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Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme Spremembe in 

dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani v 

skrajšanem postopku in predlagani vsebini. 
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PREDLOG SPREMEMBE POSLOVNIKA 

 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je 
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 3. redni seji, dne 13.3.2019, sprejel 

 
 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA  

Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani 

 
1. člen 

V 47. členu se v prvi odstavek doda besedilo »praviloma opravi z uporabo glasovalne 
naprave, lahko pa tudi«, tako da se novo besedilo odstavka glasi: 

»Javno glasovanje se praviloma opravi z uporabo glasovalne naprave, lahko pa tudi s 
poimenskim izjavljanjem.« 
 

V taisti člen se doda drugi odstavek z besedilom: 

»Člani z glasovalno napravo glasujejo tako, da na glasovalni napravi pritisnejo na tipko, 
označeno z »ZA«, »PROTI« ali »VZDRŽAN«.« 

 

 
2. člen 

Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi Uradnem 
listu Republike Slovenije. 
 
 
Št. 0320-0002/2019-7 
Dol pri Ljubljani, dne 13.3.2019 

župan  
Občine Dol pri Ljubljani  

Željko Savič 



OBRAZLOŽITEV 

 
 

Občina Dol pri Ljubljani je za namen glasovanja na občinskih sejah kupila glasovalne naprave, 
ki bodo digitalizirale način glasovanja, ki bo odslej naprej enostavnejši ter bolj praktičen. S 
sistemom glasovanja so bili svetniki že seznanjeni na 2. redni seji, kjer je bila podana 
pripomba, da je pred začetkom uporabe novega načina glasovanja potrebno spremeniti 
Poslovnik Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani (Poslovnik), ki je do sedaj kot edini javen 
način glasovanja predvideval poimensko klicanje vsakega od svetnikov, ki je glasoval tako, da 
je glasno izjavil »ZA«, »PROTI« ali »VZDRŽAN«. Glasovanje z uporabo glasovalnih naprav pa 
bo delovalo na način, da bo svetnik na glasovalni napravi pritisnil na tipko, označeno z »ZA«, 
»PROTI« ali »VZDRŽAN«, po končanem glasovanju pa se bodo objavili rezultati. Še vedno pa 
bo kot podredni način glasovanja na voljo prejšnji (ustni) način glasovanja s poimenskim 
izjavljanjem.  
 
Skladno z navedenim je potrebno spremeniti Poslovnik v delu, ki urejuje način javnega 
glasovanja. Tako je predlog, da se spremeni 47. člen Poslovnika tako, da se v prvi odstavek 
47. člena doda besedilo »praviloma opravi z uporabo glasovalne naprave, lahko pa tudi«, 
tako da bi se novo besedilo odstavka glasilo: 
 

»Javno glasovanje se praviloma opravi z uporabo glasovalne naprave, lahko pa tudi s 
poimenskim izjavljanjem.« 
 
Prav tako bi se v taisti člen se dodal drugi odstavek z besedilom: 

»Člani z glasovalno napravo glasujejo tako, da na glasovalni napravi pritisnejo na tipko, 
označeno z »ZA«, »PROTI« ali »VZDRŽAN«.« 
 
Po sprejetih spremembah bi se 47. člen Poslovnika glasil: 
 
» 
Javno glasovanje se praviloma opravi z uporabo glasovalne naprave, lahko pa tudi s 
poimenskim izjavljanjem. 

 
Člani z glasovalno napravo glasujejo tako, da na glasovalni napravi pritisnejo na tipko, 

označeno z »ZA«, »PROTI« ali »VZDRŽAN«. 
 
Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abecednem redu prve črke njihovih 

priimkov. Član glasuje tako, da glasno izjavi »ZA«, »PROTI« ali »VZDRŽAN«. O poimenskem 
glasovanju se piše zapisnik tako, da se pri vsakem članu sveta zapiše, kako je glasoval, ali pa 
se zabeleži njegova odsotnost. Vsak član lahko svoj glas za zapisnik obrazloži na način, da 
svojo kratko obrazložitev, ki obsega do dva stavka, glasno narekuje. 

 
Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi izid glasovanja. 

« 
 

 



Skladno s prvim odstavkom 108. člena Poslovnika se za sprejem sprememb in dopolnitev 

poslovnika uporabljajo določbe poslovnika, ki veljajo za sprejem odloka in ker gre pri 

sprejemu predmetnih sprememb in dopolnitev poslovnika za manj zahtevno spremembo 

oziroma dopolnitev, se skladno z 82. členom poslovnika Občinskega sveta Občine Dol pri 

Ljubljani predlaga skrajšani postopek za sprejem odlokov. 

 

Skladno z drugim odstavkom 108. člena Poslovnika se spremembe in dopolnitve poslovnika 

sprejema z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov. 
 

 

FINANČNE POSLEDICE 

Spremembe in dopolnitve Poslovnika nimajo finančnih posledic na občinski proračun. 


