
 

O    B    Č    I    N    A           D    O    B    R    E    P    O    L    J    E  

V i d e m  3 5 ,  1 3 1 2  V i d e m - D o b r e p o l j e ,   t e l e f o n :  0 1  7 8 6  7 0  1 0 ,   t e l e f a k s :  0 1  7 8 0  7 9  2 3 ,   e - p o š t a :  o b c i n a . d o b r e p o l j e @ s i o l . n e t  

 
 
Številka:  032-0010/2019                           TOČKA: 5                                                                                                        
Datum:    24. 10. 2019  
 
 
 
 
OBČINA DOBREPOLJE 
OBČINSKI SVET 
 
 
 
ZADEVA:  Predlog za obravnavo na seji Občinskega sveta Občine Dobrepolje 
 
PRIPRAVILA:  Občinska uprava Občine Dobrepolje 
 
NASLOV: Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobrepolje  
  
PRISTOJNO  
DELOVNO TELO: Statutarno pravna komisija 
 
POROČEVALKI: mag. Mojca Špec Potočar, direktorica OU in Neža Vodušek, zunanja 

svetovalka 
  
  

 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Dobrepolje, po skrajšanem postopku. 
 
 
 
          

Župan 
Občine Dobrepolje 

     Igor Ahačevčič l.r. 
 
Prilogi: 

- Predlog sklepa z obrazložitvijo 
 
 
 

 
 

 



 1 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE DOBRREPOLJE 

 
U V O D 

 
1. Razlogi za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika občinskega sveta 

 
Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobrepolje je bil sprejet leta 2009, njegove spremembe in 
dopolnitve pa na 20. redni seji dne 21. 11. 2017. Ministrstvo za javno upravo, Služba za lokalno 
samoupravo, je v letu 2018 opravilo pregled usklajenosti statuta občine, poslovnika občinskega sveta 
in poslovnika nadzornega odbora z veljavno zakonodajo ter opozorilo na neskladnosti.  
 

2. Pravna podlaga 
 
Pravna podlaga za sprejem sprememb in dopolnitev  poslovnika občinskega sveta je Zakon o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 - odl. US in 30/18). 
 

3. Cilj in namen sprejema sprememb in dopolnitev poslovnika 
 
Cilji sprejema sprememb in dopolnitev poslovnika je uskladitev z zakonodajo. 
 

4. Finančne posledice 
 
Sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika občinskega sveta ne bo imel finančnih posledic v 
proračunu občine. 
 

5. Predlog za skrajšani postopek 
 
Ker je bil poslovnik občinskega sveta usklajen z zakonodajo pred dvema letoma, sedaj pa se 
predlagajo manj zahtevne spremembe in dopolnitve, se na podlagi 86. člena poslovnika občinskega 
sveta predlaga skrajšani postopek. 
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PREDLOG 
 

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, štev. 5/18 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Občinski svet Občine Dobrepolje na _________ seji dne _______ sprejel 
 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE DOBREPOLJE 

 
1. člen 

 
Črta se 3. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, štev. 5/18 – uradno 
prečiščeno besedilo). 
 

2. člen 
 
Šesti odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Članu sveta, razen podžupanu, pripada sejnina za udeležbo na seji sveta ali na seji delovnega telesa 
sveta. Članu sveta, ki je imenovan za podžupana, pripada plačilo za opravljanje funkcije, če jo opravlja 
nepoklicno, oziroma plača, če funkcijo opravlja poklicno, na podlagi akta sveta.« 
 

3. člen 
 
Drugi odstavek 15. člena se črta. 
 

4. člen 
 
V drugem odstavku 23. člena se številka »14 (štirinajst)« nadomesti s številko »10 (deset)«. 
 

5. člen 
 
Drugi stavek drugega odstavka 29. člena se spremeni  tako, da se glasi: 
 
»Nepooblaščeno snemanje seje je kršitev v skladu s tretjo alinejo 42. člena tega poslovnika, zato se 
osebo, ki nepooblaščeno snema, odstrani s seje ali dela seje.« 
 
V tretjem odstavku se doda novi tretji stavek, ki se glasi: 
 
»Občani morajo svojo navzočnost najaviti najkasneje en dan pred sejo sveta, do zasedbe prostih 
mest v sejni sobi.« 
 

6. člen 
 
55. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Seja sveta se zvočno, lahko pa tudi slikovno snema. Šteje se, da so člani sveta s pričetkom mandata 
seznanjeni z vsebino tega poslovnika in namenom snemanja sej sveta, izdelavo prepisa in javno 
objavo zvočnega posnetka seje ter s svojo udeležbo na seji podajajo svojo privolitev v obdelavo 
osebnih podatkov, kadar soglasje predstavlja pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov. Enako 
se šteje za druge udeležence na seji, ki imajo pravico do besede, ter podajo izjavo, da so seznanjeni s 
tem poslovnikom. 
 



 3 

Seje se snemajo z namenom obveščanja javnosti in zagotavljanja nadzora javnosti nad delovanjem 
organov občine ter izdelave zapisnika seje sveta, enako velja tudi za izdelavo prepisa in javno objavo 
zvočnega posnetka seje.  
 
Zvočni zapis se objavi na uradni spletni strani občine v roku sedmih delovnih dni po seji sveta, če so 
izpolnjeni pogoji za objavo, ter se izbriše najkasneje v roku 30 dni po konstitutivni seji naslednjega 
sveta. V kolikor se izdela magnetogram seje, se zvočni zapis uniči v roku sedmih delovnih dni po 
izdelavi magnetograma. 
 
Član sveta in drug udeleženec seje, če je za to dobil dovoljenje predsedujočega, ima pravico poslušati 
zvočni zapis seje, če ta ni javno objavljen. Poslušanje se opravi v prostorih občinske uprave ob 
navzočnosti pooblaščenega javnega uslužbenca.«  

  
7. člen 

 
57. člen se črta. 
 

8. člen 
 
V prvem stavku 65. člena se besedilo »opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana 
redna seja sveta« nadomesti z besedilom »opraviti najkasneje do pričetka seje sveta«. 
 

9. člen 
 
70. člen se črta. 
 

10. člen 
 
Tretji odstavek 71. člena se črta. 
 

11. člen 
 
Te spremembe in dopolnitve pričnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
 
 
Št. : 0141-0002/2019        
Videm, dne ________       

Župan 
Občine Dobrepolje 

Igor Ahačevčič 
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O b r a z l o ž i t e v : 
 
K 1. členu: 3. člen se črta, ker je v skladu z zakonom določena obveznost organov poslovati v 
slovenskem jeziku. 
 
K 2. členu: Zgolj podžupanu pripada plačilo za opravljanje funkcije, zato je besedilo člena izboljšano. 
 
K 3. členu: Določba je nepotrebna, zato se črta, saj imajo pravico do imunitete le poslanci DZ. 
 
K 4. členu: Rok za pošiljanje sklica seje sveta je skrajšan iz 14 (štirinajst) na 10 (deset) dni, saj se je v 
praksi pokazalo, da je ta rok ustreznejši. 
 
K 5. členu: Drugi stavek drugega odstavka 29. člena je spremenjen, saj je treba sankcionirati 
nepooblaščeno snemanje sej. Dodan je stavek, po katerem morajo občani napovedati svojo 
navzočnost na seji, saj se s tem zagotovi red v dvorani. 
 
K 6. členu: V celoti je spremenjen 55. člen, ki je na novo urejen glede zahtev po zakonu o varstvu 
osebnih podatkov in mnenja Informacijskega pooblaščenca RS v z zvezi s tem. Pooblaščenec meni, da 
je treba  zagotoviti varstvo osebnih podatkov tudi pri snemanju sej. Zato je potrebno zagotoviti 
pogoj, da navzoči v snemanje sej privolijo. Ker je zvočni posnetek seje namenjen tudi pripravi 
zapisnika seje, je na novo urejeno stanje, da se zvočni zapis objavi na spletni strani, vendar se, če se 
pripravi magnetogram, tudi uniči v roku sedmih dni po izdelavi magnetograma. 
 
K 7. členu: Črta se 57. člen, ker je nepotreben. Občina je zavezanec po zakonu o dostopu do 
informacij javnega značaja, vsak in ne samo član sveta ima pravico do vpogleda v skladu z zakonom. 
 
K 8. členu: Besedilo je popravljeno tako, da imajo člani komisij in odborov čas za sklic svojih sej do 
pričetka seje sveta; v praksi se je namreč pokazalo, da imajo na ta način več časa za izvedbo sej 
odborov in komisij. 
 
K 9. členu: Črta se 70. člen, ker je nepotreben. 
 
K 10. členu: Besedilo tretjega odstavka 71. člena se črta, ker je nepotrebno, saj člani komisij in 
odborov prejmejo sklic seje sveta hkrati s sklicem seje. 
 
K 11. členu: Določen je pričetek veljavnosti sprememb in dopolnitev. 

 


