Objavljeno v Ur. l. RS št. 62 z dne 20.6. 2008 in Našem časopisu št.: 350 z dne 30.6. 2008
Na podlagi 20. člena Statuta občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06),
Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 18/00, 57/01 in 77/05),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in nasl.) ter Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/2007, ZLS – UPB2) je Občinski svet občine Vrhnika na svoji 14. seji
dne 12. 6. 2008, sprejel

Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika

1. člen
V Poslovniku o delu občinskega sveta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 18/00, 57/01 in 77/05)
se v 1. členu za besedo »članic« črta beseda «občinskega«.
2. člen
V drugem odstavku 8. člena se številka »20« spremeni v besedo »trideset«, besedilo
»Volilne komisije« se spremeni v besedilo »Občinske volilne komisije«.
3. člen
V tretjem in četrtem odstavku 9. člena se besedilo »Volilne komisije« spremeni v besedilo
»Občinske volilne komisije«.
4. člen
V četrtem odstavku 10. člena se besedilo »Volilne komisije« spremeni v besedilo »Občinske
volilne komisije«.
5. člen
V zadnjem odstavku 13. člena se besedilo »dela plače« spremeni v besedo »plačila«.
6. člen
V drugem odstavku 25. člena se črta drugi stavek.
7. člen
V drugem odstavku 30. člena se beseda »hitri« spremeni v besedo »nujni«.
8. člen
V tretjem odstavku 32. člena se črta beseda »uvodni«.
Črta se četrti odstavek 32. člena. Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
9. člen
V 39. členu se besedilo »Za kršitev« spremeni z besedilom »Zaradi kršitve«.

10. člen
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Javno glasovanje se opravi z dvigom glasovalnih lističev, uporabo glasovalne
naprave ali s poimenskim izjavljanjem.
V primeru glasovanja z lističi rdeča barva lističa pomeni "proti", zelena barva lističa
pomeni "za". Glasujejo vsi svetniki hkrati, vsak mora imeti oba glasovalna lističa.
V primeru glasovanja z glasovalno napravo se glasuje s stiskom na tipko naprave.
Poimensko glasujejo svetniki, če svet tako odloči na predlog predsedujočega ali če
tako zahteva najmanj ena šestina vseh svetnikov.
Svetnike se pozove k poimenskemu glasovanju po abecednem redu prve črke
njihovih priimkov. Svetnik glasuje tako, da glasno izjavi "ZA", "PROTI" ali "NE
GLASUJEM”.«.
11. člen
V drugem odstavku 49. člena se beseda »izvoli« spremeni v besedo »imenuje«.
12. člen
V 6. alineji drugega odstavka 50. člena se beseda »katerih« spremeni v besedo »kateri«.
V zadnjem odstavku
komisije«.

50. člena se za besedo »predsedujoči« doda besedilo »tričlanske
13. člen

Doda se nov prvi odstavek 51. člena, ki se glasi:
»Svetnik ima pravico ugovarjati poteku glasovanja ali ugotovitvi izida glasovanja do potrditve
ugotovitvenega sklepa, ki sledi objavi izida glasovanja.«.
Dosedanji prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
14. člen
V četrtem odstavku 52. člena se besedilo "s tajnikom občine" spremeni v besedilo "z
direktorjem občinske uprave".
Zadnji odstavek 52. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Po sprejemu se čistopis zapisnika pošlje predstavnikom sredstev javnega
obveščanja, ki so bili prisotni na seji in se na krajevno običajen način objavi. Zapisnik zaprte
seje oziroma tisti del zapisnika, ki je bil voden na zaprtem delu seje sveta, se ne prilaga v
gradivo za redno sejo sveta in ne objavlja. Svetnike z zapisnikom zaprtega dela seje pred
potrjevanjem zapisnika seznani predsedujoči.
15. člen
Drugi odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vsakdo ima na podlagi pisne zahteve pravico pridobiti audio zapis seje.«.
16. člen
V prvem odstavku 55. člena se beseda »upogledano« spremeni v besedo »vpogledano«.
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17. člen
Tretji odstavek 57. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve
opravlja zlasti naslednje naloge:
• svetu predlaga kandidate in njih število za delovna telesa sveta in druge organe, ki jih
imenuje svet,
• svetu ali županu daje pobude oz. predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so
v pristojnosti sveta,
• pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih
funkcionarjev, direktorjev, ravnateljev in tajnikov javnih zavodov in javnih podjetij
• izvršuje odločitve sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih
funkcionarjev, direktorjev, ravnateljev in tajnikov javnih zavodov in javnih podjetij
• obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi svet.«.
18. člen
V tretjem odstavku 59. člena se za besedilom »Odbor za gospodarstvo, finance in proračun«
doda besedo »lahko«.
19. člen
Drugi odstavek 61. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika sveta in njunih sprememb oziroma
dopolnitev, lahko pa obravnava tudi predloge odlokov in drugih aktov, ki jih svet sprejema v
obliki predpisov.«.
20. člen
Drugi odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sestavljajo jo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Po enega člana predlagajo
nosilci treh kandidatnih list, ki so na zadnjih lokalnih volitvah prejeli največje število glasov
volivcev, po enega namestnika pa nosilci naslednjih treh kandidatnih list, po vrsti glede na
število pridobljenih glasov volivcev na zadnjih lokalnih volitvah.«.
21. člen
V prvem odstavku 62.a člena se za besedo »članov« naredi pika in črta besedilo »in ima
status organa občine.«.
22. člen
V tretjem odstavku 66. člena se beseda »pet« spremeni v besedo »sedem«.
V četrtem odstavku 66. člena se za besedo »članov« naredi pika in črta besedilo »in je med
navzočimi člani večina tistih, ki so svetniki.«.
23. člen
Drugi odstavek 70. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Izvirnike aktov sveta se hrani v arhivu občinske uprave.".
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24. člen
V zadnjem odstavku 71. člena se za besedo »županu« naredi pika in črta besedilo "ali
podžupanu oziroma svetniku, ki je pooblaščen za vodenje sej sveta (v nadaljnjem besedili:
predsedujoči).«.
25. člen
73. člen se črta.
26. člen
Tretji odstavek 74. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Če matično delovno telo odloči, da je osnutek odloka primeren za nadaljnjo obravnavo,
pripravi v roku treh (3) dni mnenje na osnutek odloka ter ga posreduje županu, ki ga nato
skupaj z osnutkom odloka posreduje svetnikom.«.
V petem odstavku 74. člena se beseda »predsedujočemu« spremeni v besedo »županu«.
27. člen
Drugi odstavek 77. člena se spremeni tako, da se glasi:
«O vsakem amandmaju se glasuje posebej oziroma v paketu, če tako odloči svet.«.
Tretji odstavek 77. člena se črta.
28. člen
Drugi odstavek 78. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O drugih splošnih aktih odloča svet na eni seji, če zakon ali statut ne določa drugače.«.
29. člen
Zadnji stavek tretjega odstavka 80. člena se črta.
30. člen
Zadnji stavek drugega odstavka 81. člena se črta.
31. člen
V 87. členu se črta beseda »dopolnjen«.
32. člen
V prvem odstavku 88. člena se črta beseda »dopolnjen«.
33. člen
Drugi odstavek 93. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Predlog rebalansa proračuna občine obravnava Odbor za gospodarstvo, finance in
proračun, vendar o njem ni javne razprave. Rebalans proračuna občine sprejema občinski
svet po določbah tega poslovnika, ki urejajo obravnavo in sprejem predloga odloka o

4

proračunu. V primeru, da rebalans ni sprejet, se enak predlog rebalansa ne more več
posredovati v obravnavo.«.
34. člen
Prvi odstavek 94. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vsak, ki ima pravico predlagati splošni pravni akt, lahko poda zahtevo za njihovo obvezno
razlago.«.
Zadnji odstavek 94. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet sprejema obvezno razlago po postopku, ki je s tem poslovnikom določen za sprejem
odloka po nujnem postopku.«.
35. člen
Tretji odstavek 96. člena se črta.
36. člen
97. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Tajno se glasuje, če tako določa zakon ali statut ali če tako odloči svet ali če tako
zahteva župan ali najmanj šestina navzočih svetnikov.
Če se tajno glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se glasuje tako, da se na
glasovnici obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.
Če se tajno glasuje za ali proti listi kandidatov, se glasuje tako, da se na glasovnici
obkroži beseda "ZA" ali "PROTI".«.
37. člen
Doda se nov 97.a člen, ki se glasi:
»Kandidat je imenovan, če je glasovala večina svetnikov in je zanj glasovala večina
tistih svetnikov, ki so se opredelili.«.
38. člen
101. člen se črta.
39. člen
Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, objavijo pa se tudi v občinskem glasilu Naš časopis.

Številka: 007-2/2007 (1-02)
Datum: 13. 6. 2008
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan RIHAR, l.r.
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