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SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA OBČINSKEGA 
SVETA – predlog 
 

 
PRAVNA  
PODLAGA: 
 

 
16. člen Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik 
Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/10 in 1/15) 

 
PREDLAGATELJ: 

 
Statutarno pravna komisija 
 

 
PRIPRAVILA: 

 
Marta Jarc, direktorica občinske uprave, po predlogu Statutarno 
pravne komisije 

 
NAMEN: 

 
Uskladitev 50. člena Poslovnika občinskega sveta z veljavnim 
Statutom in zakonodajo 

 
 
OBRAZLOŽITEV 
 
Sedaj veljavni Poslovnik občinskega sveta je bil sprejet v letu 2001 (Uradni vestnik 
Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/01), nato pa v letu 2002 dopolnjen (spremembe 
in dopolnitve poslovnika so bile objavljene v Uradnem vestniku Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 6/02).  
 
V letu 2010 je bil sprejet novi Statut Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik 
Občine Cerklje na Gorenjskem št. 3/10 in št. 1/15) kot temeljni splošni akt občine. 
Veljati je začel 26.9.2010 (v nadaljevanju: Statut). V prehodnih določbah Statuta 
(119. člen) je opredeljeno, da občinski svet in nadzorni odbor najkasneje v enem letu 
po uveljavitvi Statuta uskladita določbe poslovnikov z določbami Statuta. 
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Zaradi številnih sprememb je Statutarno pravna komisija zavzela stališče, da se 
najprej uskladi in sprejme 50. člen Poslovnika občinskega sveta, ki opredeljuje 
sklicevanje in potek korespondenčne seje, saj je sedaj veljavni člen v večjem delu 
zastarel in v neskladju z veljavno zakonodajo in prakso. Besedilo veljavnega 50. člena 
se glasi:  
 
»Korespondenčno sejo skliče župan, v primeru kadar gre za nujne zadeve, ki so 
pomembne za takojšno odločitev oz. potrditev predlagane zadeve.  
Pisno gradivo za odločitev oz. potrditev predlagane zadeve svetnikom ni dostavljeno. 
Svetnikom je po telefonu zastavljeno vprašanje o predlagani odločitvi oz. zadevi. V 
primeru, da svetnik ni dosegljiv v času poteka korespondenčne seje, se ga po poteku 
seje poskusi ponovno poklicati še enkrat.  
Odločitev o zastavljenem vprašanju je sprejeta, če je zanj glasovalo večina 
opredeljenih glasov v času poteka seje dosegljivih svetnikov. Potek korespondenčne 
seje se snema na magnetofonski trak, ki se hrani 5 let od dneva ko je bila seja 
snemana. 
Zapisnik o korespondenčni seji prejmejo svetniki na prvi redni seji.«  
 
S spremembo 50. člena Poslovnika občinskega sveta, ki je bil predložen kot osnutek 
v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Občine Cerklje na Gorenjskem na 5. redni 
seji, dne 10.6.2015,  se »korespondenčna« seja preimenuje v »dopisno« sejo. Pri 
obravnavi osnutka predlaganih sprememb 50. člena Poslovnika je Občinski svet 
sprejel sklep, da se sprejeme osnutek 50. člena Poslovnika občinskega sveta s 
predlaganimi spremembami. Na podlagi navedenega predlagamo, da se besedilo 50. 
člena Poslovnika občinskega sveta se v celoti spremeni tako, da se glasi:  
 
»(1) Kadar je to primerno zaradi nujnosti obravnavane zadeve lahko občinski svet na 
predlog župana o zadevi odloči na dopisni seji, ne da bi se sestal. 
 
(2) Na dopisni seji se ne more odločati o celotnih odlokih ampak samo o posameznih 
členih odloka.    
 
(3) V primeru dopisnih sej se gradivo razpošlje vsem članom sveta po elektronski 
pošti ali v fizični obliki z navedbo, komu in do kdaj naj se sporočijo pripombe, stališča 
in mnenja, oziroma ali glasuje za ali proti predlogu. Čas za razpravo je omejen na 
dva dni, razprava poteka preko elektronske pošte, v vednost vsem svetnikom. 
Glasovanje poteka od začetka do zaključka dopisne seje.  
 
(4) Če se na dopisni seji o predlogu odloča z glasovanjem, je predlog sprejet, če zanj 
v določenem roku glasuje večina članov sveta. Glasovanje o sklepu se lahko opravi 
po elektronski pošti ali preko pristojnega občinskega uradnika.  
 
(5) Na dopisni seji se lahko odloča o največ dveh točkah dnevnega reda. 
 
(6) Izid glasovanja se sporoči v roku dveh delovnih dni od zaključka glasovanja.  
 
(7) Dokazila o glasovanju se hranijo v skladu z veljavnim Statutom. 
 
(8) Potrditev zapisnika o dopisni seji se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta.«   
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Občinskemu svetu Občine Cerklje na Gorenjskem predlagamo, da sprejme naslednji  
 
 
SKLEP: 
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta, v 
predlaganem besedilu. 
 
 
 
               Predsednik Statutarno pravne komisije 
        Matevž Bohinc, l. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  
- Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta 

 


