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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 4. odstavka 23. a člena Poslovnika se doda stavek, ki se glasi: 

»Zapisnik o dopisni seji se potrdi na prvi redni seji občinskega sveta.« 

 

5. 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.« 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505


6. člen 

Črta se 67. člena Poslovnika. 

 

 

7. člen 

 

V 76. členu Poslovnika se beseda »hitrem« zamenja z besedo »skrajšanem«. 

 

8. 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.« 

 

9. člen 

 

Spremeni se prvi stavek 87. člena Poslovnika, tako da se glasi: 

» Občinski funkcionarji imajo pravico odstopiti.« 

 

10. člen 

 

Spremembe in dopolnitve Poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu 

občine.  

 

Številka: 

Datum:  

        Župan občine Bled: 

        Janez Fajfar 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

1. Razlogi, cilji ter ocena stanja 

 

Kot že navedeno v obrazložitvi k spremembam in dopolnitvam Poslovnika Občine Bled je 

Ministrstvo za javno upravo, Služba za lokalno samoupravo (v nadaljevanju: MJU) opravilo 

pregled usklajenosti določenih aktov občine z Ustavo Republike Slovenije, Zakonom o lokalni 

samoupravi (v nadaljevanju: ZLS) in drugimi zakoni. Ugotovljena so nekatera neskladja, 

predvsem iz razloga spreminjanja področne zakonodaje, ki jih odpravljamo s predlagano 

spremembo in dopolnitvijo Poslovnika.  

 

2. Obrazložitev vsebine sprememb 

 

K 1. členu: 

10. členom ZLS določa uporabo žiga in ne pečata, kot določa obstoječi 7. člena Poslovnika.  

 

K 2. členu:  



MJU predlaga, da v poslovniku uredimo konstitutivno sejo OS, dnevni red naj vsebuje ugotovitev 

števila navzočih novoizvoljenih članov, poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet 

in volitev župana, imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo 

predloga potrditve mandatov članov sveta, poročilo mandatne komisije, potrditev mandatov 

svetnikov, poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana, 

imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. V tem delu se je nadgradila 

določba 8. člena Poslovnika . 

 

K 3. členu: 

Veljavni prvi odstavek 9. člena Poslovnika določa, da prvo sejo OS vodi župan, kar je v nasprotju 

z določbo 15.b člena ZLS. Ta določa: »Prvo sejo vodi najstarejši član občinskega sveta oziroma 

član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi občinski svet.«  

Dodala se je tudi določba, da se o dnevnem redu konstitutivne seje ne razpravlja in ne odloča. 

 

K 4. členu: 

MJU predlaga, da v poslovniku četrti odstavek 23.a člena dopolnimo s tem, da se zapisnik o 

dopisni seji potrdi na prvi redni seji OS. 

 

K 5. členu:  

Veljavni 59. člen Poslovnika določa najmanj četrtino članov OS, ki lahko predlagajo razrešitev 

predsednika ali člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v celoti. Ker je pravica 

predlagati kandidate za delovna telesa OS kot tudi pravica predlagati njihovo razrešitev, ena od 

ključnih pravic vsakega člana občinskega sveta, temu ustrezno usklajujemo določbo Poslovnika z 

določbo 29. člena ZLS. 

 

K 6. členu: 

MJU je podal stališče, da je 67. člen Poslovnika v nasprotju s 35. členom ZLS, ki določa, da občinski 

svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov ter da svet lahko 

veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta, torej nobena druga oblika 

odločanja ni mogoča.Zaradi navedenega predlagamo črtanje. 

 

K 7. členu: 

Določba 76. člena veljavnega Poslovnika določa sprejem prečiščenega besedila akta in to po 

hitrem postopku. Po mnenju MJU 76. člen poslovnika ni ustrezen, saj hitri postopek za sprejem 

aktov pravilno določa 72. člen. Poleg tega predlagajo, da OS prečiščena besedila aktov v sprejme 

po skrajšanem postopku. 

 

K 8. členu: 

Določba 1. odstavka 86. člena veljavnega Poslovnika je v nasprotju z določbami ZLS, ki se 

nanašajo na postopek razrešitve občinskih funkcionarjev, saj ta ni enak postopku imenovanja. 

MJU predlaga splošnejšo določbo, da osebo, ki jo voli ali imenuje OS, ta razreši po postopku, ki ga 

določa ta poslovnik, če ni z drugim aktom določen drugačen postopek 

 

 

K 9. členu: 

Prvi stavek 87. člena veljavnega Poslovnika se glasi: »Člani občinskega sveta in občinski 

funkcionarji imajo pravico odstopiti« MJU predlaga terminološko uskladitev prvega stavka 



prvega odstavka 87. člena s 34.a členom ZLS, ki določa, da so člani občinskega sveta, župan in 

podžupan občine občinski funkcionarji. 

 

MJU je podal posamezne druge predloge za uskladitev poslovnika (denimo, da da v 35. členu 

uredimo razlikovanje med odmorom med sejo in njeno prekinitvijo iz poslovniških razlogov, da 66. 

člen terminološko popravimo, saj gre po vsebini za predloge predpisov in ne osnutke; da 51. člen 

poslovnika uskladimo s stališčem Informacijskega pooblaščenca glede snemanje sej občinskega sveta 

in predvajanje na spletu in lokalni TV (mnenje štev: 0712-1/2015/671 z dne 9. 3. 2015), da poslovnik 

dopolnimo skladno z določbami Resolucije o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09) idr.), za 

katere pa smo ugotovili, da jih lahko realiziramo z drugimi pristopi (denimo podpis izjav občinskih 

svetnikov glede snemanja sej) ali pa predlaganemu nismo sledili. 

 

3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imelo sprejetje sprememb in dopolnitev 

Poslovnika 

Sprejetje sprememb in dopolnitev Poslovnika ne bo imelo finančnih  posledic. 

 

Pripravila:  

Mag. Aleksandra Žumer 

 

 

 
 


