jih obravnava na svojih sejah, tudi ~e ‘upan ni
predlagatelj posamezne zadeve.

@upan ima pravico razpravljati na seji sveta o vseh
vpra{anjih, ki so na dnevnem redu, tudi ~e sam ni predlaga-
telj zadeve in o njih izrazi svoje stali{~e ali mnenje.
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113. ~len

@upan skrbi za izvajanje odlo~itev ob~inskega sveta. Na
vsaki seji sveta poro~a ‘upan, ali po njegovem pooblastilu
pod‘upan ali zaposleni v ob~inski upravi o izvr{evanju skle-
pov sveta.

V poro~ilu o izvr{itvi sklepov sveta je potrebno posebej
obrazlo‘iti tiste sklepe, ki niso izvr{eni in navesti razloge za
neizvr{itev sklepa.

^e sklepa sveta ‘upan ne more izvr{iti, mora svetu
predlagati novi sklep, ki ga bo mo‘no izvr{iti.

114. ~len
@upan skrbi za objavo odlokov in drugih splo{nih aktov

sveta.

115. ~len
@upan zagotavlja materialne in tehni~ne pogoje za delo

sveta in delovnih teles sveta.

116. ~len

@upan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dol‘an svet
sproti opozarjati na posledice nezakonitih odlo~itev.

^e meni, da je splo{ni akt ob~inskega sveta neustaven
ali nezakonit, zadr‘i ‘upan objavo takega akta in predlaga
ob~inskemu svetu, da o njem ponovno odlo~i na prvi nasled-
nji seji, pri ~emer mora navesti razloge za zadr‘anje. Pred-
sednik sveta mora uvrstiti ponovno odlo~anje o zadr‘anem
splo{nem aktu na prvo naslednjo sejo sveta.

^e svet vztraja pri svoji odlo~itvi, se splo{ni akt objavi,
‘upan pa lahko vlo‘i pri ustavnem sodi{~u zahtevo za oceno
njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

117. ~len
@upan skrbi za izvr{evanje ob~inskega prora~una. ^e

‘upan ugotovi, da sredstva prora~una za posamezen namen
ne bodo zado{~ala za pokritje prora~unskih izdatkov, mora o
tem obvestiti svet in predlagati ustrezne ukrepe.

^e svet sklene, da je potrebno nalogo izvr{iti, kot je bila
na~rtovana in da je ni mogo~e uresni~iti s predvidenimi sred-
stvi, mora zagotoviti ustrezna sredstva za izvr{itev naloge.

VIII. JAVNOST DELA

118. ~len
Delo ob~inskega sveta in njegovih delovnih teles je

javno.
Javnost dela se zagotavlja z obve{~anjem javnosti o

delu ob~inskih organov, s posredovanjem posebnih pisnih
sporo~il ob~anom in sredstvom javnega obve{~anja o spreje-
tih odlo~itvah, z navzo~nostjo ob~anov in predstavnikov sred-
stev javnega obve{~anja na sejah organov ob~ine ter na druge
na~ine, ki jih dolo~a statut ali ta poslovnik.

119. ~len
Javnost se s sej organov ob~ine izklju~i v primeru,

kadar je zaradi obravnavanja zaupnih dokumentov oziroma
materialov ali iz drugih razlogov tako predpisano z zakonom.

120. ~len
@upan in predsednik sveta obve{~ata ob~ane in sredstva

javnega obve{~anja o delu sveta, delovnih teles, ‘upana in

ob~inske uprave. Svet lahko sklene, da se o seji izda uradno
obvestilo za javnost oziroma za javna ob~ila.

Ob~ina lahko izdaja svoje glasilo, v katerem se objav-
ljajo tudi sporo~ila in poro~ila o delu ter povzetki iz gradiv in
odlo~itev sveta in drugih organov ob~ine.

121. ~len
@upan skrbi za obve{~anje javnosti in sodelovanje s

predstavniki javnih ob~il ter za zagotovitev pogojev za njiho-
vo delo na sejah sveta. Predstavnikom javnih ob~il je na
voljo informativno in dokumentacijsko gradivo, predlogi ak-
tov sveta, obvestila in poro~ila o delu sveta, zapisniki sej in
druge informacije o delu ob~inskih organov.

122. ~len
Ob~ani imajo pravico vpogleda v zapisnike sej sveta in

v dokumente in gradiva, ki so podlaga za delo in odlo~anje
organov ob~ine.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
delovnih teles, ki so zaupne narave.

123. ~len
Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upo{tevajo za-

konski in drugi predpisi, ki urejajo to podro~je.

IX. SPREMEMBE IN RAZLAGA POSLOVNIKA

124. ~len
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se upo-

rabljajo dolo~be statuta in tega poslovnika, ki veljajo za
sprejem odlokov.

Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z
dvetretjinsko ve~ino glasov navzo~ih svetnikov.

125. ~len
^e pride do dvoma o vsebini posamezne dolo~be po-

slovnika, razlaga poslovnik med sejo predsednik. ̂ e se pred-
sednik glede razlage ne more odlo~iti, prekine sejo in nalo‘i
ustreznemu delovnemu telesu sveta, da pripravi razlago po-
samezne poslovni{ke dolo~be.

Izven seje sveta daje razlago poslovnika ustrezno delov-
no telo sveta.

Vsak svetnik lahko zahteva, da o razlagi poslovnika, ki
ga je dalo ustrezno delovno telo, odlo~i svet.

X. PREHODNI IN KON^NI DOLO^BI

126. ~len
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati po-

slovnik Skup{~ine ob~ine [kofja Loka (Uradni vestnik Go-
renjske, {t. 10/88) in za~asni poslovnik Ob~inskega sveta
ob~ine [kofja Loka.

127. ~len
Ta poslovnik za~ne veljati petnajsti dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

[t. 013-1/95
[kofja Loka, dne 17. oktobra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine [kofja Loka
Pavel Malovrh l. r.
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VIDEM

3326.

Na podlagi 12. in 13. ~lena statuta Ob~ine Videm (UV
ob~in Ormo‘ in Ptuj, {t. 11/95) in sklepov sveta Ob~ine
Videm na 10. seji dne 21. 11. 1995 je Ob~inski svet ob~ine
Videm sprejel

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
P R A V I L N I K A

o dolo~anju pogojev, na~ina in kriterijev za
pridobivanje sredstev, namenjenih za pospe{evanje

razvoja podjetni{tva in drobnega gospodarstva
Ob~ine Videm

1. ~len
V pravilniku o dolo~anju pogojev, na~ina in kriterijev

za pridobivanje sredstev, namenjenih za pospe{evanje razvo-
ja podjetni{tva in drobnega gospodarstva Ob~ine Videm
(Uradni list RS, {t. 58-2773/95) se spremeni oziroma dopolni
2. ~len tako, da glasi:

“2. ~len
Sredstva za razvoj in pospe{evanje razvoja podjetni{tva

ter drobnega gospodarstva so sredstva zagotovljena s prora-
~unom Ob~ine Videm, dogovorjena ban~na sredstva in more-
bitna druga sredstva.”

2. ~len
Spremeni oziroma dopolni se 3. ~len tako, da glasi:

“3. ~len

Za posojilo lahko zaprosijo naslednji prosilci:
– podjetja v zasebni me{ani lasti z do 50 zaposlenimi,
– samostojni podjetniki,
– ob~ani, ki so pri pristojnem ob~inskem pravnem orga-

nu vlo‘ili zahtevo za izdajo obrtnega dovoljenja oziroma na
pristojnem sodi{~u priglasitev za vpis v sodni register in
prilo‘ili vse predpisane dokumente za ustanovitev obratoval-
nice oziroma podjetja.

Prioritete pri dodelitvi sredstev po tem pravilniku:
1. proizvodna dejavnost,
2. dejavnost, ki predvideva nove zaposlitve aktivnih ob-

~anov Ob~ine Videm,
3. dejavnost turizma in gostinstva s podro~ij: kme~ki

turizem, vinoto~, izvirni lokali ob Vinski cesti.
Sede‘ prosilca mora biti na obmo~ju Ob~ine Videm.”

3. ~len
Spremeni oziroma dopolni se 5. ~len tako, da glasi:

“5. ~len

Sklep o razpisu nate~aja se objavi v dnevnem ~asopisju
in mora vsebovati:

– namene, za katere se dodeljujejo sredstva nate~aja,
– vi{ino razpisanih sredstev,
– kdo lahko zaprosi za posojilo,
– rok za vlo‘itev pro{enj, ki ne sme biti kraj{i kot 20 dni

od dneva objave in naslov, na katerega se vlo‘ijo pro{nje,

– navedbo, kaj mora pro{nja za posojilo vsebovati,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec prilo‘iti

pro{nji,
a) investicijski program po metodologiji banke za manj-

{e projekte,
b) druge listine, ki jih v skladu z dolo~ili tega poslovni-

ka dolo~i ob~inski svet,
c) za nalo‘bo s predra~unsko vrednostjo do 100.000

DEM v tolarski protivrednosti prosilec predlo‘i le poslovni
na~rt, ki vsebuje:

– osnovne podatke o investitorju,
– opis programa z vidika tr‘nih mo‘nosti (input, out-

put), tehnologije, inovacij, kadrov, varstva okolja in porabe
energije,

– vire financiranja,
– predvidene rezultate programa,
– rok, v katerem bo odbor za gospodarstvo sprejel sklep

o dodelitvi posojila.”

4. ~len
Spremeni oziroma dopolni se 10. ~len tako, da glasi:

“10. ~len
Upravi~enost zahtevka in oceno programa pripravi od-

bor za gospodarstvo Ob~ine Videm. O svoji odlo~itvi v roku
osem dni od dneva odlo~itve obvesti vse sodelujo~e na nate-
~aju–razpisu, in Ob~inski svet ob~ine Videm na prvi nasled-
nji seji.”

[t. 111-9/95
Videm, dne 4. decembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta

ob~ine Videm
Friderik Bra~i~ l. r.

VRHNIKA

3327.

Na podlagi 3. ~lena zakona o gospodarskih javnih slu‘-
bah (Uradni list RS, {t. 32/93), 26. ~lena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, {t. 32/93), zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, {t. 72/93) in statuta ob~ine Vrhnika (Urad-
ni list RS, {t. 34/75) je Ob~inskega sveta ob~ine Vrhnika na
seji dne 9. 11. 1995 sprejel

O D L O K
o gospodarskih javnih slu‘bah v Ob~ini Vrhnika

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Ta odlok dolo~a dejavnosti, ki so gospodarske javne

slu‘be (v nadaljevanju: javne slu‘be) v Ob~ini Vrhnika (v
nadaljevanju: ob~ina) in ureja na~in in oblike njihovega izva-
janja.

Z gospodarskimi javnimi slu‘bami se zagotavljajo ma-
terialne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in
nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja ob~ina
zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni
mogo~e zagotavljati na trgu.
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2. ~len
Kot javne slu‘be se opravljajo dejavnosti, ki so z zako-

nom dolo~ene kot obvezne javne slu‘be in dejavnosti, ki so
kot javne slu‘be dolo~ene s tem odlokom.

3. ~len
Ob~ina z odloki podrobneje uredi na~in opravljanja po-

samezne javne slu‘be oziroma podrobneje dolo~i elemente iz
7. ~lena zakona o gospodarskih javnih slu‘bah.

II. JAVNE SLU@BE

4. ~len
Na obmo~ju Ob~ine Vrhnika se kot javne slu‘be oprav-

ljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih in pada-

vinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in ~i{~enje javnih povr{in,
6. pregledovanje, nadzorovanje in ~i{~enje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zra~nikov, zaradi varstva zraka,
7. plakatiranje, obe{anje transparentov in zastav,
8. urejanje in vzdr‘evanje javnih poti, povr{in za pe{ce

in zelenih povr{in, pe{poti in drugih javnih povr{in,
9. urejanje in vzdr‘evanje pokopali{~ in oddajanje pro-

storov za grobove v najem,
10. pogrebne storitve,
11. urejanje in vzdr‘evanje ulic, trgov in cest, ki niso

razvr{~ene med magistralne in regionalne ceste,
12. vzdr‘evanje in urejanje javne tr‘nice,
13. oskrba s plinom,
14. urejanje javnih parkiri{~,
15. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo

prometnih in drugih javnih povr{in v naseljih,
16. urejanje prometne signalizacije in prometnih re‘i-

mov,
17. zimska slu‘ba,
18. gasilstvo.

5. ~len
Javne slu‘be se opravljajo na celotnem obmo~ju ob~ine,

~e z odlokom iz 3. ~lena tega odloka ni dolo~eno druga~e.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z lokalnimi

javnimi slu‘bami je obvezna, ~e z zakonom ali z ob~inskim
odlokom ni dolo~eno druga~e.

6. ~len
Infrastrukturni objekti in naprave, potrebni za izvajanje

javnih slu‘b v Ob~ini Vrhnika so:
– objekti in naprave za oskrbo naselij z vodo,
– objekti in naprave za odvajanje in ~i{~enje odpadnih

voda,
– objekti in naprave za odvajanje padavinskih voda,
– objekti in naprave za ravnanje s komunalnimi odpadki

in za odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– plakatna mesta,
– hodniki, pe{ poti, dovozne poti, ulice, trgi, ceste in

druge javne povr{ine v naseljih, ki niso razvr{~ene med ma-
gistralne in lokalne ceste,

– pokopali{~ni objekti in naprave,
– tr‘nice,
– objekti in naprave za oskrbo s plinom,
– javni parki, nasadi, drevoredi in javna otro{ka igri{~a,
– omre‘je in naprave javne razsvetljave,
– omre‘je in naprave za oskrbo naselij s po‘arno vodo v

javni rabi.
Z odloki iz 3. ~lena tega odloka se podrobneje opredeli-

jo objekti in naprave, namenjeni za izvajanje javnih slu‘b;
dolo~ijo se objekti in naprave, ki so javno dobro; uredijo se
pogoji in na~in rabe objektov in naprav ter druga vpra{anja,
povezana z infrastrukturnimi objekti in napravami.

III. OBLIKE IZVAJANJA JAVNIH SLU@B

7. ~len
Ob~ina zagotavlja izvajanje javnih slu‘b v naslednjih

oblikah:
– v javnem podjetju,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zaseb-

nega prava.

Javno podjetje

8. ~len
Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v lasti ob~ine ali

kot podjetje v me{ani lastnini v skladu z zakonom, ki ureja
gospodarske javne slu‘be.

Vpra{anja, povezana z dejavnostjo javnega podjetja in
njenim izvajanjem, z uporabno objektov in naprav, potrebnih
za izvajanje dejavnosti ter medsebojne pravice in obveznosti
med ob~ino kot ustanoviteljico in javnim podjetjem, se uredi-
jo z aktom o ustanovitvi javnega podjetja.

Ustanoviteljske pravice do javnega podjetja izvr{uje
ob~inski svet.

9. ~len
V javnem podjetju se kot javne slu‘be izvajajo nasled-

nje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in ~i{~enje komunalnih odpadnih in pada-

vinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. oskrba s plinom.
Javno podjetje lahko pridobi koncesijo tudi za druge

dejavnosti javnih slu‘b.
Javno podjetje dolo~a pogoje in daje soglasja k dovolje-

njem za posege v prostor, ~e ti zadevajo infrastukturne objek-
te in naprave, ki so potrebni za izvajanje dejavnosti iz prvega
odstavka tega ~lena.

Javno podjetje daje soglasje za priklju~itev na infra-
strukturne objekte in naprave, ki so potrebni za izvajanje
dejavnosti iz prvega odstavka tega ~lena.

Koncesija

10. ~len
Za izvajanje gospodarskih javnih slu‘b lahko ob~ina da

koncesijo pravni ali fizi~ni osebi, ki je registrirana in izpolnju-
je pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
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Koncesija se daje za dejavnosti javnih slu‘b, ki se ne
izvajajo kot dejavnost javnega podjetja.

Ob~ina pridobiva koncesionarje z javnim razpisom na
podlagi koncesijskega akta.

11. ~len
S koncesijskim aktom dolo~i ob~inski svet predmet in

pogoje opravljanja gospodarske javne slu‘be.
O izbiri koncesionarja odlo~i pristojni organ ob~ine z

upravno odlo~bo po predhodnem soglasju ob~inskega sveta.
Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene ‘upan

koncesijsko pogodbo.

Vlaganje kapitala

12. ~len
Javne dobrine lahko ob~ina zagotavlja z vlaganjem jav-

nega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
Odlo~itev o vlaganju javnega kapitala sprejme ob~inski

svet.
Na podlagi odlo~itve o vlaganju kapitala se izvede javni

razpis za pridobivanje zainteresiranih oseb zasebnega prava.
O izbiri osebe zasebnega prava odlo~i upravni organ

ob~ine z upravno odlo~bo, po predhodnem soglasju ob~in-
skega sveta.

Z izbranim izvajalcem sklene ‘upan ustrezno pogodbo.

IV. FINANCIRANJE JAVNIH SLU@B

13. ~len
Javne slu‘be se financirajo:
– s ceno javnih dobrin (komunalna taksa, tarifa, nado-

mestilo...),
– z lokalnim davkom,
– iz prora~una,
– iz prihodkov javnega podjetja, koncesionarjev ali ose-

be zasebnega prava, ki zagotavlja javno slu‘bo,
– iz ostalih virov.

14. ~len
Cene se oblikujejo in dolo~ajo na na~in in po postopku,

ki ga dolo~ata zakon in odlok ob~ine v skladu z zakonom.
Cene se lahko dolo~ijo diferencirano po kategoriji upo-

rabnikov in koli~ini porabljenih ali nudenih javnih dobrin in
po rednosti njihove uporabe.

V. STROKOVNOTEHNI^NE IN RAZVOJNE NALOGE

15. ~len
Strokovnotehni~ne, organizacijske in razvojne naloge

na podro~ju gospodarskih javnih slu‘b opravlja strokovna
slu‘ba ob~inske uprave.

16. ~len
Naloge iz 5. ~lena tega odloka se nana{ajo zlasti na:
– razvoj, na~rtovanje in pospe{evanje gospodarskih jav-

nih slu‘b,
– investicijsko na~rtovanje in gospodarjenje z objekti in

napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih
slu‘b,

– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij,
– strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih

slu‘b,
– financiranje gospodarskih javnih slu‘b,
– dolo~anje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem

za posege v prostor in okolje, ~e ti zadevajo infrastrukturne
objekte in naprave gospodarskih javnih slu‘b, ~e ni to kot
javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih
slu‘b.

17. ~len
Posamezne naloge iz prve in druge alinee prej{njega

~lena se lahko odstopijo za to usposobljeni organizaciji ali
podjetju.

Izvajalci posameznih dejavnosti javnih slu‘b so dol‘ni
sodelovati pri na~rtovanju in pospe{evanju dejavnosti, ki jo
opravljajo kot javno slu‘bo.

Ob~ina lahko prenese dolo~ene naloge kot javno poob-
lastilo na izvajalca javnih gospodarskih slu‘b.

VI. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN

18. ~len
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin ob~ina ustanovi

svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin (v nadaljevanju:
svet).

19. ~len
Svet je sestavljen iz predstavnikov uporabnikov javnih

dobrin.
Podrobnej{o sestavo, delovno podro~je ter pristojnosti

in pravice sveta dolo~i akt o ustanovitvi sveta.

VII. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

20. ~len
Do sprejema predpisov iz 3. ~lena tega odloka se za

urejanje zadev, ki niso urejene s tem odlokom, za posamezna
podro~ja gospodarske infrastrukture uporabljajo do sedaj ve-
ljavni predpisi in sklenjene pogodbe.

21. ~len
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ko-

munalnih dejavnostih na obmo~ju Ob~ine Vrhnika (Uradni
list SRS, {t. 16/83, 36/83 in 31/86).

22. ~len
Ob~inski svet v roku 6 mesecev od sprejema uskladi

dolo~ila odloka o organiziranju javnega podjetja Komunalno
podjetje Vrhnika (Uradni list RS, {t. 2/91) s tem odlokom.

23. ~len
Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

[t. 11/1-032/95
Vrhnika, dne 15. novembra 1995.

Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Vrhnika

Brane Jereb l. r.
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Izdaja ^asopisni zavod Uradni list Republike Slovenije � Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik � Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vev~e � Akontacija naro~nine za leto
1995 je 10.500 SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vra~unan 5% prometni davek � Reklamacije se upo{tevajo le mesec dni po izidu
vsake {tevilke � Uredni{tvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 � Po{tni predal 379/VII � Telefon direktor, sekretar, {ef ra~unovodstva 125 14 19, prodaja 125 02 94, ra~unovodstvo,
naro~nine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredni{tvo 125 73 08, uredni{tvo � telefaks 125 01 99 � @iro ra~un 50100-603-40323 � Po mnenju Ministrstva za kulturo se ta
publikacija uvr{~a med proizvode, od katerih se pla~uje davek od prometa proizvodov po 13. to~ki tar. {t. 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS, {t. 4-245/92 z dne

25. I. 1992)
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rijo v njihove dele�e v kapitalski dru�bi, v
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