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Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme Spremembe in 

dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani v 

prvi obravnavi.  

                

 

 

 

mag. Janez Tekavc 

                     župan 

 

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI 

ŽUPAN 

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani 

Telefon: 01/5303 240, faks: 01/5303 249 

e-pošta: obcina@dol.si  

 



Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 6/2016 – UPB1) je Občinski 
svet Občine Dol pri Ljubljani na __. redni seji dne ________ sprejel 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA   

Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani 

 
1. člen 

V besedilu 6. člena se termin »pečat« zamenja s terminom »žig« tako, da se novo besedilo 6. člena 
glasi: 

»Svet uporablja žig občine, ki je določen s statutom občine, v notranjem krogu žiga je ime 
občinskega organa »OBČINSKI SVET«. 

Svet uporablja žig na vabilih za seje, na splošnih aktih in aktih o drugih odločitvah ter na dopisih. 
Žig sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna telesa sveta. 
Žig sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo direktor občinske uprave.« 

 
2. člen 

V drugem odstavku 12. člena se za besedilom »se glasovanje« doda besedilo »na obrazložen 
predlog«. 

 
3. člen 

V petem odstavku 15. člena se briše besedilo »ali direktorju občinske uprave«, zaimek »jima« se 
zamenja z zaimkom »mu«, zaimek »njune« pa z »njegove«,  tako da se novo besedilo glasi: »Član 
sveta ima pravico županu postaviti vprašanje ter mu lahko da pobudo za ureditev določenih vprašanj 
ali za sprejem določenih ukrepov iz njegove pristojnosti.« 

 
4. člen 

Vsebina šestega odstavka 16. člena se spremeni tako, se novo besedilo glasi: »Pri obravnavi 
vprašanj in pobud mora biti na seji obvezno prisoten župan oziroma po njegovem pooblastilu 
podžupan, direktor občinske uprave ali drug uslužbenec občinske uprave. Če je župan zadržan, določi, 
kdo ga bo nadomeščal in odgovarjal na vprašanje in pobude.« 

Besedilo drugega stavka sedmega člena se spremeni tako, da se novo besedilo glasi: »Če odgovor 
na vprašanje zahteva podrobnejši pregled dokumentacije oziroma proučitev, lahko župan oziroma od 
njega pooblaščena oseba odgovori na naslednji seji.« 

 
5. člen 

Peti odstavek 19. člena se črta. 
 

6. člen 
Drugi odstavek 20. člena se črta. 

V tretjem odstavku 20. člena se besedilo »iz prejšnjih dveh odstavkov« spremeni v »iz prejšnjega 
odstavka«. 

 
7. člen 

V prvem odstavku 23. člena se pred besediloma »direktor občinske uprave« doda besedilo »po 
njegovem pooblastilu«. 

 
8. člen 



V petem odstavku 26. člena se črta besedilo », kar predstavlja uradni zapis seje«. 
 

9. člen 

V prvem odstavku 30. člena se beseda »določi« nadomesti s »sprejme«. 

V drugem odstavku 30. člena se beseda »določanju« nadomesti s »sprejemanju«. 
 

10. člen 

V prvem odstavku 31. člena se besedilo »določenem (sprejetem)« nadomesti s »sprejetem«. 
 

11. člen 

Besedilo prvega stavka prvega odstavka 32. člena se spremeni tako, da se novo besedilo glasi: »Na 
začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko poda župan ali od njega pooblaščena oseba, 
dopolnilno obrazložitev.« 

Besedilo prvega stavka drugega odstavka 32. člena se spremeni tako, da se novo besedilo glasi: 
»Če župan ni predlagatelj, poda župan oziroma od njega pooblaščena oseba mnenje k obravnavani 
zadevi.« 

 
12. člen 

V drugem stavku drugega odstavka 45. člena se besedilo »Predlog« nadomesti z besedilom 
»Obrazložen predlog«. 

 
13. člen 

V drugem odstavku 52. člena se beseda »predsedujočega« zamenja z besedo »župana«. 
 

14. člen 

Drugi stavek tretjega odstavka 53. člena, ki se glasi »S tem postane uradni zapisnik.« se črta. 
 

15. člen 

V drugem odstavku 56. člena se črta besedilo »in vodenju« ter »če ni za to s sistemizacijo delovnih 
mest v občinski upravi določeno posebno delovno mesto.« 

 
16. člen 

Druga alineja tretjega odstavka 57. člena se črta. 
 

17. člen 

V drugem odstavku 71. člena se beseda »pečati« nadomesti z besedo »žigosa«. 
 

18. člen 

V tretjem odstavku 77. člena se črta besedilo »(pet članov)«.             
 

19. člen 

V prvem odstavku 83. člena se beseda »izdatki« nadomesti z »odhodki«.                                                                                           
 

20. člen 



V 92. členu se besedilo »določbami Zakona o prostorskem načrtovanju« nadomesti z »veljavno 
zakonodajo na področju prostorskega načrtovanja«.   

 
21. člen 

V tretjem odstavku 97. člena se za besedilom »Če svet odloči, da se« doda besedilo »na obrazložen 
predlog«. 

V drugem odstavku 101. člena se za besedo »odloči« doda besedilo »na obrazložen predlog«. 
 

22. člen 

Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
 
 
Št. 030-0002/2017-2 
Dol pri Ljubljani, dne ___________ 

župan  
Občine Dol pri Ljubljani  

mag. Janez Tekavc 



Obrazložitev: 

Decembra 2016 je Ministrstvo za javno upravo (MJU), Služba za lokalno samoupravo, 

opravila pregled usklajenosti nekaterih aktov Občine, med drugim tudi Poslovnika 

Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani, in podala pripombe oz. predloge za uskladitev 

posameznih določb. [glej prilogo k točki – Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dol pri 

Ljubljani]  

V skladu s pripombami MJU Občinskemu svetu predlagamo ustrezne spremembe Poslovnika 

OS. 

K 1. členu: Termin pečat je zamenjan s terminom žig. 

K 2. členu: Ker je tajno glasovanje izjema, ki najprej zahteva ustrezni predlog obrazložitve, se 

doda besedilo »na obrazložen predlog«. 

K 3. členu: Župan v skladu z vsebino tretjega odstavka 49. člena ZLS usmerja in nadzira delo 

občinske uprave, vodi pa jo tajnik oziroma direktor občinske uprave. Na osnovi navedenega 

zakonskega določila lahko član sveta postavlja vprašanja ter daje pobude za ureditev 

določenih vprašanj ali sprejem določenih ukrepov županu. 

K 4. členu: Župan je kot organ tisti, ki je v neposrednem odnosu z občinskim svetom oziroma 

posameznim svetnikom in lahko le da pooblastilo za odgovarjanje na vprašanja in pobude 

članov sveta nekomu drugemu.  

K 5. členu: Črtan je odstavek, ki določa, da župan program dela občinskega sveta kot 

samostojno točko uvrsti na sejo, saj se program dela spreminja skladno s potrebami delovanja 

občine. 

K 6. členu: Besedilo je s spremembo usklajeno s predlaganimi spremembami statuta, glede na 

pripombo MJU, da se predsednika Nadzornega odbora in direktorja občinske uprave ne vabi 

redno na seje. 

K 7. členu: Župan je kot organ tisti, ki je v neposrednem odnosu z občinskim svetom oziroma 

posameznim svetnikom in lahko le da pooblastilo za poročanje na seji nekomu drugemu. 

K 8. členu: Vsebina petega odstavka 26. člena pravi, da se seje sveta zvočno snemajo, kar 

predstavlja uradni zapis seje, kar je neustrezno, saj zvočni zapis ne more biti uradni zapis seje. 

Dobesedni prepis zvočnega zapisa seje je magnetogram seje.  

K 9. členu: S predlagano spremembo se usklajuje vsebina 29., 30. in 31. člena, in sicer se 

dnevni red sprejema, zato je uporabljen termin »sprejeti dnevni red«. 

K 10. členu: Glej obrazložitev k 9. členu. 

K 11. členu: Župan je kot organ tisti, ki je v neposrednem odnosu z občinskim svetom 

oziroma posameznim svetnikom in lahko le da pooblastilo za obrazložitev oz. mnenje na seji 

nekomu drugemu. 

K 12. členu: Glej obrazložitev k 2. členu. 

K 13. členu: Z vidika učinkovitosti in racionalnosti poslovanja občinske uprave in ob dejstvu, 

da je gre za zvočni/e zapis/e že realiziranih sej, da dovoljenje za poslušanje zvočnega zapisa 

seje župan.  

K 14. členu: Skladno s pripombo MJU se črta določba, da postane uradni zapisnik s 

podpisom.  

K 15. členu: Določi javnega uslužbenca za pomoč pri vodenju sej, je v nasprotju z vsebino 

zadnjega odstavka 35. člena ZLS, zato se ta del črta.  



K 16. členu: Naloge v zvezi s preprečevanjem korupcije v skladu z veljavno zakonodajo na 

tem področju ne sodi med vsebino dela komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja, zato je ta naloga črtana. 

K 17. členu: Glej obrazložitev k 1. členu. 

K 18. členu: Glede na število članov sveta je določitev števila članov, ki predstavljajo najmanj 

eno četrtino vseh članov, neustrezna, zato se črta. 

K 19. členu: Sprememba zaradi uskladitve terminov izdatki – odhodki. 

K 20. členu: Namesto Zakona o prostorskem načrtovanju, se le-tega nadomesti s splošnejšo 

navedbo veljavnih predpisov - v skladu z veljavno zakonodajo na področju prostorskega 

načrtovanja. 

K 21. členu: Glej obrazložitev k 2. členu. 

K 22. členu: Določa pričetek veljavnosti sprememb. 

 

Finančne posledice: 

Spremembe in dopolnitve Poslovnika nimajo finančnih posledic na občinski proračun. 

 

 

 

 

 

 

 

 


