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Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne obcine Kranj
15. seja Mestnega sveta Mestne obcine Kranj

1.

Pravni temelj za sprejem akta
Pravni temelj za sprejem Sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne obcine Kranj
(v nadaljevanju: Poslovnik) predstavlja 36. clen Zakona 0 lokalni samoupravi (Uradni list RS, st. 94/07
- uradno precisceno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS1 in 30/18), ki doloca, da svet ureja svoje delo s poslovnikom, ki ga sprejema z dvotretjinsko vecino
navzocih clanov, in 22. clen Statuta Mestne obcine Kranj uradno precisceno besedilo 2 (Uradni list RS,
st. 37/19 - UPB2) .

2.

Ocena stanja na podrocju, ki ga akt ureja
V casu od uveljavitve Poslovnika se je v zvezi z delom mestnega sveta pojavila potreba, da se dolocena
vprasanja v zvezi z izvedbo seje dodatno uredi, kot je zapisano v nadaljevanju v 3. tocki obrazlozitve.

3.

Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben
Statut Mestne obCine Kranj kot nacin dela mestnega sveta predvideva tudi dopisno sejo, ki pa z
veljavnim Poslovnikom ni urejena. Z ureditvijo dopisne seje 5 predlaganimi Spremembami Poslovnika
bo omogoceno, da se mestni svet hitreje odzove, kadar je potrebna njegova odlocitev in hkrati niso
podani razlogi za sklic izredne seje.
Zaradi obvescanja javnosti 0 delovanju mestnega sveta, predvsem zaradi preglednosti in razvidnosti
delovanja in sprejemanja odlocitev mestnega sveta, ter z namenom zagotavljanja nadzora javnosti
nad delovanjem organov obcine se ureja vprasanje snemanja sej mestnega sveta.
Po zadnjih lokalnih volitvah v letu 2018 se je kot pomanjkljiva izkazala tudi ureditev sklica
konstitutivne seje sveta ozjega dela obcine, saj ni izrecno doloceno, v cigavi pristojnosti je njen sklic.
Navedeno pomanjkljivost pray tako odpravljajo predlagane spremembe in dopolnitve.

4.

Poglavitne resitve
a) Nepopolno ureditev Poslovnika v zvezi z moznostjo dopisne seje mestnega sveta odpravljajo
predlagane Spremembe in dopolnitve Poslovnika, pri cemer se dopisna seja ureja izkljucno v zvezi
z delom mestnega sveta, ne pa tudi njegovih delovnih teles in svetov ozjih delov obcine. Moznost
izvedbe dopisne seje mestnega sveta Spremembe in dopolnitve Poslovnika predvidevajo za
obravnavo manj zahtevnih vprasanj, ki zahtevajo takojsnjo odlocitev mestnega sveta, pri cemer
na dopisni seji ni mogoce odlocati 0 splosnih aktih obcine in 0 imenovanjih clanov drugih organov
in delovnih teles ter predstavnikov lokalne skupnosti, ki jih obcina imenuje v skladu z zakonom
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ali drugim splosnim aktom. 5 predlaganimi Spremembami in dopolnitvami Poslovnika se
natancno ureja nacin izvedbe dopisne seje, tako glede posiljanja sklica kot glasovanja, najkrajsi
cas trajanja dopisne seje, ugotavljanje sklepcnosti ter izkljucitev uporabe ostalih dolocb
Poslovnika glede rokov v zvezi 5 sklicem in posiljanjem grad iva za sejo.
b)

Poslovnik izrecno ureja, da konstitutivno sejo sveta krajevne skupnosti, ki je hkrati prva redna
seja sveta krajevne skupnosti, pripravi in sklice dotedanji predsednik sveta krajevne skupnosti
najkasneje v 20 dneh po volitvah sveta krajevne skupnosti. Ce seja v tem roku ni sklicana, jo sklice
zupan ali od njega pooblasceni javni usluzbenec mestne uprave.

c)

Ureditev zvocno-slikovnega snemanja v predlaganih Spremembah in dopolnitvah Poslovnika
sledi predpisom, ki navedeno podrocje urejajo, to je Zakon 0 varstvu osebnih podatkov (Uradni
list RS, st. 94/07 - uradno precisceno besedilo) in Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 27. aprila 2016 0 varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in 0 prostem
pretoku takih podatkov ter 0 razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splosna uredba 0 varstvu
podatkov, v nadaljevanju: GDPR). Z namenom zagotavljanja preglednosti oziroma razvidnosti
delovanja in sprejemanja odlocitev sveta, zagotavljanju nadzora javnosti nad delovanjem
organov obcine ter izdelavi zapisnika, se seje mestnega sveta po vzpostavitvi pogojev, zvocnoslikovno snemajo. Predlagane Spremembe in dopolnitve Poslovnika predvidevajo, da se pred
zacetkom posamezne seje mestnega sveta udelezenci seje, ki imajo pravico do razprave ali
podajanja pojasnil, v skladu z dolocili zakona in drugih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih
podatkov, seznanijo z zvocno-slikovnim snemanjem sej ter z namenom uporabe posnetka seje,
od njih pa se hkrati pridobijo ustrezne izjave oziroma soglasja za snemanje, razen ce so ze podali
izjavo oziroma soglasje k zvocno-slikovnemu snemanju. Izjave oziroma soglasja udelezencev sej,
ki imajo pravico do razprave ali podajanja pojasnil na seji, so veljavna za posamezno mandatno
obdobje, v katerem so bila pridobljena.
Zvocno-slikovni posnetek seje mestnega sveta se objavi na uradni spletni strani obcine, po
predhodnem izbrisu varovanih osebnih podatkov in morebitnih drugih podatkov zaupne narave.
Arhiv zvocno-slikovnih posnetkov se hrani se dYe leti po koncanem posameznem mandatu
mestnega sveta, nato se posnetki izbrisejo. V enakem roku se izbrisejo tudi zvocno-slikovni
posnetki, objavljeni na uradni spletni strani obcine.

d)

Predlagane Spremembe in dopolnitve Poslovnika uvajajo dolocene casovne omejitve trajanja
razprave svetnika 0 posamezni tocki dnevnega reda in podanih replik. 0 posamezni tocki
dnevnega reda bo lahko svetnik razpravljal najvec deset minut, vse njegove replike, podane k
posamezni tocki dnevnega reda pa bodo skupaj lahko trajale najvec minuto.

e)

Zaradi lazje in preglednejse predstavitve tocke dnevnega reda se 5 Spremembami in dopolnitvami
Poslovnika predvidi moznost, da predlagatelj in porocevalec tocko predstavita z uporabo
elektronske opreme.

f)

Preostale predlagane dopolnitve besedila Poslovnika predstavljajo manjse spremembe,
predvsem zaradi dosledne izpeljave zgoraj opisanih sprememb v preostalih dolocbah Poslovnika.

5. Ocena financnih posledic
Zaradi uvedbe zvocno-slikovnega snemanja sej mestnega sveta bodo za proracun obcine nastale financne
posledice v ocenjeni visini najmanj 5500 EUR za snemanje in osnovno montazo zvocno-slikovnih
posnetkov sej letno (ob predpostavki 10 sej na leto), pri cemer ni ovrednotena montaza posnetka,
potrebna v zvezi z izbrisom kategorij zaupnih podatkov, ki je predmet obracuna po urah dela.
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OSNUTEK
Na podlagi 36. elena Zakona 0 lokalni samoupravi (Uradni list Rs, st. 94/07 - uradno preeiseeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZsPDsLs-l in 30/18) in na
podlagi 22. elena Stat uta Mestne obeine Kranj uradno preeiseeno besedilo 2 (Uradni list Rs, st. 37/19
. 2020 sprejel
- UPB2) je Mestni svet Mestne obeine Kranj na svoji _. seji dne _.

SPREMEMBE IN DOPOlNITVE POSlOVNIKA
MESTNEGA SVETA MESTNE OBCINE KRANJ

1. Clen
Poslovnik Mestnega sveta Mestne obeine Kranj (Uradni list Rs, st. 18/17 in 23/17-popr., v
nadaljevanju: Poslovnik) se v prvem odstavku drugega elena spremeni tako, da se za drugo vejico
doda besedilo »razen doloeb 0 snemanju sej sveta in 0 dopisni seji,«.

Drugi odstavek istega elena Poslovnika se spremeni tako, da se v celoti glasi:
»Doloebe tega poslovnika glede sklica in vodenja seje sveta ter sestave zapisnika, ee ni izrecno stem
poslovnikom drugaee doloeeno, se smiselno uporabljajo za seje sveta krajevnih skupnosti, pri eemer
se ne uporabljajo doloebe 0 snemanju sej, dopisni seji in dolocba eetrtega odstavka 97. elena tega
poslovnika.«

2. elen
V drugem odstavku cetrtega elena Poslovnika se za besedo »zapisnikov« doda vejica in besedilo
»objavljanjem posnetkov sej sveta«.
3. elen
Kot novi, sesti odstavek petega elena Poslovnika se doda besedilo:
»(6) Konstitutivno sejo sveta krajevne skupnosti, ki je hkrati prva redna seja sveta krajevne
skupnosti, pripravi in skliee dotedanji predsednik sveta krajevne skupnosti najkasneje v 20 dneh po
volitvah sveta krajevne skupnosti. Ce seja v tem roku ni sklicana, jo sklice zupan ali od njega
pooblasceni javni usluzbenec mestne uprave.«
4. elen
Poslovnik se v 27. elenu spremeni tako, da se v celoti na novo glasi:
»(1) seje sveta se snemajo. Zvoeno in zvoeno-slikovno snemanje sej sveta izvaja mestna uprava
oziroma za to pooblaseena oseba. Zvoeni in zvocno-slikovni posnetki so namenjeni obveseanju
javnosti, predvsem zaradi preglednosti oziroma razvidnosti delovanja in sprejemanja odlocitev sveta,
zagotavljanju nadzora javnosti nad delovanjem organov obeine ter izdelavi zapisnika.
(2) Zvoeni posnetek seje predstavlja podlago za izdelavo dobesednega zapisnika seje, ki se objavi na
uradni spletni strani obcine brez varovanih osebnih podatkov in drugih podatkov zaupne narave.
(3) Potek seje sveta, ki je odprta za javnost, se zvoeno-slikovno snema. Posnetek se objavi na uradni
spletni strani obcine v roku desetih delovnih dni po seji sveta. Pred objavo posnetka se izbrisejo deli
seje z varovanimi osebnimi podatki in drugi podatki zaupne narave.
(4) Arhiv zvocno-slikovnih posnetkov, 0 katerem se vodi posebna evidenca, s katero upravlja obeina,
se hrani dve leti po koneanem posameznem mandatnem obdobju sveta . V enakem roku se izbrisejo
zvocno-slikovni posnetki, ki so objavljeni na uradni spletni strani obcine.«

5. elen

V Poslovniku se doda nov 27.a elen, ki se glasi:
»(1) Pred zaeetkom posamezne seje sveta se udelezenci seje, ki imajo pravico do razprave ali
podajanja pojasnil, v skladu z doloeili zakona in drugih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih
podatkov, seznanijo z zvoeno-slikovnim snemanjem sej ter z namenom uporabe posnetka seje, od
njih pa se hkrati pridobijo ustrezne izjave oziroma soglasja za snemanje, razen ee so ze podali izjavo
oziroma soglasje k zvoeno-slikovnemu snemanju. Izjave oziroma soglasja udelezencev sej, ki imajo
pravico do razprave ali podajanja pojasnil na seji, so veljavna za posamezno mandatno obdobje, v
katerem so bila pridobljena.
(2) Udelezence sej sveta, ki imajo pravico do razprave ali podajanja pojasnil na seji, predsedujoei
svetu na zaeetku seje opozori na njihovo odgovornost, da v svojih predstavitvah, razpravah in
pojasnilih ne navajajo varovanih osebnih podatkov, kadar so seje javne.
(3) Snemanje sej, odprtih za javnost, je v skladu z zakonom, ki ureja medije, dopustno tudi za
akreditirane predstavnike medijev.«

6. elen
V Poslovniku se doda nov 27.b elen, ki se glasi:
»ZVOenO in zvoeno-slikovno snemanje sej sveta je svetnikom ali drugim navzoeim osebam, razen
predstavnikom medijev iz prejsnjega odstavka, prepovedano brez soglasja vseh navzoeih na seji.«

7. elen
Prvi odstavek 28. elena Poslovnika se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Svet dela na rednih, izrednih in dopisnih sejah.«

8. elen
Tretji in eetrti odstavek 34. elena Poslovnika se spremenita tako, da se v celoti glasita:
»(3) Gradivo k posameznim toekam dnevnega reda se objavi na spletni strani MOK in poslje po
elektronski posti svetnikom in elanom delovnih teles najmanj sedem dni pred sejo, v primeru, da gre
za gradivo aktov, ki se v skladu z doloebo prvega odstavka 129. elena tega poslovnika sprejemajo po
dvostopenjskem postopku, pa 14 dni pred sejo. Ce svetnik ali clan delovnega telesa zeli, da se mu
gradivo posilja pis no po posti, mora 0 tem obvestiti notranje organizacijsko enoto, pristojno za
organiziranje dela sveta.
(4) Posamezno gradivo se lahko posreduje tudi kasneje, ee je to nujno zaradi upostevanja
predpisanih oziroma postavljenih rokov ali ee predlagatelj ugotovi, da je obravnava kasneje
posredovanega gradiva potrebna za odloeanje sveta 0 posamezni toeki dnevnega reda.«

9. elen
Za 42. elenom Poslovnika se doda novo podpoglavje in nov 42.a elen :

»2.6. Sklic dopisne seje
42.3 elen
(1) Dopisno sejo sveta lahko skliee Ie zupan za odloeanje 0 manj zahtevnih vprasanjih, ki zahtevajo
takojsnjo odloeitev sveta. Na dopisni seji ni mogoee odloeati 0 splosnih aktih obCine in 0 imenovanjih
elanov drugih organov in delovnih teles ter predstavnikov lokalne skupnosti, ki jih obeina imenuje v
skladu z zakonom ali drugim splosnim aktom.
(2) Sklic dopisne seje se skupaj z glasovnico za vsako posamezno toeko dnevnega reda posreduje
svetnikom najmanj 24 ur pred prieetkom dopisne seje po elektronski posti na naslove, ki so jih
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sporoCili notranji organizacijski enoti mestne uprave, pristojni za organiziranje dela sveta. Hkrati se
svetnike 0 sklicu dopisne seje obvesti s pisnim sporoeilom na telefonske stevilke mobilnih telefonov,
ki SO jih sporoCili notranji organizacijski enoti mestne uprave, pristojni za organiziranje dela sveta.
Sklic mora vsebovati datum in uro zaeetka ter zakljueka seje, pri eemer dopisna seja ne sme trajati
manj kot 24 ur, in doloeitev easovnega obdobja, v katerem svetniki lahko postavljajo vprasanja. V
easu trajanja dopisne seje je predlagatelj oziroma pripravljavec grad iva dolzan svetniku odgovoriti na
njegova pravoeasno zastavljena vprasanja.
(3) Dopisna seja je sklepena, ee je bil sklic seje poslan vsem svetnikom, od katerih je vroeitev potrdila
potrebna veCina svetnikov. Steje se, da so vroeitev potrdili svetniki, ki so glasovali. Na dopisni seji se
ne razpravlja in ni mogoee vlagati amandmajev, dodatnih sklepov ali drugih dopolnil k predlogom
sklepov.
(4) Glasovanje se opravi z izpolnitvijo in podpisom glasovnic, ki jih svetniki v obliki optieno prebrane
datoteke ali fotografije izpolnjene glasovnice posljejo po elektronski posti na elektronski postni
naslov, s katerega so prejeli sklic dopisne seje do konca trajanja dopisne seje. Svetnik glasuje tako, da
se izreee za ali proti predlogu sklepa. Predlog sklepa je sprejet, ee je zanj glasovala veeina
opredeljenih svetnikov ob izpolnitvi pogoja sklepenosti iz prejsnjega odstavka tega elena.
(5) Ce dopisna seja ni sklepena ali predlog sklepa ni sprejet, za odloeanje 0 tem predlogu sklepa ni
mogoee ponovno sklicati dopisne seje, lahko pa se ga uvrsti na dnevni red redne ali izredne seje
sveta.
(6) Izvedba dopisne seje ni vezana na sklic, potek in koneanje redne seje. Za dopisno sejo ne veljajo
doloebe poslovnika 0 rokih v zvezi z izvedbo seje in posiljanjem gradiva za sejo.«
10. elen
V 46. elenu Poslovnika se v drugem odstavku na koncu doda besedilo:
»Svetnik lahko 0 posamezni toeki dnevnega reda razpravlja najvee deset minut.«
11. elen
V 49 . elenu Poslovnika se kot zadnje doda besedilo:
»Vse replike svetnika, podane k posamezni toeki dnevnega reda, lahko skupaj trajajo najvee enD
minuto.«
12. elen
Prvi stavek tretjega odstavka 76. elena Poslovnika se spremeni tako, da se glasi:
»Predlagatelj lahko do glasovanja 0 predlogu dnevnega reda umakne ali dopolni tocko dnevnega
reda ali spremeni predlog sklepa.«
13. elen
V prvem odstavku 85. elena Poslovnika se na koncu doda besedilo:
»Predlagatelj in porocevalec imata pravico do predstavitve toeke z uporabo elektronske opreme.«
14. elen
Drugi odstavek 91. elena Poslovnika se erta. Dosedanji tretji odstavek se prestevilei v drugi odstavek.

15. elen
Besedilo 96. elena Poslovnika se spremeni tako, da se glasi :
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»0 rednih, izrednih in dopisnih sejah sveta ter 0 sejah njegovih delovnih teles se vodi zapisnik.
16. elen
V 97. elenu Poslovnika se kot novi drugi odstavek doda besedilo:
»(2) V primeru dopisne seje se vodi zapisnik dopisne seje, ki vsebuje podatke 0 datumu, uri zaeetka
in zakljueka seje, 0 stevilu svetnikov, ki jim je bilo vroeeno gradivo, ime in priimek ter datum rojstva
svetnikov, ki so glasovali 0 posameznem predlogu dnevnega reda za oziroma proti, podatke 0 sklepih, ki so bili na dopisni seji sprejeti in izidih glasovanja 0 sklepih pri posamezni toeki dnevnega reda.
Zapisnik dopisne seje se potrdi na naslednji redni seji sveta.«
Dosedanji drugi, tretji in eetrti odstavek se prestevilCijo v tretji, eetrti in peti odstavek.
17. elen
Besedilo 98. elena Poslovnika se spremeni tako, da se v eeloti glasi:
»(1) Dobesedni zapisnik se zapiSe na podlagi zvoenega posnetka seje v skladu s 27. elenom tega
poslovnika in se objavi na spletni strani MOK.
(2) Zvoeni posnetek seje se hrani do zapisa dobesednega zapisnika in potrditve skrajsanega zapisnika
seje in je na voljo svetnikom, zupanu in predlagatelju obravnavanega gradiva. Po potrditvi zapisnika
se zvoeni posnetek seje izbrise.«
18. elen
V prvem odstavku 101. elena Poslovnika se besedilo »Dobesedni in skrajsani zapisnik seje sveta« erta
in nadomesti z besedilom »Zapisnike sej sveta«.

V drugem odstavku istega elena Poslovnika se za »Skrajsani zapisnik« doda vejica in besedilo
»zapisnik dopisne«.
19. elen
V drugi alineji prvega odstavka 122. elena Poslovnika se izbrise beseda »morebitnimi«.
20. elen
V drugem odstavku 137. elena Poslovnika se besedilo zadnjih treh alinej spremeni tako, da se glasi :
»oeeno finanenih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem akta,
grafieno ali kartografsko gradivo oziroma naert, kadar vsebina akta to zahteva, ter
navedbo vseh pripravljaveev akta.«
21. elen
Drugi odstavek 144. elena Poslovnika se erta. Dosedanji tretji, eetrti in peti odstavek tega elena se
ostevileijo kot drugi, tretji in eetrti odstavek.
22. elen
V 145. elenu Poslovnika se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Po odloeanju 0 vseh amandmajih svet glasuje 0 aktu kot eeloti.«
23. elen
Za besedo »amandmaji« v drugem odstavku 147. elena Poslovnika se doda besedilo »najkasneje do
konea obravnave predloga akta, nazadnje se opravi glasovanje 0 aktu kot eeloti.«
24. elen
Prvi odstavek 149. elena Poslovnika se erta. Dosedanji drugi odstavek Poslovnika postane prvi
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odstavek in se hkrati spremeni tako, da se glasi:
»Ce svet pri sprejemanju dnevnega reda ne potrdi obravnave akta po hitrem postopku, se akt
obravnava kot osnutek.«

Prehodna in konena doloeba
25. elen
Dolocbe teh Sprememb in dopolnitev Poslovnika, ki se nanasajo na zvocno-slikovno snemanje sej
sveta se pricnejo uporabljati, ko bodo zagotovljeni pogoji za taksno snemanje, kar 5 sklepom ugotovi
zupan.
26. elen
Spremembe in dopolnitve Poslovnika pricnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Siovenije.
Stevilka: 030-1/2020-2-(406202)
Datum:
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POSLOVNIK Z ZAZNAMBO SPREMEMB

°

Na podlagi 36. elena Zakona lokalni samoupravi (Uradni list RS, stevilka 94/07 - uradno precisceno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US) in na podlagi 22.
elena Stat uta Mestne obeine Kranj (Uradni list RS, st. 71/16 in 1/17) je Mestni svet Mestne obeine
Kranj na svoji 26. seji dne 22. marca 2017 sprejel

POSLOVNIK
MESTNEGA SVETA MESTNE OBCINE
KRANJ

I. SPLOSNE DOLOCBE
1. elen
Ta poslovnik ureja organizacijo in naein dela Mestnega sveta Mestne obeine Kranj (v nadaljnjem
besedilu svet) in njegovih delovnih teles, uresnieevanje pravic in dolznosti njegovih elanov, postopke
odloeanja, razmerja sveta do drugih organov Mestne obeine Kranj (v nadaljnjem besedilu MOK) in
Mestne uprave MOK (v nadaljnjem besedilu mestna uprava) ter druga vprasanja, pomembna za delo
sveta .
2. elen
(1) Za vprasanja 0 delu delovnih teles sveta, ki jih ta poslovnik posebej ne ureja, razen do loeb 0
snemanju sej sveta in 0 dopisni seji, se smiselno uporabljajo doloeila tega poslovnika, ki veljajo za
svet.

(2) Doloebe tega poslovnika glede sklica in vodenja seje sveta ter sestave zapisnika, ee ni izrecno s
tem poslovnikom drugace doloceno, se smiselno uporabljajo za seje sveta krajevnih skupnosti, pri
eemer se ne uporablja jo doloebe 0 snemanju sej, dopisni seji in doloeba tretjega eetrtega odstavka
97. elena tega poslovnika.
3. elen
(1) Za elane in elanice sveta se uporablja naziv »svetnik« in »svetnica« (v nadaljnjem besedilu
svetnik).

(2) V poslovniku uporabljen izraz »predsedujoCi sveta« pomeni zupana ali drugo osebo, ki vodi sejo
sveta na podlagi pooblastila zupana ali v skladu z doloebami tega poslovnika.
(3) Izrazi, ki se nanasajo na osebe in so zapisani v moski slovnieni obliki, se uporabljajo kot nevtralni
za zenski in moski spol.
4. elen
(1) Delo in dokumentacija sveta in njegovih delovnih teles sta javna, razen ee svet ali njegovo
delovno telo obravnava zadevo oziroma gradivo zaupne narave.

(2) Svet zagotavlja javnost dela z obvescanjem javnosti 0 svojem delu, z navzoenostjo obeanov in
predstavnikov javnih obeil na svojih javnih sejah, z objavljanjem informacij javnega znaeaja,
doloeenih z zakonom, na spletni strani MOK, z uradnim objavljanjem splosnih aktov MOK, z
objavljanjem sklicev sej sveta in njegovih delovnih teles, gradiv za toeke dnevnega reda teh sej in
njihovih zapisnikov, objavljanjem posnetkov sej sveta ter na druge naeine v skladu s predpisi MOK ob
hkratnem zagotavljanju varstva osebnih podatkov.
(3) Javnost je lahko navzoea na sejah sveta na podlagi vnaprejsnje najave zainteresirane osebe, ki
mora biti predsedujoeemu sveta podana najmanj 24 ur pred sejo sveta, pri eemer najava ni potrebna
za predstavnike javnih obcil. V primeru, da je podanih vee kot pet pravoeasnih najav, se v prostorih
MOK organizira neposredni prenos seje, pri katerem ne nastane zvoeni ali slikovni zapis seje .
Notranja organizacijska enota mestne uprave, pristojna za organiziranje dela sveta, zainteresirani
osebi izda dovolilnico za udelezbo. Javnost na seji nima pravice do besede.
(4) Svet lahko sklene, da bo seja ali del seje potekala brez navzoenosti javnosti. Predsedujoei sveta
doloei, kdo je lahko poleg zupana, svetnikov, predlagatelja gradiva in predstavnikov mestne uprave
navzoe na seji ali delu seje, ki poteka brez navzoenosti javnosti.
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(S) Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in njegovih delovnih teles, ki vsebujejo osebne
podatke ali podatke, ki so kot drzavna, uradna in poslovna skrivnost opredeljeni z zakonom ali z
drugimi predpisi (v nadaljevanju: gradivo zaupne narave). Ravnanje z akti in z gradivom zaupne
narave doloei zupan s posebnim aktom.
II. KONSTITUIRANJE SVETA

2.1 Verificiranje mandatov, volitve in imenovanja
5. elen
(1) Svet se konstituira na svoji prvi seji, na kateri je potrjenih vee kot polovica mandatov svetnikov.
(2) Konstitutivno sejo, ki je hkrati prva redna seja novoizvoljenega sveta, pripravi in skliee dotedanji
zupan najkasneje v 20 dneh po volitvah za svet, ee je za izvolitev zupana potreben drugi krog volitev,
pa najkasneje v desetih dneh po drugem krogu volitev. Ce seja v tern roku ni sklicana, jo skliee
predsednik obeinske volilne komisije.
(3) Zaradi priprave na prvo sejo skliee zupan prvo izvoljene svetnike s kandidatnih list.
(4) Do potrditve mandata zupana prvo sejo vodi najstarejsi svetnik oziroma svetnik, ki ga na predlog
najstarejsega svetnika doloei svet.
(S) Svet na prvi seji najprej imenuje komisijo za potrditev mandatov clanov mestnega sveta in
ugotovitev izvolitve zupana.
(6) Konstitutivno sejo sveta krajevne skupnosti, ki je hkrati prva redna seja sveta krajevne skupnosti,
pripravi in skiice dotedanji predsednik sveta krajevne skupnosti najkasneje v 20 dneh po volitvah
sveta kra jevne sku pnosti. Ce se ja v tern roku ni sklicana , jo ski ice zu pan ali od njega pooblasceni javni
usluzbenec mestne uprave.
6. elen
(1) Dnevni
1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.

red konstitutivne seje je:
ugotovitev stevila navzocih novoizvoljenih svetnikov,
porocilo volilne komisije MOK,
imenovanje komisije za potrditev mandatov clanov mestnega sveta in ugotovitev
izvolitve zupana,
poroCilo komisije za potrditev mandatov clanov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve
zupana,
potrditev mandatov svetnikov in ugotovitev 0 izvolitvi zupana,
slovesna prisega zupana in njegov pozdravni nagovor,
imenovanje komisije za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja.

(2) 0 dnevnem redu konstitutivne seje svet ne razpravlja in ne odloca .
7. Clen
(1) Na prvi seji svet izmed navzoCih svetnikov imenuje predsednika in dva clana Komisije za potrditev
mandatov clanov sveta in ugotovitev izvolitve zupana.

(2) Kandidate za predsednika in elana komisije lahko predlaga skupina najmanj petih navzocih clanov
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sveta .
(3) Svet glasuje 0 predlogih po vrstnem redu, kot so bili vlozeni, dokler niso imenovani predsednik in
clana komisije. 0 ostalih predlogih svet ne odloca.
S. elen
(1) Komisija za potrditev mandatov clanov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve zupana na podlagi
poracila volilne komisije MOK in potrdil 0 izvolitvi pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni za
svetnike, predlaga svetu odlocitve 0 morebitnih pritozbah kandidatov za svetnike ali predstavnikov
list kandidatov in predlaga potrditev mandatov svetnikov.

(2) Mandate svetnikov potrdi svet na predlog Komisije za potrditev mandatov clanov mestnega sveta
in ugotovitev izvolitve zupana potem, ko dobi njeno poracilo 0 pregledu potrdil 0 izvolitvi ter vsebini
in upravicenosti morebitnih pritozb kandidatov, predstavnikov list kandidatov.
(3) Svet najprej odloci skupaj 0 potrditvi mandatov, ki niso sporni, nato pa odloca 0 vsakem spornem
mandatu posebej. Steje se, da je z odloCitvijo 0 spornem mandatu hkrati odloceno 0 pritozbi
kandidata ali predstavnika liste kandidatov.
(4) Kandidat za svetnika, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati 0 potrditvi svojega mandata.
(5) Dokler svet 0 tern ne odloci, ima kandidat za svetnika, katerega mandat je sporen, pravico
udelezevati se sej sveta, vendar nima pravice odlocanja.
9. elen
(1) Komisija za potrditev mandatov clanov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve zupana na podlagi
porocila volilne komisije in potrdila 0 izvolitvi zupana predlaga svetu tudi odlocitve 0 morebitnih
pritozbah drugih kandidatov za zupana ali predstavnikov kandidatov za zupana.

(2) Svet na podlagi poracila komisije za potrditev mandatov clanov mestnega sveta in ugotovitev
izvolitve zupana posebej odloci 0 morebitnih pritozbah kandidatov za zupana. Steje se, da je z
odlocitvijo 0 spornem mandatu zupana hkrati odloceno 0 pritozbi kandidata ali predstavnika
kandidata za zupana.
10. elen
(1) Ko se svet konstituira, nastopijo mandat novoizvoljeni svetniki, mandat dotedanjim svetnikom in
zupanu preneha.

(2) 5 prenehanjem mandata svetnikov preneha clanstvo v nadzornem odboru ter v stalnih in zacasnih
delovnih telesih sveta.
11. elen
(1) Pred slovesno prisego in pozdravnim nagovoram novoizvoljenega zupana preda dotedanji zupan
zupansko verigo novoizvoljenemu zupanu.

(2) Zupan po slovesni prisegi in pozdravnem nagovoru prevzame vodenje seje.
12. elen
(1) Svet nato imenuje Komisijo za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja. Komisija ima pet
clanov, in sicer predsednika, podpredsednika in tri clane, vse iz vrst svetnikov. Kandidate za
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predsednika, podpredsednika in clane komisije lahko predlaga skupina najmanj petih svetnikov.
(2) Imenovanje komisije za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je javno. Po imenovanju
komisije preneha delovati komisija za potrditev mandatov clanov mestnega sveta in ugotovitev
izvolitve zupana.

13. elen
(1) Svet v 60 dneh po konstituiranju imenuje oziroma izvoli organe MOK, dolocene z zakonom ali
drugimi splosnimi akti, in komisije kot svoja delovna telesa, ce ni z zakonskimi ali podzakonskimi akti
drugace doloeeno.
(2) (lane nadzornega odbora imenuje svet najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.

III. PRAVICE IN DoliNOSTI SVETNIKOV

14. (len
(1) Pravice in dolznosti svetnikov so dolocene z zakonom, Statutom MOK (v nadaljevanju: statut) in
tem poslovnikom.
(2) Svetnik ima pravico in dolznost:
udelezevati se sej sveta ter na njih sodelovati in odlocati,
sodelovati pri delu in odlocanju delovnih teles sveta, katerih elan je, v skladu z dolocili tega
poslovnika
in druge pravice in dolznosti, dolocene z zakonom, statutom in tem poslovnikom.
(3) Svetnik ima pravico:
predlagati svetu v sprejem splosne akte, za katere je tako doloceno 5 statutom in tem
poslovnikom,
kandidirati za vsako funkcijo v svetu in njegovih delovnih telesih,
glasovati 0 predlogih splosnih aktov obcine, drugih aktov in odloCitev sveta ter predlagati
amandmaje k predlogom,
postavljati vprasanja in dajati pobude ter predloge,
predlagati obravnavanje zadev iz pristojnosti sveta,
predlagati uvrstitev zadev na dnevni red sej,
skupaj z drugimi svetniki, katerih stevilo je doloeeno stem poslovnikom, predlagati
kandidate za delovna telesa oziroma komisije ter organe sveta in druge kandidate, ki jih
imenuje svet v skladu 5 statutom in tem poslovnikom, in predlagati njihovo razresitev,
voliti in biti voljen v delovna telesa oziroma komisije sveta,
zahtevati od mestne uprave vse podatke in informacije, ki jih potrebuje v zvezi z delom
sveta,
obvestiti svet 0 nastopu okolisein, ki po zakonu ali statutu zahtevajo prenehanje funkcije
svetnika,
udelezevati se sej organov in komisij sveta, ceprav ni njihov clan, vendar nima pravice
odloeati.
(4) Svetniki uveljavljajo pravice iz tega elena neposredno na seji sveta ali pisno med sejama sveta .
(5) Svetnik ima pravico skupaj z drugimi svetniki ustanoviti svetnisko skupino, se vclaniti vanjo, v njej
enakopravno sodelovati in iz nje izstopiti.
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(6) Svetnik ima pravico in dolznost, da se izreee, v katerih komisijah zeli sodelovati. Izjavo sporoei
vodji skupine svetnikov, katere clan je.
(7) Svetnik ima dolznost varovati informacije, ki niso javnega znaeaja, in podatke zaupne narave, ki so
kot osebni podatki, drzavne, uradne in poslovne skrivnosti opredeljene z zakonom, drugim
predpisom, akti sveta in organizacij uporabnikov proraeunskih sredstev, za katere zve pri svojem
delu .
15. elen
Ce se svetnik iz opravieljivega razloga ne more udeleziti seje, to sporoCi podpisniku vabila na sejo
sveta oziroma notranji organizacijski enoti mestne uprave, ki je pristojna za organiziranje dela sveta.
16. Clen
(1) Svetniku, razen podzupanu, v skladu z zakonom pripada sejnina za udelezbo na seji obcinskega
sveta ali seji delovnega telesa sveta, pri eemer se sejnine ne izplaeujejo za slavnostne in zalne seje
sveta in njegovih delovnih teles.
(2) 5 posebnim pravilnikom, ki ga sprejme svet, se doloCijo merila za izplaeilo sejnin za svetnike, elane
delovnih teles sveta in elane drugih obCinskih organov in clanov svetov ozjih delov obeine.
17. Clen
(1) Na zahtevo svetnikov nudi mestna uprava svetnikom pomoc pri oblikovanju predlogov ter jim
poda strokovna pojasnila in dopolnilna gradiva v zvezi z delom in delovanjem sveta.
(2) Mestna uprava zagotavlja prostore za deja svetnikov, organov in komisij sveta.

IV. SVETNISKE SKUPINE
18. elen
(1) Svetnik je lahko clan Ie ene svetniske skupine.
(2) Svetnisko skupino sestavljata najmanj dva svetnika.
(3) Svetniki, ki so bili izvoljeni z istoimenske liste, imajo pravico ustanoviti Ie enD svetnisko skupino,
razen v primerih iz drugega odstavka 21. elena tega poslovnika, samostojni svetniki pa lahko
ustanovijo skupino samostojnih svetnikov.
(4) V casu enega mandata se lahko ustanovi Ie ena istoimenska skupina samostojnih svetnikov.
19. elen
(1) Svetniki ustanovijo svetnisko skupino najkasneje v osmih delovnih dneh po konstituiranju sveta .
Vodja svetniske sku pine mora najkasneje v osmih delovnih dneh po ustanovitvi 0 tem pisno obvestiti
zupana in mu predloziti seznam elanov z njihovimi podpisanimi pristopnimi izjavami.
(2) Vodja svetniske skupine obvesti zupana 0 spremembi stevila elanov svetniske skupine v treh dneh
po nastali spremembi. Ob pristopu novih clanov predlozi zupanu s strani novih clanov podpisane
pristopne izjave.
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20. elen
(1) Ce se svetnik, ki je izstopil iz ene svetniske skupine, ne velani v drugo, dobi status samostojnega
svetnika.
(2) Samostojni svetnik je tudi svetnik, ki pripada listi z enim izvoljenim svetnikom.
(3) Samostojni svetnik je v svojih pravicah in obveznostih, doloeenih stem poslovnikom, izenaeen s
svetniskimi skupinami.

21. elen
(1) Dvoje ali vee svetniskih skupin se lahko zdruzi v enD svetnisko skupino.
(2) Svetniki, ki so bili izvoljeni z istoimenske liste, lahko v okviru povezovanja ali nastanka drugih
politienih strank ustanovijo nove svetniske skupine, kot na primer v primeru, ce se politiena stranka
razdeli na dve ali vee politienih strank, ce se iz dela clanstva politiene stranke ustanovi nova stranka
ali ee razpade koalicija politienih strank, ki so vlozile skupno istoimensko listo. Smiselno enako velja
za spremembe znotraj svetniSkih skupin, ki so izvoljene na podlagi list volivcev.
(3)Tako ustanovljene nove svetniSke skupine lahko pridobivajo materialne pravice oziroma sredstva
Ie v okviru pravic, ki jih je pridobila svetniska skupina ob konstituiranju sveta.

22. elen
Svetniske skupine in samostojni svetniki se na predlog zupana v 15 dneh po konstituiranju sveta
dogovorijo za stalni sedezni red svetnikov v dvorani. Ce se v tem roku ne dogovorijo, sedezni red
do loci svet s sklepom.
23. elen
S posebnim pravilnikom, ki ga sprejme svet, se doloci vsebina pravic svetniskih skupin in samostojnih
svetnikov v zvezi z njihovim delom, visina sredstev pa se doloei z vsakoletnim proraeunom MOK.

V. SEJE SVETA

1. Uvodne doloebe
24. elen
Seje sveta praviloma potekajo v sejni sobi stevilka 16 stavbe MOK.
25. elen
V casu seje sveta morajo biti v sejni sobi izobesene zastave Evropske unije, Republike Siovenije in
MOK.
26. elen
Vsa doloeila, ki veljajo za redno sejo, veljajo tudi za izredno sejo, ce ni stem poslovnikom drugace
doloeeno.
27. elen
(1) 8'06no, slikovno in '''ideo snemanje sej slJeta izvaja izklj~cno notranje oFganizacijska enota
mestne uprave, ki je pristojna za organiiacijo dela sveta, in predstavn iki javn ih obCiI.Sele svet a se
snemajo. Zvocno in zvocno-slikovno snemanje sei sveta izvaja mestna uprava oziroma za to
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pooblascena oseba . Zvocni in zvocno-slikovni posnetki so namenjeni obvescanju javnosti, predvsem
zaradi pregled nosti oziroma razvid nosti delovanja in sprejemanja od locitev sveta. zagotavljanju
nadzora javnosti nad delovanjem orga nov obCine ter izdelavi zapisnika .
(2) Zvocni posnetek seje predstavlia pod lago za izdelavo dobesednega zapisni ka seier ki se ob javi na
urad ni spletni strani obcine brez varovan ih osebnih podatkov in drugih podatkov zaupne narave.
(3) Potek seje sveta , ki je odprta za javnost, se lvocno-slikovno snema. Posnetek se objavi na uradni
spletni strani obcine v roku desetih delovnih dni po se ji sveta . Pred objavo posnetka se izbriSejo deli
seje z varovanimi osebnimi podat ki in drugi podatki zaupne narave .

(1) Arhiv zvocno-slikovnih posnetkov, a katerem se vodi posebna evidenca , 5 katero upravlja obcina .
se hrani dve leti po koncanem posameznem mandat nem obdob ju sveta . V enakem roku se izb risejo
zvocno-slikovni posnetki, ki so objavljeni na uradni spletn i strani obcine.
27.a clen
(1) Pred zacetkom posamezne seje sveta se udelezenci seier ki imaio pravico do razprave ali
podajanja pojasnil. v skladu z dolocili zakona in drugih predpisov. ki urejajo varstvo osebnih
podatkov. seznanijo z zvocno-slikovnim snemanjem sej ter z namenom uporabe posnetka sejer ad
njih pa se hkrat i pridobijo ustrezne izjave oziroma soglasja za snemanje, razen ce so ze podali izjavo
oziroma soglasje k zvocno-slikovnem u snemanju . Izjave oziroma soglasja udelezencev sej. ki imajo
pravico do razprave ali podajanja pojasnil na se ji, so vel javna za posamezno mandatno obdobje. v
katerem so bi la pridobljena.

(2) Udeleience sej sveta. ki imajo pravico do razprave ali podajanja pojasnil na seji, predsedujoci
svetu na zacetku seje opozori na njihovo odgovornost, da v svojih predstavitvah , razpravah in
pojasnil ih ne navajajo varova nih osebnih podatkov. kadar so seje jayne.

(3) Sneman je sej, odprtih zs javnost je v skladu z zakonom . ki ureja mediie, dopustno tudi za
akred itira ne predstsvnike med iiev.
27.b clen
Zvocno in zvocno-slikovno snemanje se j sveta je svetnikom ali drugim navzocim osebam, razen
predstavnikom medijev iz prejsnjega odstavka, prepovedano brez soglasja vseh navzoCih na seji.
2. Sklic seje sveta
2.1 Uvodno
28. clen
(1) Svet dela na rednih L izrednih in do pisnih sejah.

.'

(2) Svet se sestaja tudi na slavnostnih in ialnih sejah .
2.2 Sklic redne seje
29. clen
(1) Redne seje sklicuje zupan praviloma mesecno, sicer pa najmanj osemkrat v koledarskem letu, v
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skladu z okvirnim letnim terminskim planom sej, ki ga do loci zupan do konca tekocega leta za
prihodnje leto.
(2) Svet ima redne seje praviloma v sredo s pricetkom ob 16.00.
(3) Redno sejo sveta se lahko sklice, ko je koncana predhodno sklicana redna seja .
30. elen
Ce dnevni red ni izcrpan, se seja prekine in se sklice nadaljevanje redne seje. Zupan praviloma sklice
nadaljevanje seje v roku sedmih dni po prekinitvi, razen ce je potreben daljsi rok za pripravo gradiva .
31. elen
(1) Sklic seje predstavlja vabilo s predlogom dnevnega reda .
(2) Na dnevni red seje sveta ni mogoce uvrstiti akta, ce se ni koncan postopek
podobno vsebino ali ce se ni uveljavljen hierarhicno nadrejeni akt.

0

aktu z enako ali

32. elen
(1) Posamezne tocke dnevnega reda za seje sveta lahko predlagajo:
svetnik,
zupan,
nadzorni odbor v zadevah iz njegove pristojnosti,
delovna telesa sveta,
najmanj pet odstotkov volivcev v MOK v zvezi s sprejemom ali razveljavitvijo splosnega akta
ali druge odlocitve iz pristojnosti sveta ali drugih obCinskih organov po postopku, ki ga statut
doloca za Ijudsko iniciativo.
(2) Predlagatelji posredujejo predloge za posamezne tocke dnevnega reda seje sveta zupanu skupaj z
gradivom. Na podlagi posredovanih predlogov in v skladu s sklepi sveta oziroma z zahtevami
predlagateljev sklica seje zupan pripravi predlog dnevnega reda seje.
(3) Svetnik, delovno telo ali nadzorni odbor morajo posredovati gradivo iz prejsnjega odstavka tega
clena v skladu z doloCiIi tega poslovnika najmanj tri delovne dni pred sklicem seje. V predlog
dnevnega reda se lahko uvrstijo Ie zadeve, ki so pravocasno vlozene v pisni obliki in obrazlozene.
33. elen
(1) Zupan mora sklicati sejo sveta, ce to zahteva najmanj cetrtina svetnikov, seja pa mora biti
najkasneje v 15 dneh po tern, ko je bila dana pisna zahteva za sklic seje.
(2) Ce zupan seje sveta ne sklice v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko sklicejo
svetniki, ki so zahtevo podali.
(3) Zahtevi za sklic seje sveta mora biti predlozen dnevni red. Na dnevni red mora zupan uvrstiti
predlagane tocke, lahko pa predlagani dnevni red dopolni se z novimi tockami. V tern primeru ne
veljajo roki za posiljanje gradiva, doloceni v 34. clenu tega poslovnika.
34. elen
(1) Sklic seje sveta se poslje svetnikom najmanj 14 dni pred dnem, dolocenim za sejo, in se objavi na
spletni strani MOK.

9

(2) Sklic seje se poslje po elektronski posti zupanu, svetnikom, nadzornemu odboru, krajevnim
skupnostim, mestni upravi in javnim obcilom .
(3) Gradivo k posameznim tockam dnevnega reda se objavi na spletni strani MOK in poslje po
elektronski posti svetnikom in clanom komis ij ·delovnih teles najmanj sedem dni pred sejo, v primeru,
da gre za gradivo aktov, ki se v skladu z dolocbo prvega odstavka 129. clena tega poslovnika
sprejemajo po dvostopenjskem postopku, pa 14 dni pred sejo. Ce svetnik illi ~@n delovnega telesa
zeli, da se mu gradivo posilja pisno po posti, mora 0 tem obvestiti notranje organizacijsko enoto,
pristojno za organiziranje dela sveta, 0 tem obvestiti ob pricetku s'Jojega mandata ali med
maAdatom ob nastopti--k-je.m-Aih okolisCin na strani 5¥etn+ka.
(4) Posamezno gradivo se lahko posreduje tudi kasneje, ce je to nujno zaradi upostevanja
predpisanih oziroma postavljenih rokov ali ce predlagatelj ugotovi, da je obravnava kasneje
posredovanega dopolnilnega gradiva potrebna za odlocanje sveta.Q. posamelni tocki dnevnega reda .
2.3 Sklic izredne seje

35. elen
(1) Izredna seja se sklice za obravnavanje in odlocanje
redne seje.

0

nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic

(2) Izredno sejo sklice zupan na svojo pobudo ali na zahtevo najmanj cetrtine svetnikov.
(3) Za izredno sejo sveta ne veljajo roki, doloceni za redno sejo.
(4) Zupan lahko sklice izredno sejo sveta, tudi ce se ni koncana prejsnja izredna seja.
(5) Ce zupan ne sklice izredne seje v treh delovnih dneh po prejemu zahteve svetnikov za sklic

izredne seje, jo lahko sklicejo predlagatelji zahteve. Sejo v tern primeru kot predsedujoci vodi
predstavnik predlagateljev.
(6) Svet lahko zacne novo izredno sejo, preden konca prejsnjo izredno sejo.

36. Clen
V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za njen sklic, prilozena morata biti dnevni
red in gradivo, 0 katerem naj svet odloca. Ce svetniki ne razpolagajo z gradivom, pa mora biti
prilozena zahteva zupanu in mestni upravi, katera gradiva naj pripravi.
37. elen
Gradivo za izredno sejo se posreduje pristojnim delovnim telesom, ki do seje sveta podajo svoja
mnenja in predloge.
38. elen
Izredna seja sveta poteka po dnevnem redu, ki je naveden v sklicu. 0 dnevnem redu se ne razpravlja
in ne glasuje.
2.4 Sklic slavnostne seje
39. elen
(1) Slavnostno sejo sveta sklice zupan .
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(2) Slavnostne seje se lahko sklieejo ob prazniku MOK in drugih sveeanih priloznostih.

(3) Na slavnostno sejo se poleg svetnikov vabi predsednike krajevnih skupnosti MOK, predstavnike
mestne uprave, eastne obeane in druge osebe, za katere tako doloei zupan.

(4) 0 casu, kraju in namenu slavnostne seje se obvesti javnost preko sredstev javnega obvescanja in z
obvestilom na spletni strani obeine.
(5) Seje se lahko udelezijo samo povabljene osebe in predstavniki javnih obeil.
(6) Priznanja in nagrade MOK podeljuje svet na slavnostni seji.

40. elen
Za slavnostno sejo se ne uporabljajo dolocbe tega poslovnika, razen ee je to posebej doloeeno.
2.5 Sklic zalne seje
41. elen
(1) Zaino sejo skliee zupan.
(2) Zalne seje se sklicejo ob smrti ali obletnici smrti za MOK pomembnih javnih osebnosti.
42. elen
Za zaino sejo se ne uporabljajo dolocbe tega poslovnika, razen ee je to posebej doloceno.
2.6. Sklic dopisne sele
42.a elen
(1) Dopisno sejo sveta lahko sklice Ie zupan za odloeanje 0 manj zahtevn ih vprasanjih , ki zahtevajo
takojsnjo odlocitev sveta . Na dopisni seji ni mogoce odlocati 0 splosnih aktih obcine in olmenovanjih
clanov drugih organov in delovnih teles ter predstavnikov lokalne skupnosti, ki jih obCina imenuje v
skladu z zakon om ali drugim splosnim aktom .
(2) Sklic dopisne seje se skupaj z glasovnico za vsako posamezno tocko dnevnega reda posreduje

svetnikom najmanj 24 ur pred prieetkom dopisne seje po elektronski posti na naslov, ki so jih
sporocili notranji organizacijski enoti mestne uprave, pristojni za organiziranje dela sveta. Hkrati se
svetnike a sklicu dopisne seje obvesti s pisnim sporocilom na telefonske stevilke mobil nih telefonov,
ki so jih sporocili notranji organizaciiski enoti mestne uprave, pristojni za organiziranje dela sveta.
Sklic mora vsebovati datum in uro zacetka ter zakljucka seje, pri cemer dopisna se ja ne sme trajati
manj kat 24 ur, in doloeitev casovnega obdobja , v katerem svetniki lahko postavlja jo vprasanja. V
casu trajanja dopisne seje je predlagatelj oziroma pripravljavec gradiva dollan svetni ku odgovoriti na
njegova pravocasno zastavljena vprasanja.
(3) Do pisna se ja je sklepcna, ce je bll sk /ic sele Doslan vsem svetnikom , ad katerih je vroc itev potrdila
potrebna veeina svetnikov. Steje se, da so vrocitev potrdi/i svetniki. ki so glasovali. Na dopisni seji se
ne razpravlja in ni mogoce vlagati amandmajev, dodatnih sklepov ali drugih dopo/nil k predlogom
sklepov.
(4) Glasovanje se opravi z izpolnitvijo in podpisom glasovnic, ki jih svetniki v obliki opticno prebrane
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datoteke ali fotografiie izpolnjene glasovnice posljejo po elektronski posti na elektronski po~"tni
naslov,s katerega so prejeli sklic dopisne seje do konca trajanja dopisne seje. Svetnik glasuje tako, da
se izrece za ali proti predlogu sklepa. Predlog sklepa je sprejet, ee je zanj glasovala vecina
opredeljenih svetnikov ob izpolnitvi pogoja sklepcnosti iz prejsnjega odstavka tega elena.
(5) Ce dopisna se ja ni sklepcna ali predlog sklepa ni sprejet, za odlocanje 0 tem predlogu sklepa ni
mogoee ponovno sklicati dopisne seje, lahko pa se ga uvrsti na dnevni red redne ali izredne seje
sveta .
(6) Izvedba dopisne seje ni vezana na sklic, potek in koncanje redne seje. Za dopisno sejo ne veljajo
dolocbe poslovn ika 0 rokih v zvezi z izvedbo seje in posiljanjem grad iva za se jo.
3. Predsedovanje seji
43. clen
Seji sveta predseduje in jo vodi zupan. Zupan lahko za vodenje seje sveta pooblasti podzupana ali
drugega clana sveta. Ce nastopijo razlogi, da zupan ne more voditi ze sklicane seje sveta, pa ni izdal
pooblastila za vodenje seje, jo vodi najstarejsi podzupan, ce pa tudi ta ne more voditi seje, jo vodi
najstarejsi navzoei clan sveta.
4. Navzocnost
44. clen
Navzocnost svetnikov na seji se ugotovi s podpisi svetnikov na listi navzocnosti pred zaeetkom seje
oziroma nadaljevanjem prekinjene seje in ob preverjanju sklepenosti pred glasovanjem 0 vsaki toeki
dnevnega reda.
5. Sklepcnost
45. clen
(1) Seja sveta lahko poteka, ee je svet sklepcen. Svet je sklepcen, ko je navzoeih vee kot polovica vseh
svetnikov.

(2) Preverjanje sklepenosti se izvede na zaeetku seje in po koncani razpravi pred glasovanjem 0
posamezni tocki dnevnega reda z uporabo glasovalne naprave, z vzdigovanjem rok ali s poimenskim
klicanjem svetnikov.
(3) Z vzdigovanjem rok ali s poimenskim klicanjem svetnikov se ugotovi sklepenost tedaj, ce
glasovalna naprava ne deluje ali ee v prostoru, kjer je seja, take naprave ni.

(4) 0 naCinu ugotavljanja sklepcnosti odloei predsedujoci.
(5) Preverjanje sklepenosti lahko zahteva vsak svetnik ali predsedujoei kadarkoli.
(6) Ce svet po prvem glasovanju ni sklepeen, se glasovanje ponovi se dvakrat. Drugo glasovanje se
opravi takoj po prvem. Ce svet se vedno ni sklepcen, se pred tretjim glasovanjem seja prekine za
deset minut. Ce svet tudi ob tretjem glasovanju ni sklepcen, predsedujoCi prekine sejo in do loCi, kdaj
se bo nadaljevala.
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6. Razprava
46. elen
(1) Razpravo odpre in konea predsedujoei z ustno ugotovitvijo, da je razprava odprta oziroma
koneana.
(2) Razprava pri toeki dnevnega reda je omejena na vsebino gradiva, 0 katerem se glasuje. Svetnik
lahko 0 posamezn i toeki dnevnega reda razpravlja najvee deset minut.
(3) Predsedujoei razpravo konea, ko na izrecno vprasanje, ali se kdo zeli razpravljati, ni nobene
prijave .
(4) Ko predsedujoei konea razpravo, se ta praviloma ne sme ponovno odpreti. Ce je po koncu
razprave seja prekinjena, lahko na predlog najmanj petih svetnikov svet odloei 0 ponovnem odprtju
razprave.
47. elen
(1) Svetniki imajo pravico do razprave, med razpravo pa lahko zupan ali drug predlagatelj ter njuni
predstavniki podajo pojasnila.
(2) K razpravi se svetnik prijavi z uporabo glasovalne naprave. Ce prijavljene osebe ni v dvorani, ko je
na vrsti za razpravo, se steje, da se je razpravi odpovedala.
(3) Z dvigom roke se prijavi k razpravi, kadar glasovalna naprava ne deluje ali kadar je seja v prostoru,
kjer take naprave ni. V tem primeru predsedujoei doloei vrstni red razpravljavcev na podlagi vrstnega
reda prijav.
(4) Predsedujoei daje postopkovna pojasnila ter navodila in pripombe, ki se nanasajo na potek seje .
48. elen
Vsak razpravljavec ima pravico do odgovora na razpravo drugega razpravljavca (replika), kolikor se ta
razprava nanasa na njegovo razpravo, ee meni, da je bila njegova razprava napaeno razumljena ali
napaeno interpretirana. Svetnik pravico do replike zahteva z dvigom roke in vzklikom: »Replika !«
Predsedujoei mu da besedo takoj, ko jo zahteva.
49. elen
Replika se lahko zahteva Ie med razpravo osebe, ki se ji replicira, ali neposredno po razpravi. Ce se
prijavi vee replikantov, se najprej zvrstijo vse replike in se sele nato nadaljuje z razpravo. Replika se
lahko nanasa Ie na razpravo. Replikant na zaeetku navede, na kateri del razprave se nanasa njegova
replika. Razpravljavec, na katerega razpravo se replike nanasajo, ima pravico do odgovora, ko so
podane vse replike k njegovi razpravi. Vse re plike svetnika, podane k posamezni toeki dnevnega
reda, lahko skupaj tra jajo na jvee enD minuto..:..,
50. elen
(1) Predsedujoei podeljuje in odvzema besedo govorniku ter skrbi, da govornika nihee ne moti med
besedo. Govorniku se beseda odvzame, ee je njegovo izvajanje zaljivo, ee se ne drzi toeke dnevnega
reda ali ee drugaee krsi doloeila tega poslovnika.
(2) Predsedujoei lahko govorniku odvzame besedo Ie, ee ga prej enkrat opomni. Zoper odvzem
besede govornik lahko ugovarja . 0 ugovoru odloei svet brez razprave in brez obrazlozitve glasu.
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51. elen
Med sejo lahko svetnik 0 istem postopkovnem vprasanju pri posamezni toeki dnevnega reda enkrat
zahteva besedo za razpravo 0 postopku. To naredi tako, da dvigne roko in reee: »Postopkovno!«
Predsedujoei da besedo svetniku za postopkovno razpravo takoj, ko jo zahteva.
52.Clen
o postopkovnem vprasanju sprejme odloeitev predsedujoei. Ce se svetnik z odloCitvijo
predsedujoeega ne strinja, lahko zahteva, da svet 0 njej glasuje. Svet 0 postopkovnem predlogu
odloei javno, brez razprave.
7. Odloeanje
7.1 Splosne doloebe
53. Clen
Svet odloea z veeino opredeljenih glasov navzoeih elanov sveta, ee ni z zakonom ali s statutom
doloeeno drugaee .
54. Clen
(1) Glasovanje se opravi po koneani razpravi.
(2) Po razpravi in pred glasovanjem, razen 0 amandmajih, ima vsak svetnik pravico obrazloziti svoj
glas, ee stem poslovnikom ni drugaee doloeeno.
55. elen
(1) Predsedujoei pred vsakim odloeanjem prebere predlagano besedilo sklepa ali amandmaja
oziroma navede, da predlaga sklep, kot je zapisan v gradivu, in po glasovanju razglasi rezultat
glasovanja.
(2) Ne glede na doloebo prvega odstavka tega elena lahko predsedujoCi prebere Ie tisti del
amandmaja, ki je pomemben za prepoznavo vsebine amandmaja, 0 katerem svetniki glasujejo.
56. Clen
(1) Svet odloea z glasovanjem navzoeih svetnikov javno ali tajno.
(2) Svet odloea

jayn~,

ee zakon, statut ali ta poslovnik ne doloeajo drugaee.

7.2 Javno glasovanje
57. Clen
Javno glasovanje se opravi z uporabo glasovalne naprave ali z dvigom rok. Vsak navzoei svetnik ima
Ie en glas.
58. Clen
(1) Javno glasovanje se praviloma opravi z uporabo glasovalne naprave. Predsedujoei preveri
sklepenost pred vsakim glasovanjem oziroma pred vsakim prvim glasovanjem, kadar je vee glasovanj
zaporedoma pri eni toeki dnevnega reda, in pozove svetnike h glasovanju s pozivom: »Prosim
glasujte!« Svetniki pritisnejo tipko »za« ali tipko »proti«, v nasprotnem primeru se steje njihov glas
kot neopredeljen.
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(2) Pri glasovanju z glasovalno napravo se stevilo navzocih svetnikov in izid glasovanja prikazeta na
zaslonu, vsak svetnik pa lahko zahteva racunalniski izpis glasovanja.
(3) Ce se pri glasovanju z uporabo glasovalne naprave ugotovi tehnicna ali druga napaka, se na
podlagi ugotovitve predsedujocega glasovanje ponovi.
59. elen

Z dvigovanjem rok se glasuje, kadar glasovalna naprava ne deluje ali kadar je seja v prostoru, kjer
take naprave ni. Predsedujoci pred glasovanjem z dvigom rok preveri sklepcnost. Glasujejo lahko
samo svetniki, ki so dvignili roko pri ugotavljanju sklepcnosti. Pri vprasanju, kdo je »za«, svetniki, ki
se opredeljujejo »za«, dvignejo roko, pri vprasanju, kdo je »proti«, dvignejo roko svetniki, ki se
opredeljujejo »proti«, ostali prijavljeni svetniki pa se stejejo kot neopredeljeni.
60. elen

(1) Svetnik lahko poda ugovor na glasovanje najkasneje do pricetka razprave
dnevnega reda.

0

naslednji tocki

(2) Ce svetnik ugovarja poteku glasovanja ali ugotovitvi izida glasovanja, se glasovanje ponovi. 0 isti
zadevi je mogoce glasovati najvec trikrat.
(3) Ce je po tretjem glasovanju podan ugovor, 0 ponovnem glasovanju odloCi svet, sicer se steje, da
je zadnje izvedeno glasovanje 0 tej tocki pravilno.
7.3 Tajno glasovanje
61. elen

Vsak svetnik in zupan imata pravico predlagati, da se opravi tajno glasovanje. 0 predlogu za tajno
glasovanje odloci svet.
62. elen

Ce svet odloca s tajnim glasovanjem, je za sprejem odloCitve potrebna enaka vecina, kot ce bi 0 isti
zadevi odlocal z javnim glasovanjem.

63. elen

(1) Za vsako glasovanje se pripravi 33 glasovnic.
(2) Glasovnice so enake velikosti, oblike in barve in so overjene z zigom sveta .
(3) Stevilo dejansko navzocih svetnikov je enako stevilu prevzetih glasovnic. Sklepcnost se ugotavlja
na podlagi stevila prevzetih glasovnic.
64. elen

(1) Glasovnica vsebuje predlog, 0 katerem se odloca, in opredelitvi »za« in »proti«. Na spodnjem
delu glasovnice je beseda »za« na desni, beseda »proti« pa na levi strani. Svetnik glasuje tako, da
obkrozi besedo »za« ali besedo »proti«, v nasprotnem primeru se steje njegov glas kot neopredeljen.
(2) Vsebino glasovnic za volitve, imenovanja in razresitve doloca ta poslovnik v delu, v katerem ureja
volitve, imenovanja in razresitve.
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65. elen

(1) Tajno glasovanje se opravi z glasovnicami, ki jih pripravi notranja organizacijska enota mestne
uprave, ki je pristojna za organiziranje dela sveta.
(2) Glasovanje nadzira triclanska glasovalna komisija, ki jo izmed navzoCih na predlog predsedujocega
imenuje svet.
(3) Pred zacetkom tajnega glasovanja predsedujoCi doloci cas, ob katerem se glasovanje konca. Ob
izteku tega casa predsedujoci konca glasovanje.
66. elen

(1) Glasovalna komisija pred zacetkom glasovanja presteje glasovnice ter pregleda in zapecati
glasovalno skrinjico.
(2) Tajno glasovanje poteka tako, da predsedujoci sveta poimensko klice svetnike po seznamu. Vsak
svetnik dobi glasovnico, ki mu jo izraCi javni usluzbenec notranje organizacijske enote mestne
uprave, ki je pristojna za organiziranje dela sveta. Svetnik glasovnico izpolni in odda v glasovalno
skrinjico. Glasovanje mora biti organizirano na nacin, da je omogocena tajnost glasovanja. Ko je
glasovanje koncano, glasovalna komisija pregleda glasovnice in sestavi poracilo 0 glasovanju.
Poracilo podpisejo vsi ciani komisije.
67. elen

(1) Ko je glasovanje koncano, se ciani glasovalne komisije umaknejo v pose ben prostor, da ugotovijo
izid glasovanja. Preden odprejo glasovalno skrinjico, prestejejo nerazdeljene glasovnice in jih vlozijo v
poseben omot, na katerem navedejo stevilko in datum seje sveta, tocko dnevnega reda in stevilo
glasovnic ter ga zapecatijo.
(2) Prazna glasovnica se steje kot neopredeljen glas.
(3) Glasovnica, ki ni izpolnjena v skladu z navodilom

0

naCinu glasovanja, je neveljavna.

68. elen

(1) Poracilo 0 tajnem glasovanju obsega podatke 0:
datumu in stevilki seje sveta,
predmetu glasovanja,
sestavi glasovalne komisije s podpisi njenih clanov,
stevilu razdeljenih glasovnic,
stevilu oddanih glasovnic,
stevilu neveljavnih glasovnic,
stevilu veljavnih glasovnic,
stevilu glasov »za« in stevilu glasov »prati« oziroma pri glasovanju
stevilu glasov, ki jih je dobil posamezni kandidat,
stevilu glasov, ki stejejo kot neopredeljeni.

0

kandidatih podatke

0

(2) Na podlagi rezultatov glasovanja predsedujoCi objavi izid glasovanja.
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8. Vzdrzevanje reda na seji
69. elen
(1) Prostor, v katerem poteka seja sveta, se loci na dva dela:
sejni del, ki je dostopen svetnikom, zupanu, podzupanom, direktorju mestne uprave,
predstavnikom mestne uprave, predstavnikom predlagatelja, vabljenim, javnim usluzbencem
mestne uprave, ki skrbijo za nemoten potek seje, in osebam, ki jim predsedujoci izrecno
dovoli navzocnost v tem delu sejne sobe;
odprti del (balkon), ki je dostopen javnosti.
(2) Oba dela prostora se vidno locita tudi v primeru, da seja poteka na drugi lokaciji, kot to doloca 24.
clen tega poslovnika.
70. elen
(1) Za red na seji skrbi predsedujoci svetu.
(2) Prepovedano je nepooblasceno zvocno, slikovno in video snemanje s telefoni, tablicami in
drugimi napravami.
(3) Nepooblasceno snemanje se steje za hujso krsitev reda na seji.

71. elen
(1) Osebe v sejni sobi, v kateri je seja sveta, ne smejo motiti poteka seje .
(2) Predsedujoci je dolzan opozoriti poslusalce, ki krsijo red v odprtem delu sejne sobe, in nato
odrediti njihovo odstranitev iz sejne so be, ce s svojim obnasanjem se naprej motijo sejo.
(3) Ce je red hudo krsen, lahko predsedujoci odredi, da se odstranijo vsi poslusalci.
72. elen
(1) Predsedujoci lahko osebam v sejnem delu sejne sobe izrece sledeca ukrepa:
opomin, ki je ustni in se izrece, ce govori kdo, ki mu beseda ni bila dana ali mu je bila
odvzeta, ali ce na drug nacin krsi red na seji in dolocbe tega poslovnika;
ukor, ki se ustno izrece osebi, ki ne uposteva opomina.
(2) Ce kdo ne uposteva opomina ali ukora, predsedujoci lahko svetu predlaga njegovo odstranitev s
seje ali dela seje.
(3) Oseba, za katero je predlagana odstranitev s seje ali dela seje, ima pravico do zagovora. Nato 0
odstranitvi odloci svet brez razprave.
(4) Od osebe, ki ji je izrecen ukrep odstranitve s seje ali z dela seje, predsedujoci zahteva takojsnji
odhod iz sejne sobe.
73. elen
V primeru, da oseba v sejnem delu sejne sobe ne spostuje ukrepa odstranitve s seje, predsedujoci
sejo prekine in do loci cas nadaljevanja seje.
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9. Potek redne seje
9.1 Uvodne doloebe
74. elen
(1) Ob uri, doloceni za zacetek seje, javni usluzbenec notranje organizacijske enote mestne uprave, ki
je pristojna za organiziranje dela sveta, z zvonjenjem pozove navlOce svetnike, da se zberejo v sejni
sobi in zasedejo svoja mesta.
(2) PredsedujoCi pozove navzoce svetnike, da na glasovalni napravi priglasijo svojo navzocnost, in na
podlagi tega ugotovi sklepcnost sveta oziroma stevilo navzocih svetnikov ter pricne sejo.
(3) Na zacetku seje predsedujoCi lahko da pojasnila 0 delu na seji in 0 drugih vprasanjih. Predsedujoci
obvesti svet tudi 0 tem, kdo je bil povabljen na sejo in kateri svetniki so svoj izostanek na seji
opravicili.

75. elen
(1) Na vsaki redni seji je vsebinska tocka dnevnega reda tocka z naslovom »Potrditev zapisnika in
porocilo 0 izvrsenih sklepih« kot prva tocka dnevnega reda in vsebinska tocka z naslovom
»Vprasanja, predlogi in pobude svetnikov ter odgovori na vprasanja, predloge in pobude« kot zadnja
tocka dnevnega reda.
(2) Vsak svetnik ima pravico predlagati pripombe k zapisniku. Pripombe se zapisejo v zapisnik.
Predsedujoci ugotovi, da je sprejet zapisnik, h kateremu niso bile dane pripombe, oziroma zapisnik, v
katerem so bile po sprejetih pripombah vpisane spremembe.

9.2 Sprejem dnevnega reda
76. elen
(1) Svet na zaeetku seje doloei dnevni red .
(2) Pri dolocanju dnevnega reda svet odloca najprej 0 predlogih za umik zadev z dnevnega reda, nato
o predlogih za razsiritev dnevnega reda, nadalje pa 0 predlogih za spremembo vrstnega reda tock
dnevnega reda in nazadnje 0 predlogu za hitri postopek.
(3) Predlagatelj lahko do glasovanja 0 predlogu dnevnega reda umakne ali dopolnl tocko
reda ali spremeni predlog skJepa . 0 tem svet ne razpravlja in ne glasuje.

~dnevnega

(4) Zupan lahko do glasovanja 0 predlogu dnevnega reda spremeni vrstni red toek dnevnega reda. 0
tem svet ne razpravlja in ne glasuje.
(5) Svet lahko odloca 0 razsiritvi dnevnega reda Ie, ce so razlogi zanjo nastali po sklicu seje in ce je
bilo svetnikom poslano ali izroceno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red, na milO
pred sejo.
(6) Ce je predlog za razsiritev dnevnega reda sprejet, se za obravnavo in odlocanje 0 zadevi, ki je
uvrscena v razsirjeni dnevni red, uporabljajo doloCila tega poslovnika, ki veljajo za izredno sejo, z
izjemo 37. elena tega poslovnika.
(7) Replika ni mozna na razpravo

0

posameznem predlogu za umik, razsiritev ali spremembo
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vrstnega reda toek dnevnega reda .
77. elen
(1) Predlagatelj spremembe vrstnega reda toeke navede v predlogu sklepa, za katero toeko
predlaganega dnevnega reda naj se uvrsti predlog. Vsaka sprejeta sprememba se uvrsti na
predlagano mesto, prej sprejete spremembe ter toeke, predlagane z dnevnim redom, pa se ustrezno
prestevileijo.
(2) Ko je glasovanje 0 spremembah dnevnega reda koneano, svet glasuje
dnevnega reda s sprejetimi spremembami.

0

sprejemu predloga

(3) V primeru zavrnitve dnevnega reda iz prejsnjega odstavka tega elena svet glasuje 0 posameznih
toekah predlaganega dnevnega reda ob upostevanju sprejetih sprememb predloga dnevnega reda.
(4) Ce nobena izmed predlaganih toek dnevnega reda ni sprejeta, se seja konea.
78. elen
(1) Redna seja se nadaljuje po sprejetem dnevnem redu od toeke do toeke.
(2) Izjemoma se vrstni red obravnave posameznih toek dnevnega reda lahko spremeni med sejo, ee
predsedujoCi v skladu z doloebo drugega odstavka 85. elena tega poslovnika predlaga skupno
obravnavo posameznih toek oziroma podtoek dnevnega reda.
9.3 Vprasanja, predlogi in pobude svetnikov
79. elen
(1) Svetniki imajo pravico postavljati zupanu, podzupanu, direktorju mestne uprave, vodjem
notranjih organizacijskih enot ter direktorjem javnih zavodov, katerih ustanovitelj je MOK, vprasanja,
ki se nanasajo na njihovo dele ali zadeve iz njihove pristojnosti, ter dajati pobude in predloge za
obravnavo oziroma ureditev doloeenih vprasanj ali za sprejem doloeenih ukrepov.
(2) Za razliko od predloga, ki je splosne narave in ne vsebuje konkretnih ukrepov, mora pobuda
vsebovati tudi predlog ukrepov v zvezi z ureditvijo doloeenih vprasanj ali sprejetjem ukrepov ter
opredelitev morebitnih finanenih posledic.
(3) Svetniki lahko postavljajo vprasanja, ki se nanasaJo na njihovo dele ali zadeve iz njihove
pristojnosti, tudi predsednikom delovnih teles sveta .
80. elen
(1) Svetniki postavijo vprasanje ali posredujejo pobudo ali predlog pisno ali ustno na seji sveta .
(2) Pisno vprasanje, pobudo ali predlog lahko posredujejo svetniki tudi med sejama sveta .
(3) Vprasanja, pobude in predlogi svetnikov morajo biti kratki in jasni.
(4) Ce vprasanje ni dovolj jasno postavljeno, predsedujoei na seji oziroma zupan izven seje svetnika
na to opozori in ga pozove, da vprasanje ustrezno dopolni.
(5) Predsedujoei lahko tudi zahteva, da svetnik svoje ustno vprasanje posreduje pisno, ee meni, da je
to potrebno zaradi jasnega oblikovanja vprasanja.
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(6) 0 predlogu ali pobudi odloci svet s sklepom. Ce predlog ali pobudo sprejme, doloCi tudi postopek
v zvezi s predlogom ali pobudo.
(7) Ce ima pobuda financne posledice, lahko predsedujoci prelozi glasovanje na naslednjo sejo.
81. elen
(1) Na ustno vprasanje, ki ga svetnik postavi na seji, lahko tisti, na katerega je vprasanje naslovljeno,
odgovori. Ce odgovora na seji, na kateri je bilo vprasanje postavljeno, ni mogoce podati, mora biti
odgovor podan najkasneje na naslednji seji. Svetnik, ki je vprasanje postavil, pa lahko zahteva, naj se
odgovor pripravi v pisni obliki.
(2) Svetnik mora vprasanje pisno zastaviti najmanj 14 dni pred sejo, ce naj bi bil odgovor podan na
prvi naslednji seji. V nasprotnem primeru bo odgovor na prvi naslednji seji podan Ie, ce ga bo v
vmesnem casu mozno pripraviti.
(3) Notranja organizacijska enota, ki je pristojna za organiziranje dela sveta, poslje skupaj z gradivom
za sejo sveta odgovor na pisno vprasanje vsem svetnikom.
82. elen
Evidenco 0 postavljenih vprasanjih, predlogih in pobudah ter prejetih odgovorih vodi notranja
organizacijska enota, ki je pristojna za organiziranje dela sveta.

83. elen
Ce predstavlja odgovor na vprasanje gradivo zaupne narave, lahko tisti, ki odgovarja, predlaga, naj
seja sveta, na kateri bo podan odgovor, ne bo javna. 0 tem predlogu odloci svet.
9.4 Mnenja 50s veta za krajevne skupnosti
84. elen
(1) Ce Sosvet za krajevne skupnosti svetu posreduje svoje mnenje, ga svet mora obravnavati.
(2) Mnenje Sosveta za krajevne skupnosti na seji predstavi zupan ali njegov pooblascenec.
9.5 Obravnava toeke dnevnega reda
85. elen
(1) Tocka dnevnega reda se obravnava tako, da predsedujoci prebere stevilko in naziv tocke in da
uvodno besedo predlagatelju ali porocevalcu, ki mora biti predhodno najavljen. Predlagatelj in
porocevalec imata pravico do predstavitve tocke z uporabo elektronske opreme.
(2) Predsedujoci lahko pred obravnavo posamezne tocke predlaga, da se ta tocka zdruzi z obravnavo
drugih glede na podrocje obravnave istovrstnih ali sorodnih tock oziroma podtock, ki so uvrscene na
dnevni red seje in se niso bile obravnavane, pri cemer je mozna obravnava vsake posamezne toeke
oziroma podtoeke posebej, glasovanje 0 teh tockah oziroma podtockah pa se opravi skupaj. 0 tem
odloCi svet pred zacetkom razprave 0 tej tocki oziroma podtocki.
(3) V primeru, da je bilo gradivo k toeki, uvrseeni na dnevni red sklicane seje, posredovano po roku za
sklic redne seje v skladu s cetrtim odstavkom 34. elena tega poslovnika, se obravnava na seji sveta
tudi gradivo, ki je bilo poslano pozneje ali vroeeno na sami seji.
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(4) Ce predlagatelj gradiva ali porocevalec na seji sveta ni navzoc, predsedujoci umakne tocko .

86. elen
Po koncani uvodni besedi predlagatelja ali porocevalca da predsedujoci besedo predstavnikom
pristojnih delovnih teles sveta, ki imajo pravico do pojasnitve stalisc glede predlaganih sklepov in
gradiva.
87. Clen
(1) Po uvodnih pojasnilih predsedujoci odpre razpravo 0 tocki dnevnega reda.
(2) Po koncani razpravi se predlagatelj lahko do nje opredeli.

88. elen
Predsedujoci lahko na predlog predlagatelja posamezne tocke oziroma podtocke po odprtju razprave
kadarkoli odloCi, da se obravnava zadeve (tocke ali podtocke) prelozi na enD od naslednjih sej ali
konca.

(1) Po koncani razpravi se glasuje

0

89. Clen
predlogih sklepov.

(2) Dodatni predlogi sklepov morajo biti obrazlozeni.
(3) Pristojno delovno telo mora poslati predloge sklepov notranji organizacijski enoti, ki je pristojna
za organiziranje dela sveta, najkasneje zadnji delovni dan pred sejo sveta, predlagatelj gradiva,
svetnik in zupan pa lahko vlozijo predloge sklepov do konca razprave 0 tocki dnevnega reda.

90. elen
Predlogi sklepov morajo biti postavljeni tako, da se 0 njih lahko glasuje »za« ali »proti«.
91. elen
(1) 0 predlogih sklepov se glasuje po vrstnem redu njihove vlozitve .
(2) Ce 5e vlezeni prcdlegi skle(OJell FAce! seeej izkijucujejo, se najprej glasuje 0 pree! logu sklepa, ki
najbolj odsto(OJa od predloga predlagatelj3 oSAovnega grae!iva, in nato po teFA kriterijt:J 0 eirt:Jgih
predlogih sklepov.
(~J) Ce se predlogi sklepov med seboj izkljucujejo, se po sprejetju prvega takega predloga
nadaljnjih ne glasuje.

0

92. elen
Ko se konca glasovanje 0 vseh predlogih sklepov v posamezni zadevi, predsedujoci konca tocko
dnevnega reda s prehodom na naslednjo tocko dnevnega reda.
93. elen
(1) Ce se po sprejetju sklepov ugotovi, da si posamezni sprejeti sklepi nasprotujejo, predsedujoci
odredi, da predlagatelj osnovnega gradiva pripravi usklajevalni predlog.
(2) 0 usklajenih predlogih sklepov svet glasuje najkasneje na prvi naslednji seji, brez razprave .
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(3) Ce so usklajeni predlogi sklepov sprejeti, nadomestijo tiste sklepe, 0 katerih se je izvajalo
usklajevanje.

9.6 Prekinitev in konec seje

94. elen
(1) Predsedujoei lahko prekine sejo po lastni presoji in doloei eas trajanja prekinitve, vendar ne vee
kot za 30 minut, razen v primeru iz sestega odstavka 45. elena in drugega odstavka 180. elena tega
poslovnika. Svet lahko na predlog predsedujoeega odloei 0 prekinitvi, ki traja vee kot 30 minut.
(2) Ce poda zahtevo za prekinitev seje svetnik ali ce kdo nasprotuje prekinitvi, 0 njej odloCi svet.
(3) Predsedujoei prekine sejo, ee pred odloeanjem to zahteva svetniska skupina zaradi posvetovanja
v skupini. Pri posamezni toeki dnevnega reda se lahko zahteva samo enD taksno prekinitev, ki sme
trajati najvee 30 minut, ee svet iz utemeljenih razlogov ne odloei drugaee.
(4) Svet lahko sprejme sklep 0 prekinitvi seje, da lahko predlagatelj ali pristojno delovno telo podata
mnenje k aktu, pripombam ali amandmajem.
(5) Seja je prekinjena, ko predsedujoei to glasno ugotovi.
(6) Seja se nadaljuje po izteku easa prekinitve. Predsedujoei nadaljuje sejo z ustno ugotovitvijo, da se
seja nadaljuje.

95. elen
Ko so vse toeke dnevnega reda izerpane, predsedujoCi konea sejo.

10. Zapisnik
96. elen

o rednih

L

ffi.-izrednih in dopisnih sejah sveta ffi.-ter 0 sejah njegovih delovnih teles se vodi zapisnik.

97. elen
(1) Zapisnik seje sveta se vodi v obliki dobesednega zapisnika in skrajsanega zapisnika redne in
izredne seje.
(2) V primeru dopisne seje se vod i zapisnik dopisne seje, ki vsebuje podatke 0 datumu, uti zacetka in
zakljueka seje, 0 stevilu svetnikov, ki jim je bilo vroeeno gradivo, ime in priimek ter datum rojstva
svetnikov, ki so glasovali 0 posameznem predlogu dnevnega reda za oziroma proti. podatke 0 sklepih. ki so bili na dopisni seji sprejeti in izidih glasovan ja 0 sklepih pri posamezni toeki dnevnega reda .
Zapisn ik dopisne seje se potrdi na naslednji rednl seji 5veta .

(2-JJ Zapisniki sej delovnih teles sveta se vodijo v obliki skrajsanega zapisnika ali zapisnika sklepov.
(~) Za pisanje zapisnika sej sveta in delovnih teles skrbi mestna uprava.

(42) Zapisnik sej svetov krajevnih skupnosti vodi krajevna skupnost v obliki skrajsanega zapisnika ali
zapisnika sklepov.
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98. elen

(1) Dobesedni zapisnik se zapise na podlagi zvocnega zaplsa poteka posnetka seje v skladu s 27.
clellom tega poslovnika in se objavi na spletni strani MOK.
(2) Zvocni ~posnetek seje se hrani do zapisa dobesednega zapisnika in potrditve skrajsanega
zapisnika seje in je na voljo svetnikom, zupanu in predlagatelju obravnavanega gradiva. Po potrditvi
zapisnika se zvocni posnetek seje izbrise.
99. elen

(1) Skrajsani zapisnik obsega podatke 0 udelezbi na seji, dnevni red in glavne podatke 0 delu na seji,
zlasti 0 predlogih, 0 katerih se je odlocalo, imena razpravljavcev, podatke 0 sklepih, ki so bili na seji
sprejeti, 0 izidih glasovanja 0 posameznih zadevah in 0 vseh postopkovnih odlocitvah
predsedujocega in sveta. Arhivskemu izvodu zapisnika se prilozi izvirnik gradiva, ki je bilo predlozeno
in obravnavano na seji.
(2) Skrajsani zapisnik je uradni zapisnik, ki ga svet potrdi na redni seji za prejsnjo redno ali izredno
sejo.
(3) Skrajsani zapisnik seje sveta, ki ga svet ni mogel potrditi do izteka mandata, potrdi Statutarno
pravna komisija.
100. elen

(1) Vsak svetnik ali drug razpravljavec ima pravico predlagati popravek skrajsanega zapisnika do
potrditve na seji.
(2) 0 popravkih skrajsanega zapisnika odloca svet.
101. elen

(1) Doeesedni in skrajsani zapisnik seje sveta Zaoisnike sei sveta podpiseta predsedujoci in
pripravljavec zapisnika, zapisnik seje delovnega telesa podpiseta predsedujoCi in pripravljavec
zapisnika.
(2) Skrajsani zapisnikL zapisnik dopisne seje sveta in zapisnik seje delovnega telesa se objavi na
spletni strani MOK.

VI. OELOVNA TELESA SVETA

1. Uvodne doloebe
102. elen

(1) Svet ima:
stalna delovna telesa;
zacasna delovna telesa;
delovna telesa sveta, imenovana na podlagi drugih splosnih aktov sveta.
(2) Stalna in zacasna delovna telesa sveta se ustanovijo in delujejo skladno s statutom in tem
poslovnikom.
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103. elen
(1) Svet ima komisije kot stalna in zacasna delovna telesa .
(2) Clane komisij imenuje svet z vecino glasov vseh svetnikov izmed svetnikov in drugih obcanov, pri
cemer izmed drugih obcanov lahko imenuje najvec polovico clanov komisij, ce zakon ne doloca
drugace.
(3) 0 izvolitvi clanov komisij se glasuje javno na podlagi liste kandidatov, ki jo pripravi komisija za
mandatna vprasanja, volitve in imenovanja. Kandidate iz vrst obcanov lahko predlagajo tudi
zainteresirane organizacije v obcini in obcani.
(4) Ce je predlaganih vee kandidatov, kot je clanov komisij, imajo prednost uvrstitve na listo
kandidati iz razlicnih politicnih strank in list, ki so zastopane v svetu, in sicer v sorazmerju z
zastopanostjo strank in list v svetu.
104. elen
(1) Delovno telo ima predsednika in enega podpredsednika, ki sta hkrati svetnika in ju imenuje svet.
(2) Delo delovnega telesa vodi predsednik komisije, ki jo tudi predstavlja.
(3) Sklici sej skupaj s predlogom dnevnega reda za sejo in zapisnik seje delovnega telesa so objavljeni
na spletni strani MOK.
2. Splosne doloebe
105. elen
(1) Svet ustanovi komisije za obravnavo posameznih gradiv iz pristojnosti sveta, za pripravo odlocitev
o politiki, za oblikovanje stalisc do posameznih vprasanj ter za preucevanje in obravnavo gradiva, ki
je predlozeno v obravnavo svetu.
(2) Komisija lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz svojega delovnega podrocja,
razen aktov, za katere je v zakonu ali statutu doloceno, da jih sprejme svet na predlog zupana.
(3) Ce se med obravnavo na seji sveta pojavi vprasanje, 0 katerem komisija ni zavzela svojega
stalisca, lahko svet sklene, naj se obravnava 0 tem vprasanju odlozi, da bo komisija zavzela 0 njem
svoje stalisce.
3. Naloge oziroma delovna podroeja stalnih delovnih teles sveta
106. elen
Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:
1. svetu predlaga kandidate za clane delovnih teles sveta in drugih organov, ki jih imenuje svet,
2. svetu ali zupanu daje predloge v zvezi s kadrovskimi vprasanji v obcini,
3. pripravlja predloge odlocitev sveta v zvezi s prejemki obcinskih funkcionarjev in clanov
delovnih teles organov MOK ter izvrsuje odlocitve sveta, zakone in predpise, ki urejajo place
in druge prejemke obCinskih funkcionarjev,
4. obravnava druga vprasanja, ki jih komisiji doloCi svet,
5. izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi obCinskih funkcionarjev v skladu z zakonom.
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107. elen
Statutarno-pravna komisija opravlja zlasti naslednje naloge:
1. 5 staliSca zakonitosti in pravnega oblikovanja obravnava predloge predpisov in drugih aktov,
ki jih sprejema svet,
2. preverja usklajenost predlaganih predpisov z njihovo obrazlozitvijo,
3. predlaga popravke predpisov, ki zagotavljajo vecjo konsistentnost in jasnost predlaganega
predpisa,
4. pripravlja predloge za obvezne razlage predpisov, ki jih sprejme svet iz svoje pristojnosti
5. predlaga svetu v sprejem preCisceno besedilo splosnih aktov,
6. potrdi skrajsani zapisnik seje sveta, ki ga svet ni mogel potrditi do izteka mandata,
7. podaja razlago poslovnika.

108. elen
Delovno podrocje Komisije za nagrade in priznanja je:
1. priprava javnega razpisa za podelitev obCinskih nagrad in priznanj,
2. predlaganje sklepov 0 podelitvi nagrad in priznanj v sprejem svetu.

109. elen
Delovno podrocje Komisije za pobude in pritozbe je:
1. obravnavanje pobud obcanov ter drugih oseb, ki izkazejo pravni interes,
2. obravnavanje pritozb obcanov ter drugih oseb, ki izkazejo pravni interes.

110. elen
Delovno podrocje Komisije za medobcinsko in mednarodno sodelovanje je:
1. usmerjanje in vodenje sodelovanja z obcinami in mesti v domovini in tujini,
2. skrb za ohranjanje prijateljskih stikov s pobratenimi mesti,
3. sodelovanje z organi lokalnih skupnosti in v mednarodnih razmerjih.

111. elen
Delovno podrocje Komisije za finance in premozenjska vprasanja je:
1. obravnava predloga proracuna obCine,
2. obravnava predloga zakljucnega racuna obCine,
3. obravnava vprasanj v zvezi z ravnanjem s premozenjem MOK,
4. obravnava predlogov 0 dajatvah.

112. elen
Delovno podrocje Komisije za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo obsega naloge v zvezi
1. prostorskimi nacrti in izvedbenimi akti,
2. varovanjem okolja,
3. cestami,
4. energetiko,
5. gospodarskimi javnimi sluzbami varstva okolja,
6. organiziranjem in delovanjem gospodarskih javnih sluzb,
7. pridobivanjem, razpolaganjem in urejanjem stavbnih zemljisc,
8. investicijskimi programi urejanja stavbnih zemljisc,
9. uresnicevanjem predkupne pravice obcine,
10. razlastitvijo zemljisc.

5:

113. elen
Delovno podrocje Komisije za socialne dejavnosti, zdravstvo in solstvo obsega naloge v zvezi z:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

otroskim varstvom in predsolsko vzgojo,
socialnim varstvom in skrbstvom,
zdravstvom,
organiziranjem in delovanjem javnih sluzb
solstvom in izobrazevalno dejavnostjo,
znanstveno raziskovalno dejavnostjo.

5

predhodno navedenih podrocij,

114. elen
Delovno podrocje Komisije za kulturo in sport obsega naloge v zvezi 5:
1. kulturo,
2. sportom,
3. organiziranjem in delovanjem javnih sluzb 5 predhodno navedenih podrocij.
115. elen
Delovno podrocje Komisije za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo obsega naloge glede:
1. gospodarskega razvoja obcine,
2. razvoja podjetnistva, turizma in kmetijstva,
3. zaposlovanja,
4. obrtnistva,
5. izoblikovanja meril za nagrajevanje poslovodnih organov pravnih oseb, katerih
ustanoviteljica, soustanoviteljica, lastnica ali solastnica je obcina,
6. pridobivanja sredstev iz skladov Evropske unije,
7. obravnavanja strateskih planov razvoja turizma v obcini,
8. skrbi za razvoj in promocijo turisticnih dejavnosti obcine ter njene naravne in kulturne
dediscine,
9. sprejemanja programov porabe turisticne takse in spremljanja njihovega izvajanja,
10. ustvarjanja pogojev za razvoj in usklajeno delovanje nosilcev turisticne ponudbe,
11. skrbi za povezovanje 5 sorodnimi organizacijami doma in po svetu,
12. obravnavanja vseh drugih strokovnih, organizacijskih in upravnih nalog 5 podrocja turizma,
13. obravnavanja programov razvoja kmetijstva v obcini in drugih aktov 5 tega podrocja,
14. oblikovanja predlogov za izvajanje obcinske in medobCinske kmetijske razvojne politike,
15. skrbi za gospodarjenje 5 kmetijskimi zemljisci in gozdovi ter pospesevanja kmetijstva,
16. ohranjanja naravne krajine in naravne kulturne dediscine,
17. dajanja mnenj 0 spreminjanju kmetijskih zemljisc v stavbna zemljisca.
116. elen
Delovno podrocje Stanovanjske komisije obsega naloge v zvezi 5:
1. stanovanjskim programom,
2. najemninami za stanovanja,
3. stanovanjskimi krediti,
4. gospodarjenjem 5 poslovnimi prostori,
5. pridobivanjem, razpolaganjem in urejanjem stanovanj in poslovnih prostorov.
3. Naein dela delovnih teles
117. elen
(1) Na dnevni red sej delovnega telesa se uvrscajo zadeve, ki so predlozene svetu v obravnavo, in
zadeve skladno 5 sklepi delovnega telesa.
(2) 0 obravnavi zadeve na seji delovno telo pripravi poroCilo v obliki sprejetih sklepov delovnega
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telesa. Poroeilo svetu pod a pristojno delovno telo .
(3) Poroeevalec na seji sveta je praviloma predsednik delovnega telesa, delovno telo pa lahko izmed
svojih elanov doloei tudi drugega poroeevalca. Poroeevalec predstavi poroeilo delovnega telesa in
navede razloge za sprejete sklepe.

118. elen
Predsedniki pristojnih delovnih teles se lahko dogovorijo za skupno sejo delovnih teles.

119. elen
Delovno telo lahko pozove zupana ali predlagatelja grad iva, da mu posreduje podatke ali posamezne
dokumente, ki so pomembni pri oblikovanju politike in aktov ali za ugotavljanje ueinkovitosti
njihovega uresnieevanja .

120. elen
Predsednik delovnega telesa organlZlra deja delovnega telesa, sklicuje in vodi seje ter skrbi za
izvajanje sklepov delovnega telesa.

121. elen
(1) Delovno telo odloea na rednih in izrednih sejah. Delovno telo je sklepeno, ee je navzoea vee kot
polovica elanov.
(2) Glasovanje v delovnem telesu je javno ali tajno, pri eemer se smiselno uporabljajo doloebe 57. do
vkljueno 68. elena tega poslovnika.

122. elen
(1) Sklic seje delovnega telesa vsebuje:
kraj in eas seje,
predlog dnevnega reda z Rloreeitnimi gradivi,
seznam vabljenih oseb.
(2) Gradivo za sejo pristojnega delovnega telesa se elanom iz vrst obeanov poslje v skladu s tretjim
odstavkom 34. elena tega poslovnika.
(3) Sklic seje delovnega telesa se praviloma poslje pet dni pred sejo delovnega telesa elanom
delovnega telesa, vabljenim osebam in notranji organizacijski enoti mestne uprave, pristojni za
organiziranje dela sveta .

123. elen
Pristojna delovna telesa morajo poslati svoja poroeila mestni upravi, in sicer notranji organizacijski
enoti mestne uprave, ki je pristojna za organiziranje dela sveta, najkasneje zadnji delovni dan pred
sejo sveta.

124. elen
Sklic izredne seje delovnega telesa je praviloma vezan na sklic izredne seje sveta .

125. elen
Seje delovnega telesa ni mogoee sklicati v casu, ki je predviden za sejo sveta, oziroma ko ta poteka,
razen kadar svet med svojo sejo zahteva mnenje delovnega telesa v skladu s tretjim odstavkom 105.
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elena tega poslovnika.
126. elen
Seje delovnih teles sveta se sklicujejo v prostorih MOK.
127. elen

o vsaki seji delovnega telesa se sestavi zapisnik, ki se objavi na spletni strani MOK.
VII. POSTOPEK SPREJEMANJA ODLOKOV IN DRUGIH SPLOSNIH AKTOV SVETA
1. Uvodne doloebe
128. elen
Svet sprejema odloke in druge splosne akte (v nadaljevanju: akti) po rednem, hitrem in skrajsanem
postopku. Po rednem postopku svet sprejema akte po dvostopenjskem ali enostopenjskem
postopku.
129. elen
(1) Svet sprejema Statut MOK, svoj poslovnik, proraeun MOK, prostorske akte in programe
opremljanja zemljise ter odloke, razen odlokov iz naslednjega odstavka tega elena, po
dvostopenjskem postopku.

(2) Svet sprejema po enostopenjskem postopku:
rebalans, spremembe in zakljueni raeun proraeuna MOK,
odlok na podlagi izida glasovanja obeanov na referendumu,
spremembe in dopolnitve odloka na podlagi odloebe ustavnega sodisea,
odlok 0 prenehanju veljavnosti posameznih doloeb odloka ali posameznih odlokov,
intervencijske akte,
pravilnike, odredbe, navodila ter posamiene akte,
obvezne razlage splosnih aktov,
preeiseeno besedilo splosnih aktov.
(3) Svet lahko sprejme akt iz prvega odstavka tega elena po hitrem postopku iz naslednjih razlogov:
ee bi zaradi sprejema akta po rednem postopku lahko nastale tezko popravljive posledice,
ee je potrebno nujno ukrepanje zaradi prepreeevanja ali odpravljanja posledic naravnih ali
drugih nesree,
zaradi upostevanja predpisanih ali postavljenih rokov,
ee gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve aktov MOK.
(4) Predlog za sprejem akta po hitrem postopku mora biti obrazlozen.
(5) Svet lahko sprejme akt iz prvega odstavka tega elena po skrajsanem postopku, ee k osnutku akta
ni bilo pripomb, ki bi se nanasale na spremembe in dopolnitve njegovega besedila. Svet v tern
primeru na predlog predlagatelja odloCi, da po koneani obravnavi osnutka akta preide na obravnavo
in dokoneno odloeanje 0 predlogu akta se na isti seji, razen ee je obravnavan osnutek odloka, ki je po
svoji naravi splosni akt, za katerega je v skladu z zakonom doloeena obvezna predhodna seznanitev
javnosti, ali plan razvoja MOK in v skladu z zakonom se ni bil predhodno izveden postopek seznanitve
javnosti.
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(6) Ne glede na doloeila tega elena pa lahko predlagatelj akt, ki se obravnava po enostopenjskem
postopku, predlozi v obravnavo po dvostopenjskem postopku.
130. elen
(1) Akti in obvezne razlage aktov, ki jih sprejme svet, se objavijo v Uradnem listu Republike Siovenije.
(2) Izvirniki aktov sveta se hranijo v arhivu mestne uprave v skladu z zakonom, ki ureja arhivsko
gradivo.
131. elen
(1) Ce je splosni akt zaradi stevilnih vsebinskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in
nepregleden ali spremembe in dopolnitve posegajo v najmanj enD tretjino njegovih elenov, lahko
predlagatelj ali Statutarno pravna komisija svetu predlagata, sprejem uradno preeiseenega besedila
akta.
(2) Uradno preeiseeno besedilo statuta ali poslovnika se pripravi po vsaki sprejeti spremembi in
dopolnitvi statuta oziroma poslovnika.
(3) Uradno preeiseeno besedilo se lahko pripravi tudi, ee ob sprejemu sprememb in dopolnitev
splosnega akta tako doloCi svet.
(4) Uradno preeiseeno besedilo potrdi svet brez razprave .
(5) Uradno preeiseeno besedilo se objavi v Uradnem listu Republike Siovenije in na spletni strani

MOK.
132. elen
(1) Postopki sprejemanja aktov, ki so se zaeeli v prejsnjem mandatu sveta, se v novem mandatu ne
nadaljujejo, razen:
ee sta v novem mandatu ponovno izvoljena zupan ali svetnik, ki sta bila predlagatelja v
prejsnjem mandatu;
ee predlagateljstvo v primeru, ko predlagatelj iz prejsnjega mandata ni ponovno izvoljen,
prevzame novoizvoljeni zupan ali svetnik.
(2) Ce nihee ne prevzame predlagatetjstva v treh mesecih od dneva konstituiranja sveta, je postopek
za sprejem akta ustavljen. Evidenco 0 tem vodi notranja organizacijska enota, ki je pristojna za
organiziranje dela sveta.
133. elen
(1) Akte, ki jih sprejme svet, podpisuje zupan; v primeru njegove zadrzanosti pa podzupan.
(2) Na izvirnike aktov se pritisne zig sveta .
(3) Izvirnike aktov hrani mestna uprava, ki je zadolzena tudi za pripravo izvirnikov, za zig na njih in za
njihovo evidenco.
2. Postopek za sprejem akta
134. elen
Akt lahko predlagajo predlagatelji iz prvega odstavka 32. elena tega poslovnika. Proraeun, zakljueni
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racun proracuna in druge akte, za katere je v zakonu ali v statutu doloceno, da jih sprejme svet na
predlog zupana, lahko predlaga Ie zupan.
135. elen
(1) V dvostopenjskem postopku se akt na prvi stopnji obravnava kot »osnutek« in na drugi stopnji
kot »predlog«.
(2) V enostopenjskem postopku se akt obravnava kot »predlog«.
136. elen
(1) Vlozeni akt mora biti sestavljen v obliki pravnih dolocb in mora vsebovati pravno podlago, naslov
akta, besedilo clenov in obrazlozitev.
(2) Kadar predlagatelj predlaga spremembo akta, mora priloziti tudi predlog preciscenega besedila
akta, za katerega predlaga spremembo, z oznacenimi spremembami in dopolnitvami.
(3) Postopek za sprejem akta se zacne z uvrstitvijo akta na dnevni red .
3. Obravnava osnutka akta
137. elen
(1) Na prvi stopnji obravnave predlagatelj predstavi akt.
(2) Obrazlozitev osnutka akta mora vsebovati:
pravni temelj za sprejem akta,
oceno stanja na podrocju, ki ga akt ureja,
razloge in cilje, zaradi katerih je akt potreben,
poglavitne resitve in morebitne variantne resitve,
predstavitev vpliva sodelovanja javnosti na resitve, ce je bila opravljena predhodna
seznanitev javnosti z delovnim gradivom,
oceno financnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem akta, tel'
_-_graficno ali kartografsko gradivo oziroma nacrt, kadar vsebina akta to zahteva, ter
navedbo vseh pripravljavcev akta .
(3) Pri obravnavi osnutka akta se razpravlja 0 razlogih, ki zahtevajo sprejem akta, 0 ciljih in nacelih
ter temeljnih resitvah.
(4) Med obravnavo osnutka akta se lahko podajo ustne ali pisne pripombe in mnenja .
138. elen
(1) Po koncani obravnavi svet sprejme stalisca in predloge k osnutku akta in 0 njem glasuje.
(2) Ce svet meni, da osnutek ni primeren za nadaljnjo obravnavo ali da akt ni potreben, ga s sklepom
zavrne.
(3) Ko svet sprejme osnutek, se akt skupaj s podanimi pripombami pristojnih delovnih teles,
svetnikov in zupana, kadar ni predlagatelj, ter z dobesednim zapisom razprave v sedmih delovnih
dneh poslje predlagatelju za pripravo predloga akta.
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139. elen
Ce predlagatelj ne pripravi besedila akta za naslednjo fazo obravnave v sestih mesecih od sprejema
osnutka akta, lahko tak akt predlozi drug predlagatelj.
4. Obravnava predloga akta

140. elen
V obrazlozitvi predloga akta je treba navesti zlasti:
kako so upostevane pripombe in mnenja, dana k osnutku akta, katerih pripomb predlagatelj
ni sprejel, razlogi, zaradi katerih jih ni sprejel, ter resitve, ki odstopajo od osnutka akta;
besedilo tistih dolocb osnutka akta, za katere se predlagajo spremembe ali dopolnitve, pri
cemer morajo biti iz predloga akta razvidne spremembe glede na besedilo osnutka akta;
financne posledice sprememb in dopolnitev osnutka akta;
predstavitev vpliva sodelovanja javnosti na resitve v predlogu akta, ce ta predstavitev ni bila
dana ze k osnutku akta in ce je s posebnimi zakonskimi ali podzakonskimi predpisi
sodelovanje javnosti doloceno kot obvezno.

141. elen
(1) K predlogu akta se vlagajo pisni amandmaji. Amandma mora biti obrazlozen.
(2) Amandma je besedilo, ki ob sprejemu spremeni ali dopolni obstojece besedilo predloga akta.
(3) Amandmaje z obrazlozitvami mora svetnik poslati notranji organizacijski enoti mestne uprave,
pristojni za organiziranje dela sveta, najmanj tri delovne dni pred sejo sveta, predlagatelj grad iva,
najmanj cetrtina svetnikov in zupan pa lahko vlozijo amandmaje do konea razprave 0 posameznem
clenu.
(4) Predlagatelj akta in zupan lahko do konea razprave 0 posameznem clenu vlozita amandma na
amandma.

142. elen

o pravni podlagi in naslovu akta se razpravlja in glasuje Ie, ce je k njima vlozen amandma .
143. elen
Predlagatelj akta in zupan se lahko opredelita do amandmaja k predlogu akta .

144. elen
(1) 0 vsakem amandmaju se glasuje posebej. 0 amandmajih k posameznemu clenu se glasuje po
vrstnem redu, kot so bili vlozeni.
(2) Ce je k posamezneml;J clenu predlaganih 'ICC amandma je'l, 1(; so med sebO:i ;zkljucujejo, so najprej
~asl;Jje a amanamajl;J, ki najbalj adstopa ad .... seblne clena, in nato po tem kriterijl;J 0 drl;Jgih

amandmajih. Po sprejemu pr\'ega takeg;) amandma ja se 0 nadaijnjih ne glasl;Jje.
Cf.~) Ce je predlagan amandma k amandmaju, se najprej glasuje 0 amandmaju, ki je dan k

amandmaju.
(J4) Predlagatelj amandmaja lahko umakne amandma do zacetka glasovanja
h kateremu je predlagal amandma.

0

amandmajih k clenu,
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(1~ ) Za sprejem amandmaja je potrebna enaka veCina kot za sprejem akta v obravnavi.

145. elen
(1) Ce predlagatelj ali zupan po sprejemu vseh amandmajev ugotovi, da so zaradi sprejetih
amandmajev posamezne doloebe predloga akta med seboj neusklajene, lahko predlaga amandma za
medsebojno uskladitev do loeb akta se pred glasovanjem 0 aktu v celoti.

(2l Po odlocan ju 0 vseh amandma jih svet glasu je 0 aktu kot celoti.
146. elen
Ce svet v katerikoli fazi obravnave akta ne sprejme, je postopek za njegov sprejem konean .
5. Enostopenjski postopek
147. elen
(1) Akt svet obravnava po enostopenjskem postopku kot predlog, pri eemer mora biti gradivo
pripravljeno v skladu z doloebo 137. elena tega poslovnika.
(2) Predlog akta, ki se sprejema po enostopenjskem postopku, se obravnava tako, da se najprej
opravi splosna razprava, nato pa se opravi razprava po vrstnem redu Ie 0 vsakem clenu, h kateremu
so vlozeni amandmaji najkasneje do konca obravnave predJoga akta, nazadn je se opravi glasova n je 0
aktu kot celot i.
6. Hitri postopek
148. elen
(1) Akt svet obravnava po hitrem postopku kot predlog, pri eemer mora biti gradivo pripravljeno v
skladu z doloebo 137. elena tega poslovnika.
(2) Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so doloeeni za posamezna opravila
sprejemanja aktov.

v rednem postopku

(3) Pri hitrem postopku je mogoce predlagati amandmaje in amandmaje na amandmaje na sami seji
vse do konca obravnave predloga akta.
149. elen
(1) $vet sprejme sklep 0 obra ... navi al<ta po Ritrem postopkl:l na zaeetkl:l obra ... na..,e tocke dne ... nega

feGa.
Rt-Ce svet pri sprejeman ju dnevnega reda ne potrdi sprejme sklepa 0 obravnavt~ akta po hitrem
postopku, ~akt obravnava kot osnutek.
7. Sprejem proraeuna in zakljuenega raeuna proraeuna MOK
150. elen
(1) V postopku sprejema odloka 0 proracunu MOK (v nadaljevanju: proracun) zupan predlozi svetu v
obravnavo osnutek in predlog proraeuna najkasneje v roku, ki ga doloca zakon, ki ureja javne
finance.
(2) Zupan lahko svetu skupaj z osnutkom proracuna za naslednje proraeunsko leta predlozi tudi
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osnutek proracuna za leto, ki temu sledi, ce to dovoljuje zakon, ki ureja javne finance.
(3) Ne glede na roke, ki so doloceni stem poslovnikom za sklic seje oziroma predlozitev gradiva,
lahko zupan svetu posreduje popravke osnutka proracuna najkasneje pet dni pred sejo.
151. elen
Svet mora sprejeti proracun v roku, ki omogoca uveljavitev proracuna s 1. januarjem leta, za katero
se sprejema proracun.
152. elen
(1) Amandmaje k predlogu proracuna mora svetnik poslati notranji organizacijski enoti mestne
uprave, pristojni za organiziranje dela sveta, najmanj tri delovne dni pred sejo sveta. Zupan in
najmanj cetrtina svetnikov lahko vlozijo amandmaje k predlogu proracuna do konca razprave 0
predlogu proracuna na seji sveta. Amandma k predlogu proracuna mora biti obrazlozen.

(2) Amandmaji morajo biti oblikovani v skladu z omejitvami, ki jih opredeljuje zakon, ki ureja javne
finance. V obrazlozitvi je potrebno navesti, s katere proracunske postavke se zagotovijo sredstva in
na katero postavko ter za kaksen namen se zagotavljajo.
153. elen
(1) Pri obravnavi predloga proracuna zupan poroca svetu 0 prejetih amandmajih k predlogu odloka 0
proracunu obCine ter poda svoje mnenje 0 amandmajih. Po poroCilu in mnenju lahko predlagatelj
umakne predlagani amandma ali dopolni obrazlozitev amandmaja z utemeljitvijo zagotovitve
proracunskega ravnovesja.

(2) Svet najprej obravnava amandmaje k besedilnemu delu odloka, s katerim sprejema proracun
MOK, nato pa amandmaje, ki sredstva neposrednim uporabnikom povecujejo oziroma zmanjsujejo.
(3) Amandma na amandma lahko predlaga zupan. Ce izjavi, da bo vlozil amandma na amandma, se
seja prekine za cas, ki je potreben za oblikovanje in predlozitev amandmaja clanom sveta.
(4) Glasovanje se izvede 0 vsakem amandmaju posebej tako, da se najprej glasuje
zupana na amandma, ce ta ni sprejet, pa se 0 amandmaju, ki ga je vlozil predlagatelj.

0

amandmaju

154. elen
(1) Ko je koncano glasovanje 0 amandmajih k predlogu proracuna, predsedujoci ugotovi, ali je
proracun glede prihodkov in odhodkov usklajen.

(2) Ce je proracun usklajen, svet glasuje

0

njem v celoti.

(3) Ce predsedujoci ugotovi, da proracun ni usklajen, prekine sejo, da zupan pripravi amandma za
uskladitev proracuna MOK in doloCi datum ali uro nadaljevanja seje, na kateri bo predlozen
amandma za uskladitev. Ko je amandma za uskladitev proracuna pripravljen, ga zupan obrazlozi. 0
amandmaju za uskladitev ni razprave.
(4) Svet glasuje najprej
proracunu obCine.

0

predlogu uskladitve, ce je predlog sprejet, glasuje svet

0

odloku

0

(5) Ce amandma za uskladitev proracuna ni sprejet, se steje, da proracun ni sprejet.
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155. elen
Ce proracun MOK ni sprejet, doloci svet rok, v katerem mora zupan predtoziti nov predlog
proracuna, ki ga svet sprejme po hitrem postopku.

156. elen
Ce proracun ni sprejet pred zacetkom leta, na katerega se nanasa, sprejme zupan sklep 0 zacasnem
financiranju, ki velja najvec tri mesece in se lahko na predtog zupana podaljsa s sklepom sveta. Sklep
o zacasnem financiranju sprejema svet po dolocbah tega postovnika, ki veljajo za hitri postopek.
157. elen
(1) Zupan predtaga rebalans proracuna v primerih in rokih, ki jih doloca zakon, ki ureja javne finance.
(2) Svet rebalans obravnava prednostno, praviloma na redni seji. Ce predlagatelj navede utemeljene
razloge, lahko svet obravnava rebalans na izredni seji v roku, ki ni krajsi od sedmih dni.

158. elen
Predlog rebalansa in predlog sprememb proracuna se obravnavata po doloCilih tega poslovnika, ki
veljajo za obravnavo predloga proracuna.

159. elen
Zupan predlozi svetu v obravnavo zakljucni racun proracuna MOK za preteklo financno leta (v
nadaljevanju: zakljucni racun) v skladu 5 predpisi, ki urejajo javne finance ter po dolocilih tega
poslovnika, ki veljajo za obravnavo predloga proracuna.
8. Postopek za sprejem prostorskih aktov

160. elen
(1) Prostorske akte, za katere je z zakonom, ki ureja prostorsko nacrtovanje, dolocen postopek, ki
zagotavlja sodelovanje obcanov pri oblikovanju njihove vsebine, sprejme svet z odlokom po
dvostopenjskem postopku.
(2) Ce je k odloku sprejet amandma, ki spreminja 5 predlogom prostorskega akta doloceno
prostorsko ureditev, ki je bila razgrnjena in v javni obravnavi, se steje, da prostorski akt ni sprejet in
se postopek 0 odloku konca.
(3) Postopek sprejemanja prostorskega akta se zacne znova z razgrnitvijo osnutka, v katerega je
vkljucen amandma iz prejsnjega odstavka.
9. Zadrzanje objave akta

161. elen
Ce zupan zadrzi objavo akta sveta, ker meni, da je neustaven ali nezakonit, hkrati svetu predlaga, da
o njem ponovno odloci na prvi naslednji seji, pri cemer mora navesti razloge za zadrzanje. Pri
ponovnem odlocanju svet lahko razpravlja 0 clenih akta, ki jih je zupan navedel kot razlog za
zadrzanje in jih je potrebno spremeniti. Ce svet zadrzani akt potrdi, se akt objavi. Ce svet akta ne
potrdi, je postopek za njegov sprejem koncan.
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10. Postopek za sprejem obvezne razlage akta
162. elen
(1) Zahtevo za obvezno razlago akta lahko poda vsak, ki lahko predlaga akt, za katerega se predlaga
obvezna razlaga. Zahteva mora vsebovati naslov akta, navedbo elena, za katerega se predlaga
obvezna razlaga, ter razloge za obvezno razlago.
(2) Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava Statutarno-pravna komisija, ki lahko zahteva
mnenje drugih komisij, predlagatelja akta, zupana in mestne uprave.
(3) Ce Statutarno-pravna komisija ugotovi, da je zahteva utemeljena, pripravi predlog obvezne
razlage in ga skupaj z zahtevo za obvezno razlago predlozi svetu v obravnavo.
(4) Zupan s sklicem prve naslednje seje posreduje predlog iz tretjega odstavka tega elena svetu v
obravnavo.
(5) Svet obravnava obvezna razlago prednostno, praviloma na prvi naslednji seji .
(6) Sprejeta obvezna razlaga je sestavni del akta .

VIII. VOLlTVE IN IMENOVANJA
1.

Splosno

163. elen
(1) Volitve in imenovanja funkcionarjev in drugih oseb, ki jih po zakonu in statutu voli ali imenuje
svet, se opravijo po doloebah tega poslovnika, ee zakon ali drug akt MOK ne doloea drugaee.
(2) Predlagateljica imenovanja je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja, razen v
primeru, ko zakon, statut ali ta poslovnik doloeajo drugega predlagatelja, ki mu predloge posredujejo
svetniske skupine. V primeru, da predlog ni sprejet, pripravi predlagatelj nov predlog.
(3) Ce svet odloei, da je glasovanje tajno, se glasovanje izvede po doloebah tega poslovnika, ki veljajo
za tajno glasovanje.
(4) Predstavnik predlagatelja ima pravico pred zaeetkom volitev oziroma imenovanj obrazloziti
kandidaturo.
164. elen
Kandidatura mora vsebovati naziv predlagatelja, osebne podatke predlaganega kandidata (ime,
priimek, rojstne podatke, poklic, stalno bivalisee, zaposlitve), navedbo funkcije, za katero se vlaga
kandidatura, ter soglasje kandidata.
165. elen
Kadar Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja ni predlagateljica, pregleda vlozene
kandidature in ugotovi, ali so sestavljene po doloebah tega poslovnika in ali je posamezni kandidat
doloeen za kandidata za vee funkcij, ki se med seboj izkljueujejo. 0 tern obvesti kandidata in ga
pozove, naj se izjasni, katero kandidaturo sprejema .
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166. elen
Ce Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja ugotovi formalne pomanjkljivosti
posamezne kandidature, zahteva ad predlagatelja, da pomanjkljivosti odpravi v roku treh dni. Ce
tega ne stori, komisija zavrne kandidaturo.
167. elen
(1) Kadar svet glasuje a vee kandidatih za isto funkcijo, se glasovanje izvede po abecednem vrstnem
redu, pri eemer se prva erka doloei z zrebom. Zreb opravi Komisija za mandatna vprasanja, volitve in
imenovanja.
(2) Ce se javno glasuje a vee kandidatih za isto funkcijo, se opravi javno posamieno glasovanje, pri
katerem vsak svetnik pave ime in priimek kandidata, za katerega glasuje. Izvoljen je tisti kandidat, ki
je dobil najvee glasov svetnikov.
(3) Ce se tajno glasuje a vee kandidatih za isto funkcijo, se glasuje taka, da se na glasovnici obkrozi
zaporedna stevilka pred imenom kandidata, za katerega se zeli glasovati.
(4) Ce se tajno glasuje a vee kandidatih za vee istovrstnih funkcij, se lahko glasuje za najvee toliko
kandidatov, kat je funkcij.
(5) Ce se tajno glasuje za ali proti kandidatu oziroma za ali proti listi kandidatov, se glasuje taka, da se
na glasovnici obkrozi beseda »za« ali »proti«, v nasprotnem primeru se steje glas kat neopredeljen.
(6) Glasovnica, ki ni izpolnjena v skladu z navodilom a naeinu glasovanja, je neveljavna.
168. elen
Kandidat je izvoljen oziroma imenovan, ee zanj glasuje predpisana veeina svetnikov. Pri tajnem
glasovanju se za navzoee stejejo svetniki, ki so prevzeli glasovnice.
169. elen
(1) Ce se glasuje a vee kandidatih za isto funkcijo, vendar pri glasovanju nihee ne dobi potrebne
veeine, se opravi novo glasovanje. Pri ponovnem glasovanju se glasuje a tistih dveh kandidatih, ki sta
pri prvem glasovanju dobila najvee glasov. Ce pri prvem glasovanju vee kandidatov dobi enako
najvisje oziroma enako drugo najvisje stevilo glasov, se opravi novo glasovanje Ie a teh kandidatih.
(2) Pri ponovnem glasovanju se glasuje a kandidatih po vrstnem redu glede na stevilo glasov,
dobljenih pri prvem glasovanju. Ce pa se ponovno glasuje a kandidatih, ki so pri prvem glasovanju
dobili enako stevilo glasov, se glasuje po abecednem vrstnem redu.
(3) Glasovanje je mozno ponoviti tolikokrat, kolikor istovrstnih funkcij se imenuje ali voli.
(4) Ce kljub ponovitvi glasovanj ni izvoljeno zadostno stevilo kandidatov, se za manjkajoee ponovi
kandidacijski postopek in postopek glasovanja na podlagi novega predloga kandidatur.
2. Imenovanje predsednikov, podpredsednikov in elanov komisij
170. elen
(1) 0 izvolitvi elanov komisij se glasuje javno na podlagi liste kandidatov, ki jo pripravi Komisija za
mandatna vprasanja, volitve in imenovanja. Kandidate iz vrst obeanov lahko predlagajo tudi
zainteresirane organizacije v obeini in obeani.
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(2) Ce je predlaganih vee kandidatov, kot je elanov komisij, imajo prednost uvrstitve na listo
kandidati iz razlienih politienih strank, ki so zastopane v svetu, in sicer v sorazmerju z zastopanostjo
strank v svetu.
171. elen
(1) Predloge za izvolitev oziroma imenovanje predsednikov, podpredsednikov in clanov organov in
komisij predlagatelji posredujejo Komisiji za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja najmanj
petnajst dni pred sejo sveta, na katere dnevnem redu je izvolitev oziroma imenovanje organa in
komisije.
(2) Predlagatelj je dolzan pred posredovanjem predloga pridobiti pisno soglasje kandidata za
predlagano kandidaturo.
172. elen
(1) Ciani komisije so izvoljeni, ee je za listo kandidatov glasovala vecina elanov sveta .
(2) Ce lista kandidatov ni dobila potrebne vecine glasov, se na isti seji volijo ciani komisije posamicno
na podlagi javnega glasovanja.
(3) Ce na ta naein niso izvoljeni vsi ciani komisije, se lahko predlagajo novi kandidati,
opravi posamicno glasovanje na isti seji sveta.

0

katerih se

(4) Ce tudi na naCin iz prejsnjega odstavka ne pride do izvolitve vseh clanov komisije, se glasovanje
ponovi, vendar samo glede manjkajocih elanov komisije.

IX. RAZRESITVE IN ODSTOPI
173. elen
Oseba, ki jo voli ali imenuje svet, se razresi po postopku, ki ga doloea ta poslovnik, ce ni z drugim
aktom doloeen drugaeen postopek.
174. elen
(1) Postopek za razresitev osebe, ki jo voli ali imenuje svet, se zaene na predlog najmanj ene tretjine
svetnikov.
(2) Predlog za razresitev mora vsebovati obrazlozitev, v kateri so navedeni razlogi za razresitev, ki se
morajo nanasati na dele ali dejanja v zvezi z delom osebe, za katero se predlaga razresitev.
175. elen
(1) Predlog za razresitev se posreduje zupanu. Ce predlog ne vsebuje obrazlozitve po doloeilih
drugega odstavka prejsnjega clena, ga zupan vrne predlagatelju v dopolnitev.
(2) Predlog za razresitev mora biti vroeen osebi, zoper katero je vlozen, najmanj osem dni pred sejo
sveta, na kateri bo obravnavan .
(3) Zupan uvrsti predlog za razresitev na prvo sejo sveta, do katere je mogoee upostevati rok iz
prejsnjega odstavka tega elena.
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176. elen
Oseba, zoper katero je vlozen predlog za razresitev, se pisno opredeli, ali se z razresitvijo strinja ali
ne. Ce se z razresitvijo ne strinja, ima na seji sveta pravico do besede.

177. elen
(1) Po koncani obravnavi predloga za razresitev svet sprejme odlocitev
vecino vseh svetnikov.

0

predlogu z dvotretjinsko

(2) OdloCitev sveta je dokoncna .

178. elen
(1) Oseba, ki jo voli ali imenuje svet, ima pravico odstopiti in odstop obrazloziti.
(2) Izjava 0 odstopu mora biti dana v pisni obliki Komisiji za mandatna vprasanja, volitve in
imenovanja, ki je hkrati s seznanitvijo sveta z odstopom dolzna predlagati svetu novega kandidata.
(3) Funkcija oziroma clanstvo preneha z dnem, ko je podana odstopna izjava.

X. DELO SVETA V IZREDNEM STANJU

179. elen
(1) V izrednem stanju oziroma v izrednih razmerah, ko je delovanje sveta ovirano, so dopustna
odstopanja od postopkov in nacina delovanja sveta, ki jih dolocata statut in ta poslovnik.
(2) Odstopanja se lahko nanasajo predvsem na roke sklicevanja sej, predlozitve predlogov oziroma
drugih gradiv in rokov za njihovo obravnavanje. Ce je potrebno, je mogoce tudi odstopanje glede
javnosti dela sveta. 0 odstopanjih odloCi oziroma jih potrdi svet, ko se sestane.

XI. RAZLAGA POSLOVNIKA

180. elen
(1) Poslovnik razlaga Statutarno-pravna komisija .
(2) Med sejo sveta razlaga dolocila poslovnika predsedujoci. Predsedujoci lahko sejo sveta prekine,
doloci cas prekinitve ne glede na casovno omejitev prekinitve seje v skladu s prvim odstavkom 94.
clena tega poslovnika in zaprosi za razlago Statutarno-pravno komisijo.
(3) Zupan ali svetnik lahko predlaga, da svet sprejme obvezno razlago poslovnika po postopku, ki je
dolocen za obvezno razlago splosnega akta.

XII. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

181. elen
Splosne akte MOK se z dolocbami tega poslovnika uskladi v roku enega leta po uveljavitvi poslovnika .

182. elen
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik Sveta Mestne obCine Kranj (Uradni list
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RS,

st. 41/07, 46/07 in 51/10) .
183. elen

(1) Ta poslovnik zaene veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Siovenije.
(2) Doloebe 106. do vkljueno 116. elena tega poslovnika se zaenejo uporabljati po konstituiranju
prvega novega sveta po uveljavitvi tega poslovnika.
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