
  

PREDLOG 
Marec 2017 

Na podlagi 15 člena Statuta Občine Podlehnik (Uradno list RS, št. 96/09) je Občinski svet 

Občine Podlehnik, na __. redni seji, dne __. __. 2017 sprejel 

 

 

Sprememba in dopolnitev Poslovnika  

Občinskega sveta Občine Podlehnik 

 

 

 

1. člen 

V vseh členih Poslovnika Občinskega sveta Občine Podlehnik (Uradno glasilo slovenskih občin, 

št. 27/09 in 2/10; v nadaljevanju Poslovnik) se beseda: »tajnik« nadomesti z besedo »direktor«, 

kar velja za vse sklone besede tajnik. 

2. člen 

V prvem odstavku 5. člena Poslovnika se beseda:«in« nadomesti z: »,«, ter pred besedo: »sejah« 

doda: »in žalnih«. 

 

3. člen 

V 7. členu Poslovnika se beseda: »pečat« nadomesti z besedo: »žig«. 

 

4. člen 

V tretjem odstavku 12. člena Poslovnika se zbriše besedilo: »nadzornem odboru občine ter«. 

 

5. člen 

V petem odstavku 14. člena Poslovnika se nadomesti besedilo: »dela plače za nepoklicno 

opravljanje funkcije« z besedilom: »sejnine«. 

 

6. člen 

Črta se besedilo 15. člena Poslovnika, 16. člen Poslovnika postane 15. člen in tako naprej. 

 

7. člen 

Spremeni se tretji odstavek 20. člena Poslovnika, da glasi: » Član sveta je upravičen do sejnine, 

če je prisoten na seji občinskega sveta vsaj polovico seje občinskega sveta.«. 

 

8. člen 

(1) V drugem odstavku 22. člena Poslovnika se zbriše del besedila in sicer: »članom nadzornega 

odbora občine, »tajniku« in nadomesti z besedilom: »direktorju«. 

(2) Spremeni se tretji odstavek 22. člena Poslovnika, tako da glasi: »Vabila iz prejšnjih dveh 

odstavkov se pošljejo po elektronski pošti, kakor tudi vso potrebno gradivo, razen v izjemnih 

primerih lahko tudi v drugi obliki (po pošta v fizični obliki na papirju, zgoščenki ali drugem 

podobnem nosilcu podatkov).«. 

 

9. člen 

V četrtem odstavku 23. člena Poslovnika se številka: »22« nadomesti s številko: »21«. 

 

10. člen 

V prvem odstavku 24. člena Poslovnika se zbriše: »ter z osebnim telefonskim glasovanjem ali« 

nadomesti z besedo: »z«.  



  

11. člen 

(1) V 28. členu Poslovnika se doda novi peti odstavek, ki glasi: »Razpoložljivega prostora za 

javnost je 10 sedežev, za novinarje pa 3 sedeži. Slednji se morajo predhodno najaviti pri občinski 

upravi, ki zbira prijave do zasedenosti.«. 

(2) Dosedanji 3 odstavek postane četrti odstavek in tako naprej. 

 

12. člen 

Besedilo v četrtem odstavku 34. člena Poslovnika se nadomesti z novim besedilom, ki glasi: 

»Vsak razpravljavec ima pravico do odgovora na razpravo drugega razpravljavca (replike), 

kolikor se ta razprava nanaša na njegovo razpravo, če meni, da je bila njegova razprava napačno 

razumljena ali napačno interpretirana. Predsedujoči mu da besedo takoj, ko jo zahteva. Replika 

se mora omejiti samo na potrebno pojasnilo in ne sme trajati več kot tri minute. Replika na 

repliko ni dovoljena, razen če predsedujoči oceni, da so bile navedbe v repliki netočne.«. 

 

13. člen 

V 45. členu Poslovnika se zbriše četrti odstavek. 

 

14. člen 

Besedilo drugega odstavek 53. člena Poslovnika se nadomesti z novim besedilom, ki glasi: »V 

zapisnik seje se vnesejo samo glavni podatki o seji, zlasti o udeležbi na seji, dnevni red, predlogi 

sklepov, rezultati glasovanja, ter podatek o tem ali je bil sklep prejet ali ne. Vsebina razprave 

posameznih svetnikov ni predmet zapisnika. Zapisniku je treba predložiti original vabila in 

gradivo, ki je bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.«. 

 

15. člen 

(1) Besedilo drugega odstavka 54. člena Poslovnika se nadomesti z novim besedilom, ki glasi: 

»Magnetogram zapisnika seje se hrani do naslednji seji, na kateri se le ta potrdi. Po potrditvi 

zapisnika se magnetogram zbriše.«. 

(2) Drugi in tretji odstavek 54. člena Poslovnika se zbriše, dosedanji četrti postne tretjo odstavek. 

 

16. člen 

Zbriše se 57. člen Poslovnika, dosedanji 58. člen Poslovnika postane 56. člen in tako naprej. 

 

17. člen 

V drugem odstavku 59. člena Poslovnika se besedilo: »pet članov« nadomesti z besedilom: »tri 

člane«. 

 

18. člen 

Besedilo četrtega odstavka 67. člen Poslovnika se nadomesti z novim besedilom in sicer: 

»Nezdružljivost članov delovnih teles občinskega sveta je opredeljena v zakonu.«. 

 

19. člen 

Zbriše se 68. člen Poslovnika, dosedanji 69. člen Poslovnika postane 66. člen in tako naprej. 

 

 

20. člen 

Spremembe in dopolnitve Poslovnika se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin in začnejo 

veljati petnajsti dan po objavi. 

 

 



  

Številka:  

Datum:    

            Marko MAUČIČ 

                  župan 

          Občine Podlehnik 


