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PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme predloga sprememb in
dopolnitev Poslovnika občinskega sveta Občine Bled.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Poslovnika Občine
Bled (Uradni list RS, št. 76/09 – UPB, št. 87/12) je Občinski svet Občine Bled na ____ redni seji
dne ___________ sprejel
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BLED
1. člen
Spremeni se 7. člen Poslovnika občinskega sveta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09,Uradno
glasilo slovenskih občin št. 7/2013; v nadaljnjem besedilu: Poslovnik), in sicer tako da se beseda
»pečat« nadomesti z besedo »žig«.
2. člen
Doda se 4. odstavek 8. člena Poslovnika, ki se glasi:
»(4) Obvezni dnevni red konstitutivne seje je:
– ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov,
– poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana,
– imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve
mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana,
– poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov občinskega sveta in mandata
župana,
– poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za svetnike in kandidatov za
župana,
– imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.«
3. člen
Spremeni se 1. odstavek 9. člena Poslovnika, tako da se glasi:
»(1)Prvo sejo novoizvoljenega občinskega sveta vodi najstarejši član občinskega sveta oziroma
član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi občinski svet. O dnevnem redu konstitutivne
seje občinski svet ne razpravlja in ne odloča.«
4. člen
Določbi 13. člena Poslovnika se doda 6. odstavek, ki se glasi:
»(6) Član občinskega sveta, ki se znajde v nasprotju interesov, se je dolžan takoj izločiti iz
obravnave in odločanja v konkretni zadevi. Nasprotje interesov so okoliščine, v katerih zasebni
interes člana vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje nalog
člana sveta. Zasebni interes člana sveta pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist zanj, za
njegove družinske člane in za druge fizične osebe ali pravne osebe, s katerimi ima ali je imela
osebne, poslovne ali politične stike.
5. člen
V prvem odstavku 22. člena Poslovnika se številka »7« nadomesti s številko »10«.

6. člen
V tretjem odstavku 23. člena Poslovnika se številka »3« nadomesti s številko »5«.
7. člen
Določbi 4. odstavka 23. a člena Poslovnika se doda stavek, ki se glasi:
»Zapisnik o dopisni seji se potrdi na prvi redni seji občinskega sveta.«
8. člen
Določbi 32. člena Poslovnika se dodata 3. in 4. odstavek, ki se glasita:
»(3) Župan ali član občinskega sveta lahko predlaga, da se v razpravo vključi oseba, ki bi lahko
dala svoje strokovno mnenje ali stališče ali ki zastopa interese določene skupnosti. O sprejemu
predloga odloča občinski svet.
(4) Druga javnost se ne more vključiti na razpravo na seji občinskega sveta.«
9. člen
Spremeni se 1. odstavek 43. člena Poslovnika, tako da se glasi:
»(1) Člani sveta imajo pravico in dolžnost, da glasujejo o vsakem predlogu, o katerem se odloča
na seji, razen če se je član sveta izločil iz obravnave in odločanja v konkretni zadevi. V kolikor se
ni izločil in po mnenju ostalih članov sveta obstaja možnost nasprotja interesov, občinski svet na
predlog člana sveta ali predsedujočega glasuje o izločitvi.
10. člen
Spremeni se prvi stavek 59. člena Poslovnika, tako da se glasi:
»Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana delovnega telesa ali delovno telo v
celoti na predlog člana občinskega sveta.«
11. člen
V tretjem odstavku 61. člena Poslovnika se beseda »tri« nadomesti z besedo »pet«.
12. člen
Spremeni se 3. odstavek 64. člena Poslovnika, tako da se glasi:
»(3) Če je predlagatelj odloka delovno telo občinskega sveta ali član občinskega sveta, pošlje
osnutek odloka županu ali podžupanu oziroma članu občinskega sveta, ki je pooblaščen za
vodenje sej občinskega sveta najmanj 14 dni pred sklicem seje, na kateri bo obravnavan osnutek
odloka.«
13. člen
Črta se 67. člena Poslovnika.
14. člen
V 76. členu Poslovnika se beseda »hitrem« zamenja z besedo »skrajšanem«.

15. člen
Spremeni se 1. odstavek 86. člena Poslovnika, tako da se glasi:
»(1) Oseba, ki jo voli ali imenuje občinski svet, se razreši po postopku, ki ga določa ta poslovnik,
če ni z drugim aktom določen drugačen postopek.«
16. člen
Spremeni se prvi stavek 87. člena Poslovnika, tako da se glasi:
» Občinski funkcionarji imajo pravico odstopiti.«
17. člen
Spremembe in dopolnitve Poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu
občine.
Številka:
Datum:
Župan občine Bled:
Janez Fajfar

OBRAZLOŽITEV:
1. Opredelitev do pripomb, mnenj in predlogom k osnutku sprememb Poslovnika
Dne 16.03.2017 je občinski svet na 12. redni seji obravnaval osnutek sprememb in dopolnitev
Poslovnika občinskega sveta Občine Bled, v katerem so bili podani razlogi, cilji predlaganih
sprememb. Primarno se je sledilo priporočilom, ki jih je podalo Ministrstvo za javno upravo,
Služba za lokalno samoupravo pri pregledu usklajenosti Poslovnika občinskega sveta Občine
Bled z Ustavo Republike Slovenije, Zakonom o lokalni samoupravi in drugimi zakoni ter
predlogom, ki so bili podani pri predhodni obravnavi sprememb poslovnika v letu 2016.
Tekom obravnave sprememb so bila na delovnih telesih občinskega sveta ter na sami seji podani
določeni predlogi dodatnih sprememb Poslovnika ter tudi opredelitve do predlaganih
sprememb.
Seja statutarno pravne komisije dne 14.3.2017
Člani so izpostavili svoje nestrinjanje s predlagano združitvijo odbora z družbene dejavnosti in
odbora za gospodarstvo za turizem - pripomba je bila upoštevana.
Spremembe Poslovnika naj se sprejemajo dvofazno - pripomba je bila upoštevana.

Seja Odbora za družbene dejavnosti dne 15.3.2017
Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da se Odbor za družbene dejavnosti in Odbor za
gospodarstvo za turizem ne združita in ostaneta samostojni delovni telesi - pripomba je bila
upoštevana.
12. redna seja občinskega sveta z dne 16.3.2017
Janez Brence je povedal, da velja enako kot pri Statutu in je potrebno Poslovnik ustrezno
korigirati, da oba odbora delujeta samostojno- pripomba je bila upoštevana.
Simon Sirc je dodal, da bi bilo potrebno dodati, čeprav je bilo na prejšnji seji črtano, da bi bilo
večje število sej, predlagano je bilo, da bi bilo šest sej, pa ni bilo sprejeto in ponovno predlaga, da
bilo vsaj pet sej, saj je gradiva res veliko in prosil, da se to upošteva -pripomba ni bila
upoštevana. Obstoječa določba, da je treba seje sklicevati najmanj štirikrat letno je povzeta po
določbi 35. člena ZLS. Tako ZLS kot statut predvidevata, da občinski svetniki, v kolikor menijo,
da za to obstajajo razlogi, zahtevajo sklic (dodatne) seje. Seje se sklicujejo glede na dejanske
potrebe po obravnavi aktov, poročil idr., zato menimo da ni potrebe po tem, da si nalagamo
obveznost izvesti več sej, kot bi bile morebitne dejanske potrebe.
Srečko Vernig je vprašal kdo imenuje mandatno komisijo (2. člen, 3. alinea), in če je v praksi kaj
zapletov. Povedal, da pogreša določilo, na kakšen način se to imenuje in ga to zanima predvsem
iz proceduralnih razlogov- pojasnilo je bilo podano na seji, to določa 9. člen veljavnega
Poslovnika.
Karmen Kovač je povedala, da so bili člani Odbora za družbene dejavnosti mnenja, da je obseg
točk dnevnega reda že precej obsežen in se strinjajo z mnenjem svetnika Simona Sirca pripomba ni bila upoštevana (skladno s 1. odstavkom 35. člena veljavnega Poslovnika, »se seje
občinskega sveta sklicujejo praviloma ob 17. uri in morajo biti načrtovane tako, da praviloma ne
trajajo več kot 5 (pet) ur.« V aktualnem mandatu nobena od sej občinskega sveta ni trajala 5 ur.
Glejte tudi obrazložitev zgoraj pri opombi svetnika Sirca).
Župan Janez Fajfar je dodal, da so v tekočem proračunu potrjene štiri seje, katerega je Odbora za
družbene dejavnosti tudi potrdil.
Časlav Ignjatović je še dodal, da se to lahko spremeni kadarkoli in naj se pusti možnost, da bi bilo
pet sej - stališče in obrazložitev že podana zgoraj.
Janez Brence je podal priporočilo, da glede na to, da Zakon določa minimalno štiri seje, da naj se
doda, da na eni seji ni več kot x točk (10, 11,12..) in naj se opredeli število točk glede na njihovo
pomembnost, vrednost- pripombo smo upoštevali v praksi, aktualna seja ima 12. točk
dnevnega reda.
2. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imelo sprejetje sprememb in dopolnitev
Poslovnika
Sprejetje sprememb in dopolnitev Poslovnika trenutno ne bo imelo finančnih posledic.
Pripravila:
Mag. Aleksandra Žumer

