Na podlagi 16. in 112. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 102/07, 94/14 in 75/15) je
Občinski svet Občine Cerkno na _____ redni seji dne
sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA
Občinskega sveta Občine Cerkno
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14) se v 6. in
77. členu beseda »pečat« spremeni v besedo »žig«.

2. člen
Spremeni se zadnji odstavek 13. člena tako, da se glasi:
»Član sveta ima pravico do sejnine in morebitnega povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije
v skladu z zakonom in pravilnikom, ki ureja izplačilo sejnin in povračilo stroškov občinskim
funkcionarjem.«.

3. člen
Črta se 14. člen.

4. člen
V drugem odstavku 20. člena se na koncu stavka pred piko doda besedilo:
»v skladu z določbami statuta občine in poslovnika občinskega sveta.«.
Spremeni se tretji odstavek 20. člena tako, da se glasi:
»Župan sklicuje seje sveta po potrebi, na podlagi sklepa sveta in na zahtevo najmanj četrtine
svetnikov, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.«.
Za tretjim odstavkom 20. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Župan mora sklicati sejo sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov sveta, seja pa mora biti v
petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic seje. Če seja sveta ni sklicana v roku
sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za
sklic seje sveta mora biti priložen dnevni red. Župan mora dati na dnevni red predlagane točke,
predlagan dnevi red pa lahko dopolni še z novimi točkami.«.

5. člen
Spremeni se drugi odstavek 21. člena tako, da se glasi:
»Vabilo za sejo sveta se pošlje županu, podžupanu in direktorju občinske uprave ter v vednost
predsedniku nadzornega odbora občine, predsednikom svetov krajevnih skupnosti ter
predstavnikom medijev.«.

6. člen
Spremenita se prvi in drugi odstavek 22. člena tako, da se glasita:
»Izredna seja sveta se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar je obravnava teh
zadev vezana na roke, v katerih redne seje ni mogoče sklicati.

Izredno sejo sveta skliče župan na svojo pobudo ali na zahtevo najmanj tretjine članov sveta.«.
V tretjem odstavku 22. člena se spremeni prvi stavek tako, da se glasi:
»V predlogu oziroma zahtevi članov sveta za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za njen
sklic in razlogi zakaj ni možno predlaganih zadev obravnavati na redni seji.«.

7. člen
V drugem odstavku 23. člena se v drugem stavku črta besedna zveza »osebnim telefonskim
glasovanjem,«.

8. člen
V drugem odstavka 27. člena se spremeni prvi stavek tako, da se glasi:
»Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na
sejah sveta ter z objavo vabil, gradiva, zapisnikov, sklepov in sporočil za javnost na spletni strani
občine.«.
V drugem odstavku 27. člena se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi:
»Občani, ki želijo prisostvovati na seji sveta, se morajo predhodno pisno najaviti, najkasneje do dva
dni pred datumom sklica seje, da lahko občina zagotovi pogoje za nemoteno delo sveta.«.

9. člen
Za prvim odstavkom 42. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Enake ukrepe lahko predsedujoči izreče tudi v primeru nepooblaščenega avdio-video snemanja
seje.«.

10. člen
V drugem odstavka 47. člena se spremeni drugi stavek tako, da se glasi:
»Predlog za tajno glasovanje lahko poda župan ali vsak član sveta.«.

11. člen
Spremeni se drugi odstavek 55. člena tako, da se glasi:
»Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji in sicer: podatke o udeležbi oziroma prisotnosti na seji,
ugotavljanje sklepčnosti, dnevni red, potrditev zapisnika prejšnje seje, sprejete sklepe in rezultate
glasovanja pri vsakem sklepu – število glasov »ZA« in število glasov »PROTI«.«.

12. člen
Spremeni se prvi odstavek 57. člena tako, da se glasi:
»Seja sveta se zvočno snema. Zvočni posnetek seje se hrani dokler ni potrjen zapisnik seje.«.
Na koncu 57. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Nedovoljeno je vsako drugačno nepooblaščeno avdio in video snemanje s telefoni, tablicami ali
drugimi osebnimi napravami.«

13. člen
Spremeni se 60. člen odloka tako, da se glasi:
»Strokovno in administrativno delo za občinski svet in njegova delovna telesa zagotavlja občinska
uprava.«.

14. člen
V prvem odstavku 70. člena se črta besedna zveza », če ta poslovnik in statut ne določata drugače«.

15. člen
Za 77. členom se doda 77.a člen, ki se glasi:
»Predlagatelj splošnega akta mora pred njegovo vložitvijo v obravnavo na občinski svet, torej že v
fazi priprave akta, omogočiti sodelovanje občanov na način, da ga objavi na spletni strani občine.
Predlog splošnega akta, ki se nanaša na ožje dele občine in posega v naloge, ki so prenesene
ožjemu delu občine v izvajanje, se mora poslati v obravnavo svetu ožjega dela občine.
Rok za javno razpravo je najmanj 10 dni pred njegovo vložitvijo v obravnavo.
Hkrati z objavo se občane pozove, da podajo svoje pripombe in določi rok ter način podajanja
pripomb.
Hkrati z objavo predloga akta je potrebno izrecno navesti opozorilo, da gre za predlog akta, glede
katerega organ ne jamči niti odškodninsko niti kako drugače. Objaviti je potrebno tudi pojasnilo, da
ni nujno, da bodo predlagane rešitve tudi sestavni del sprejetega akta.«.

16. člen
Za prvim odstavkom 92. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Predlog proračuna se pred obravnavo na svetu javno razgrne na sedežu občinske uprave.
Obvestilo o javni razgrnitvi predloga proračuna se objavi na spletni strani občine. Javna razgrnitev
predloga proračuna mora trajati najmanj 10 dni. V času javne razgrnitve predloga proračuna lahko
zainteresirani občani podajo svoje pripombe.«.

17. člen
V zadnjem odstavku 101. člena se beseda »hitri« spremeni v besedo »skrajšani«.

18. člen
Ažurira se preambulo poslovnika, tako da je usklajena s spremembami zakonodaje.

19. člen
V 46. členu se črta 4. odstavek.

20. člen
Besedilo 121. člena se črta in se zamenja s sledečim besedilom:
»(delo sveta v izrednem stanju oz. izrednih razmerah)
V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je delovanje sveta ovirano in se svet ne more
sestati, je dopustno tudi delo sveta na daljavo z uporabo videokonferenčnih orodij. Dopustna so
odstopanja od postopkov in načina delovanja sveta, ki jih določa statut in ta poslovnik.

Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke sklicevanja sej, predložitve predlogov oziroma
drugih gradiv in rokov za obravnavanje predlogov splošnih aktov občine ter postopek poteka seje.
Če je potrebno, je mogoče tudi odstopanje glede javnosti dela sveta. O odstopanjih odloči oziroma
jih potrdi svet, ko se sestane.«

21. člen
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno začnejo veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. _________________
Cerkno, dne 18. 9. 2020
Župan Občine Cerkno
Gašper Uršič
OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi 16. in 112. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) župan
Občine Cerkno predlaga Občinskemu svetu Občine Cerkno v obravnavo predlog Sprememb in
dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno.
Predlagatelj predlaga, da Občinski svet Občine Cerkno obravnava in sprejme Spremembe in
dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno po hitrem postopku v skladu z 89. členom
Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14), ker gre za uskladitev
poslovnika z zakoni in za sprejem vsebinsko manj zahtevnih sprememb in dopolnitev.

1. Razlogi za sprejem akta
Razlog za spremembe in dopolnitve poslovnika so ugotovitve strokovnega nadzora Ministrstva za
javno upravo, Službe za lokalno samoupravo.

2. Finančne posledice
S sprejemom Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno neposrednih
finančnih posledic na proračun ne bo.

3. Obrazložitev
Vsebinska obrazložitev izhaja iz dopisa Ministrstva za javno upravo, Službe za lokalno samoupravo, št.
037-35/2017/2 z dne 11.8.2017, ki je v prilogi. Urgenco za uskladitev Poslovnika pa je Ministrstvo za
javno upravo zadnjič poslalo 29.6.2020, ki je prav tako v prilogi.

