Na podlagi 16. člena Statuta občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na
Gorenjskem št. 1/99, 1/2001 in 3/2002) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji
26. redni seji dne 07. 10. 2002 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
1. člen
4. odstavek 14. člena, se spremeni tako, da se glasi:
»Ustno postavljeno vprašanje sme okvirno trajati do 3 minute, obrazložitev pobude pa okvirno do
5 minut.«
2. člen
V 2. odstavku 15. člena se na koncu stavka doda »e.«

IV. DELOVNO PODROČJE SVETA
3. člen
2. odstavek 17. člena se glasi:
»Svet opravlja zadeve iz svoje pristojnosti, ki so določene v ustavi, zakonih in statutu občine.
V. SEJE SVETA
1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na seji
4. člen
1. stavek 1. odstavka 19. člena se spremeni, tako, da se glasi:
»Vabilo za redno sejo občinskega sveta s predlogom dnevnega reda se pošlje članom najkasneje 7
dni pred dnem, določenim za sejo.«
V 2. odstavku 19. člena se črta beseda »(podžupanom)«.
5. člen
V 2. stavku 1. odstavka 23. člen se zapiše z veliko začetnico beseda »Župan«
6. člen
4. odstavek 24. člena se črta.

3. stavek 5. odstavka 24. člena se beseda »sredstva« nadomesti z besedo »sredstev«

2. Potek seje
7. člen
5. odstavek 26. člena se glasi:
»Po sprejetih posameznih odločitvah da predsedujoči na glasovanje predlog dnevnega reda v
celoti.
8. člen
2. stavek 2. odstavka 29. člena se namesto besede »Potem« nadomesti z besedo »Prvi«.
1. stavek 3. odstavka 29. člena se beseda »Po tem« nadomesti z besedo »Potem«
V 2. stavku 4. odstavka 29. člena se črtajo besede » napovedi replike označeno«
3. stavek 4. odstavka 29. člena se beseda »Replike« zamenja z besedo »Replika«
9. člen
V 1. odstavku 30. člena se za besedo »razprava« doda piko. Ostalo besedilo se črta.
10. člen
V zadnjem stavku 3. ostavka 31. člena se beseda »pet« nadomesti z besedo »tri«
4. Odločanje
11. člen
V 2. stavku 2. odstavka 40. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Predlog za tajno glasovanje lahko da župan ali vsaj en član sveta, o predlogu se glasuje.«
12. člen
V 6. alinei 2. odstavka 44. člena se beseda »pa« zamenja z besedo »po«.

5. Zapisnik seje občinskega sveta
13. člen

4. stavek 4. odstavka 46. člena se spremeni tako, da se glasi: «Če so pripombe sprejete, se v
zapisnik zapišejo ustrezne spremembe.«
5. odstavek 46. člena se črta.
14. člen
1. stavek 1. odstavka 47. člena se spremeni, tako, da se glasi: »Potek seje občinskega sveta se
snema na magnetofonski trak, ki se hrani 5 let od dneva ko je bila seja snemana.«
15. člen
1. stavek 4. odstavka 47. člena se spremeni tako, da se glasi: »Župan odloči o zahtevi in naroči
prepis.« Ostalo besedilo v tem stavku se črta.
16. člen
V 48. členu se na koncu 3. odstavka doda »pika.«
6. Korespondenčna seja
17. člen
2. stavek 3. odstavka 50. člena se spremeni tako, da se glasi: » Potek korespondenčne seje se
snema na magnetofonski trak, ki se hrani 5 let od dneva ko je bila seja snemana.
7. Strokovna in administrativno tehnična opravila za svet
18. člen
V 1. stavku 2. odstavka 51. člena se za besedo »Župan« doda besedi »ali tajnik«.
V 1. stavku 3. odstavka 51. člena se za besedo »župan« doda besedi »ali tajnik«
V 2. stavku 3. odstavka 51. člena se za besedo župan doda besedi »ali tajnik«
19. člen
V podpoglavju »7. Delovna telesa občinskega sveta« se besedilo popravi tako, da se glasi:«8.
Delovna telesa občinskega sveta«
8. Delovna telesa občinskega sveta
20. člen
V 2. odstavku 52. člena se številka »5« zamenja s številko »3«.
21. člen
V 53. členu se na koncu doda 2. odstavek, ki se glasi:
»Občinski svet s sklepom lahko ustanovi tudi druga delovna telesa.«

VI. AKTI OBČINSKEGA SVETA
1. Splošne določbe
22. člen
3. odstavek 61. člena se črta.
2. Postopek za sprejem odloka
23. člen
V 1. stavku 3. odstavka 63. člena se stavek spremeni tako, da se glasi:
Če je predlagatelj odloka delovno telo občinskega sveta ali član občinskega sveta, pošlje predlog
odloka županu ali podžupanu oziroma predsedujočemu.«
24. člen
V 1. stavku 1. odstavka 65. člena se številka »10« nadomesti s številko »7«.
25. člen
V 1. stavku 3. odstavka 68. člena se besedilo »najmanj tri dni pred dnem, določenim za sejo
občinskega sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma, ali«
črta.
4. Postopek za sprejem proračuna
26. člen
V 72. členu se v 4. odstavku za besedno zvezo »občinski svet s« doda beseda »tem«
Doda se 6. odstavek, ki se glasi: »Odlok o proračunu občine se sprejme po enakem postopku kot
ostali odloki. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine (rebalans) in odlok
o zaključnem računu proračuna občine se sprejemata v enofaznem postopku.
27. člen
V 1. stavku 1. odstavka 78. člena se beseda »pripravi« zamenja z besedo«posreduje«
VII. VOLITVE IN IMENOVANJA
4. Postopek za rezrešitev
28. člen
V 2. stavku 1. odstavka 88. člena se na začetku stavka doda besedilo »Člani občinskega sveta« in
stavek nadaljuje z dodano besedo »in« ter nadaljuje »občinskim funkcionarjem …«

VIII. RAZMERJA MED ŽUPANOM IN OBČINSKIM SVETOM
29. člen
V 2. odstavku 90. člena se za besedo »niso« doda besedo »bili«

XI. SPREMEMBE INDOPOLNITVE TER RAZLAGA POSLOVNIKA
30. člen
Črta se 95. člen v celoti.
31. člen
Spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta začnejo veljati z dnem sprejema. Te
spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.
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