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U R A D N O     G L A S I L O 

 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kostel (Uradni list RS, št. 58/99 in Uradno glasilo Občine 

Kostel št. 1/02) ter 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09) je Občinski svet Občine Kostel na 29. redni seji, dne 8.6.2010, 

sprejel 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE KOSTEL 

 

1. člen 

V prvem odstavku 6. člena se črta beseda »Kostel«. 

 

2. člen 

V 7. členu se v 1. točki črta četrta alineja. 

V tretji alineji 3. točke se črta besedilo: »oblikuje davčno politiko, ki«. 

 

5. točka se spremeni tako, da se glasi: 

»5. Skrbi za lokalne javne sluţbe tako, da:  

- zagotavlja izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih javnih sluţb v skladu z zakonom, 

- nadzira delovanje lokalnih javnih sluţb, 

- gradi in vzdrţuje komunalno infrastrukturo.« 

 

V 7. točki se doda nova, četrta alineja, ki se glasi: 

»- lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priloţnostih ali obletnicah 

občanov.« 

 

V 8. točki se doda nova, peta alineja, ki se glasi: 

»- določa občinski program športa«. 

 

V 10. točki se prva alineja spremeni tako, da se glasi: 

»občinske ceste, ulice in javne poti«. 

V peti alineji 10. točke se pred besedilom »-ureja promet v občini« doda besedilo: »- zagotavlja 

varnost v cestnem prometu na občinskih cestah in«. 

 

V 12. točki se prva alineja spremeni tako, da se glasi: 

»- sprejema programe varnosti«. 

V drugi alineji 12. točke se besedilo »denarne kazni« nadomesti z besedo »globe«. 

 

3. člen 

9. člen se spremeni tako, da se glasi:»Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične naloge za 

svoje potrebe. Občina obdeluje podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti in 

jih pridobi v skladu z zakonom.« 
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4. člen 

V tretjem odstavku 10. člena se črta prva alineja. 

Doda se nova četrta alineja, ki se glasi: 

»- svet za varstvo najemnikov neprofitnih stanovanj«. 

 

5. člen 

11. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine opravlja 

upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih 

sluţb iz občinske pristojnosti. 

 

Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja 

inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih sluţb nadzora. 

 

Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe 

in organe vaških skupnosti. 

 

Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog ţupana z odlokom, s katerim določi  njihovo 

notranjo organizacijo in delovno področje. 

 

Občinsko upravo lahko sestavljajo organi občinske uprave oziroma notranje organizacijske enote. 

 

Občinsko upravo vodi tajnik občine, usmerja in nadzoruje pa jo ţupan.« 

 

6. člen 

V 12. členu se črta drugi stavek. 

 

7. člen 

V tretjem odstavku 14. člena se beseda »novoizvoljenega« nadomesti z besedilom »na naslednjih 

rednih volitvah izvoljenega«. 

V četrtem odstavku se v drugem odstavku namesto pike postavi vejica ter doda besedilo: 

»če je za izvolitev ţupana potreben drug krog volitev, pa najkasneje v 10 dneh po drugem krogu 

volitev.« 

V petem odstavku se za besedilom »V vseh občinskih organih« postavi pika, ostalo besedilo se črta. 

 

8. člen 

Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine 

ter sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi občine.« 

 

V drugem odstavku se tretja alineja spremeni tako, da se glasi: 

» - sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave na predlog 

ţupana,« 

 

Štirinajsta alineja se spremeni tako, da se glasi: 

»-svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila za 

opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje, merila za 

določitev plače direktorjev javnih podjetij in predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih,« 

Sedemnajsta  alineja se spremeni tako, da se glasi: 

»- imenuje in razrešuje člane drugih organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona,« 
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22. alineja se črta. 

Doda se nova, 22. alineja, ki se glasi: 

»-lahko sprejme akt, v katerem glede na potrebe gostov in značilnosti ter potrebe kraja določi 

podrobnejša merila za določitev obratovalnega časa;«. 

 

9. člen 

V drugem odstavku 17. člena se za besedilom »kot tudi ne z delom v občinski upravi« doda 

besedilo »ali sluţbi vaške skupnosti«. 

 

V četrtem odstavku se črta besedilo »in vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti, na 

območju katere je občina. 

 

10. člen 

V 18. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»Če nastopijo razlogi, zaradi katerih ţupan, podţupan oziroma pooblaščeni član občinskega sveta, 

ne more voditi ţe sklicane seje, jo brez posebnega pooblastila vodi najstarejši član občinskega 

sveta.« 

 

V četrtem odstavku se črta besedilo »pooblaščeni podţupan oziroma član občinskega sveta«. Na 

koncu odstavka se doda novi stavek, ki se glasi: 

»Ţupan in občinska uprava so dolţni zagotoviti pogoje za vodenje in izvedbo seje.« 

 

11. člen 

Drugi stavek prvega odstavka 21. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon 

določa drugačno večino.« 

 

12. člen 

22. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta ureja zakon. 

 

Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sveta se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne 

odločbe ali pisnega obvestila o odločitvi člana občinskega sveta. 

 

Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali zakonski razlogi za prenehanje 

mandata. 

 

Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo ţupanu. 

Ţupan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v 

roku osmih dni od prejema pisne odstopne izjave.  

 

Če ţupan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti občinskega sveta in občinske volilne komisije, 

lahko občinski funkcionar, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od poteka roka iz prejšnjega 

odstavka vloţi toţbo na upravno sodišče. Upravno sodišče o toţbi iz tega odstavka in toţbi iz 

drugega odstavka tega člena odloči meritorno v 30 dneh. O morebitni pritoţbi odloči vrhovno 

sodišče v 30 dneh. Enako sodno varstvo lahko uveljavlja tudi kandidat za člana občinskega sveta, ki 

bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je mandat prenehal, predstavnik 

kandidature oziroma predstavnik liste kandidatov za člane občinskega sveta, s katere bi bil ta 

kandidat izvoljen. 

 

 

 



Št.  3                 Fara, četrtek  10.06.2010              obcina@kostel.si             Uradno glasilo Občine Kostel        Leto X 

4 

 

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega 

člena. 

Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta določa zakon.« 

 

13. člen 

V 29. členu se beseda »drţavljani« nadomesti z besedo »volivci«. 

 

V tretjem odstavku se črta prvi stavek. 

14. člen 

V drugem odstavku 30 . člena se v šesti alineji za besedilom »odloča o imenovanju oziroma 

sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi« postavi vejica in doda besedilo »odloča 

o imenovanju javnih usluţbencev v nazive«. 

 

V sedmi alineji se pred vejico doda besedilo »skupaj z drugimi ţupani občin ustanoviteljic«. 

 

15. člen 

Prvi odstavek 34. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Za pomoč pri opravljanju nalog ţupana ima občina enega podţupana. Podţupana izmed članov 

občinskega sveta imenuje in razrešuje ţupan«. 

 

Doda se novi, četrti odstavek, ki se glasi: 

»Podţupan v primeru predčasnega prenehanja mandata ţupana začasno opravlja funkcijo ţupana. 

Podţupan, ki opravlja funkcijo ţupana, nima pravice glasovati za odločitve občinskega sveta.« 

 

Dosedanji četrti odstavek postane peti. Drugi stavek tega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

»O tem obvesti občinski svet.« 

 

16. člen 

37. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Predčasno prenehanje mandata ţupana je določeno z zakonom. 

 

Ţupanu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga 

komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje 

mandata. 

 

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na kateri je dana pisna izjava ali najkasneje na 

prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena. 

 

Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku občinske volilne komisije. Če ţupanu 

preneha mandat več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše občinska volilna 

komisija nadomestne volitve. 

 

Podţupanu preneha mandat s prenehanjem mandata člana občinskega sveta. 

 

Podţupanu preneha mandat podţupana, če ga ţupan razreši in z izvolitvijo novega ţupana, če je 

prejšnjemu predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podţupana zaradi razrešitve ali 

izvolitve novega ţupana ne vpliva na njegov mandat člana občinskega sveta.« 

 

17. člen 

V 39. členu se v drugem odstavku črta besedilo »svetov oţjih delov občine« ter oklepaj pri besedilu 

»vaških skupnosti«, beseda »delavci« pa se nadomesti z besedama »javni usluţbenci« 
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18. člen 

V 40. členu se dodata novi četrti in peti odstavek, ki se glasita:»Sedeţ nadzornega odbora je na 

sedeţu občine. Nadzorni odbor za seje uporablja prostore občine. 

 

Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja pečat občine.« 

 

19. člen 

41., 42., 43. in 44. člen se spremenijo tako, da se glasijo: 

»41. člen 

Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program in predlog 

finančnega načrta, ki ju v mesecu decembru koledarskega leta predloţi ţupanu.  

 

Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto izvesti nadzor nad zaključnim računom proračuna 

občine, v okviru programa dela pa predvsem izvaja nadzor nad finančnimi načrti in zaključnimi 

računi uporabnikov proračunskih sredstev (javnih zavodov, javnih podjetij in drugih).  

 

Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je tak nadzor določen v nadzornem programu. 

Če nadzorni odbor ţeli izvesti nadzor, ki ni vključen v nadzorni program, mora najprej dopolniti 

nadzorni program. Dopolnitev nadzornega programa posreduje ţupanu in občinskemu svetu. Enako 

velja za spremembo nadzornega programa. Dopolnitev in sprememba nadzornega programa mora 

biti obrazloţena.  

 

Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o svojem delu ţupanu in občinskemu svetu do 

konca meseca januarja koledarskega leta za preteklo leto.  

 

Nadzorni odbor mora sodelovati z ţupanom in občinskim svetom ter drugimi organi občine in 

njenih oţjih delov, organi uporabnikov občinskih proračunskih sredstev in drugimi osebami.  

 

Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega odbora se mora udeleţiti seje občinskega sveta, 

ko obravnava predlog proračuna in druge zadeve, za katere nadzorni odbor oceni, da so pomembne 

za njegovo delo.  

42. člen 

Nadzorni odbor preverja finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev (javnih podjetij, 

javnih zavodov in drugih) na podlagi preverjanj poslovnih poročil in zaključnih računov ter 

sklenjenih pogodb med občino in uporabnikom proračunskih sredstev in po potrebi druge  

pridobljene dokumentacije.  

 

Nadzorni odbor pred nadzorom obvesti o nadzoru ţupana in odgovorno osebo uporabnika 

proračuna.  

 

V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolţni nadzornemu odboru predloţiti vso 

potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati 

pojasnila.  

43. člen 

Nadzorni odbor izloči  člana nadzornega odbora iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so 

podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.  

Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka če: 

je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane osebe s članom,  

nadzornega odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena 

ali če je z njo v zakonski ali izvenzakonski skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, 

četudi je zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost prenehala,  
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je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega 

zastopnika, prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,  

če je član nadzornega odbora udeleţen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet nadzora.  

Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi nadzorovana oseba in sam član nadzornega 

odbora. Zahtevo za izločitev mora vloţiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti 

okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino 

glasov vseh članov.  

 

44. člen 

Delo nadzornega odbora je javno.  

 

Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov odloči, da se javnost dela omeji ali 

izključi, če to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo 

podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge 

javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma drţavna, vojaška ali uradna tajnost.  

 

Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov odloči, da se iz letnega poročila o 

njegovem delu in posameznega poročila o nadzoru, ki se javno objavi, izločijo podatki, če so podani 

razlogi, ki jih zakon, ki ureja dostop do informacij javnega značaja določa kot razloge, zaradi 

katerih je mogoče zavrniti zahtevo za informacijo javnega značaja. 

 

Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela nadzornega odbora določa 

poslovnik. 

 

Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je pristojen predsednik nadzornega odbora 

oziroma oseba, ki jo on pooblasti.« 

 

20. člen 

V 45. členu se v tretjem odstavku doda novi stavek, ki se glasi: 

»Za porabo sredstev ţupan določi skrbnika«. 

 

Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi: 

»Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do plačila za opravljanje dela v skladu z 

aktom občinskega sveta. Izvedencu in drugim strokovnjakom pripada plačilo, ki se določi s 

podjemno pogodbo ali avtorsko pogodbo, ki jo sklene ţupan. Za delo izvedenca se plačilo določi na 

podlagi pravilnika o tarifi za sodne izvedence.« 

 

21. člen 

V 51. členu se besedilo »in zagotavlja vodenje evidence o upravnih stvareh v skladu s predpisom 

Ministrstva za notranje zadeve« nadomesti z besedilom »in zagotavlja upravno poslovanje v skladu 

z uredbo vlade«. 

 

22. člen 

52. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»O upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti lahko odloča samo uradna oseba, ki je 

pooblaščena za opravljanje teh zadev in izpolnjuje pogoje v skladu z uredbo ter ima opravljen 

strokovni izpit iz upravnega postopka«. 

23. člen 

V 55. členu se besede »oţje dele občine« nadomestijo z besedama »vaške skupnosti«. 
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24. člen 

V prvem odstavku 61. člena se beseda »izvolitvi« nadomesti z besedo »imenovanju«. 

 

25. člen 

V prvem odstavku 65. člena se besedilo »razpusti svet vaške skupnosti in razpiše predčasne 

volitve« nadomesti z besedilom »razreši vaški odbor«. 

 

26. člen 

V tretjem odstavku 70. člena se besedilo »delavec občinske uprave« nadomesti z besedama »javni 

usluţbenec«. 

 

27. člen 

V drugem odstavku 74. člena se besede  »oţjega dela občine« nadomestijo z besedami »vaške 

skupnosti«. 

28. člen 

V 80. členu se črta tretji odstavek. 

 

29. člen 

V prvem odstavku 81. člena se številka »10« nadomesti z besedo »pet«. 

 

30. člen 

V 92. členu se drugi in tretji odstavek spremenijo tako, da se glasijo: 

»Za odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoţenja občine je pristojen občinski svet. Občinski svet 

na predlog ţupana sprejme letni program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoţenja 

ter letni program nabav in gradenj. Sprejeti letni program prodaje izvršuje ţupan.  

 

Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in premičnin v lasti občine se izvede v po postopku in na 

način, ki ga določa zakon in predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo drţavnega premoţenja.  

 

Za neodplačno pridobitev premoţenja je treba predhodno pridobiti soglasje občinskega sveta, če bi 

takšno premoţenje povzročilo večje stroške ali če je pridobitev povezana s pogoji, ki pomenijo 

obveznost občine.« 

 

31. člen 

V 93. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi: 

»Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom upravičena do sredstev finančne izravnave in drugih 

sredstev sofinanciranja iz drţavnega proračuna.« 

 

32. člen 

Členi od 94 do 97 se spremenijo tako, da se glasijo: 

»94. člen 

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine so zajeti v proračunu občine, ki ga 

sprejme občinski svet po postopku, določenem v poslovniku občinskega sveta.  

 

Občinski svet mora sprejeti proračun občine v roku, ki omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem  

leta, za katerega se sprejema.  

 

Za pripravo in predloţitev proračuna občine občinskemu svetu v sprejem v skladu z zakonom je 

odgovoren ţupan.  

Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo vsebovati predlog za povečanje prejemkov 

proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov v isti višini, pri čemer povečani izdatki ne smejo biti v 

breme proračunske rezerve, splošne proračunske rezervacije ali v breme dodatnega zadolţevanja.  
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95. člen 

Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.  

 

Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in 

naloţb ter račun financiranja.  

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna občine.  

 

Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti razvojnih programov neposrednih uporabnikov 

proračuna občine, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja.  

 

96. člen 

Za izvrševanje proračuna je odgovoren ţupan.  

V okviru izvrševanja proračuna ima ţupan pooblastila, določena z zakonom, predpisi, izdanimi na 

podlagi zakona, odlokom o proračunu občine ali drugimi splošnim aktom občine.  

 

Ţupan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega finančnega nadzora v skladu z zakonom in 

predpisom ministra,pristojnega za finance, izdanim na podlagi zakona.  

 

Ţupan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko ţupan 

pooblasti podţupana in posamezne javne usluţbence občinske uprave.  

 

Ţupan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v mesecu juliju. Poročilo mora vsebovati 

podatke in informacije, določene z zakonom.  

 

97. člen 

Proračun občine se sprejme z odlokom o proračunu občine, rebalans proračuna pa z odlokom o 

spremembi proračuna.  

 

Odlok o proračunu občine določa tudi ukrepe za zagotavljanje likvidnosti proračuna, 

prerazporejanje sredstev, začasno zadrţanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje 

proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna pooblastila za izvrševanje proračuna.  

 

V odloku o proračunu se določi obseg zadolţevanja proračuna in obseg predvidenih poroštev ter 

drugi elementi, ki jih določa zakon.  

 

Rebalans proračuna predlaga ţupan, če se med izvajanjem ne more uravnovesiti proračuna občine.« 

 

33. člen 

Črtajo se 98., 99., 100. in 101. člen 

 

34. člen 

102. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Občina se lahko dolgoročno zadolţi za investicije, ki jih sprejme občinski svet, v skladu s pogoji, 

določenimi z zakonom.« 

 

35. člen 

Črtata se 103. in 104. člen. 
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36. člen 

105. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Sredstva proračuna občine se smejo uporabljati, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom 

določeni pogoji, le za namene in v višini, določeni s proračunom. 

 

Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, določen z zakonom 

ali odlokom o proračunu občine. 

 

Če se med letom spremeni delovno področje proračunskega uporabnika, ţupan sorazmerno poveča 

ali zmanjša obseg sredstev za njegovo delo oziroma, če se uporabnik ukine in njegovega dela ne 

prevzame drug uporabnik proračuna, na katerega se sredstva prerazporedijo, prenese sredstva v 

proračunsko rezervo.   

 

Ţupan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati občinskemu svetu v mesecu juliju.« 

 

37. člen 

Črtajo se 106., 107. in 108. člen. 

 

38. člen 

109. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, pripravi ţupan predlog zaključnega računa 

proračuna in ga predloţi občinskemu svetu v sprejem.   

 

O sprejetju zaključnega računa proračuna obvesti ţupan ministrstvo, pristojno za finance v 30 dneh 

po sprejemu.«  

 

39. člen 

110. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Občina se lahko dolgoročno zadolţi za investicije, ki jih sprejme občinski svet, v skladu s pogoji, 

določenimi z zakonom.«   

 

40. člen 

111. člen  se spremeni tako, da se glasi: 

»Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko zadolţujejo in izdajajo 

poroštvo samo, če je to dovoljeno z zakonom in pod pogoji, ki jih določi občinski svet. Soglasje 

izda ţupan. 

 

O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je 

občina, odloča na predlog ţupana občinski svet.« 

 

41. člen 

V 121. členu se besedilo »uradnem glasilu občine« nadomesti z besedilom »v Uradnem glasilu 

Občine Kostel.« 

 

42. člen 

V poglavju »IX. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŢAVE IN ŠIRŠIH LOKALNIH 

SKUPNOSTI« se besedilo »v razmerju do drţave in širših lokalnih skupnosti« nadomesti z 

besedilom »in pravic posameznikov in organizacij«. 

 

43. člen 

V 124. členu se črta besedilo »oziroma če se s predpisi pokrajine brez pooblastila oziroma soglasja 

občine posega v njene pravice«. 
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44. člen 

V 125. členu se v drugem stavku črta beseda »pokrajina«.  

 

45. člen 

V 126. členu se za piko doda naslednje besedilo: 

»Ţupan mora od pristojnih drţavnih organov zahtevati, da je občina  obveščena o vsakem upravnem 

postopku, v katerem pristojni drţavni organ odloča na podlagi predpisov občine. Ta organ mora 

občino pisno obvestiti o začetku upravnega postopka v osmih dneh.« 

 

46. člen 

V poglavju »X. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA UPRAVE« se črta beseda »uprave«. 

 

KONČNA DOLOČBA 

47. člen 

Te spremembe in dopolnitve pričnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine 

Kostel. 

  

 

Številka: 007-4/2010-2 

Pri Fari, dne 8.6.2010 
    

Valentin Južnič l.r. 

            župan 

                                                                                             Občine Kostel 
 

 

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kostel (Uradni list RS, št. 58/99 in Uradno glasilo Občine 

Kostel št. 1/02) ter 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09) je Občinski svet Občine Kostel na 29. redni seji, dne 8.6.2010, 

sprejel 

 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOSTEL 

 

1. člen 

V prvem stavku drugega člena in v vseh ostalih členih poslovnika se črta beseda »občinskega« v 

vseh sklonih. 

 

2. člen 

3. člen se črta. 

 

3. člen 

5. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Svet dela na rednih, izrednih, dopisnih in slavnostnih sejah. 

 

Redne seje se sklicujejo najmanj štirikrat na leto. 

 

Izredne seje se sklicujejo po določilih tega poslovnika ne glede na rokovne omejitve, ki veljajo za 

redne seje. 

 

Dopisne  seje se sklicujejo po določbah  tega poslovnika v primerih, ko niso izpolnjeni pogoji za 

sklic izredne seje. 
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Slavnostne seje se sklicujejo ob praznikih občine in drugih svečanih priloţnostih.« 

 

4. člen 

V 7. členu se beseda »pečat« nadomesti z besedo »ţig«. 

 

5. člen 

V drugem odstavku 8. člena se besedilo »poteče njegov mandat« nadomesti z besedilom »deset dni 

po izvedbi drugega kroga volitev ţupana«. 

 

6. člen 

Doda se novi 8.a člen, ki se glasi: 

»Obvezni dnevni red konstitutivne seje je: 

 

- Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov 

- Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev ţupana 

- Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritoţb in pripravo predloga potrditve   

  mandatov članov sveta 

- Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov 

- Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritoţbah kandidatov za ţupana 

- Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

O dnevnem redu konstitutivne seje svet ne razpravlja in ne odloča.« 

 

7. člen 

V 9. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita: 

»Prvo sejo novoizvoljenega sveta vodi najstarejši član sveta oziroma član sveta, ki ga na predlog 

najstarejšega svetnika  določi svet. 

 

Na prvi seji svet izmed navzočih članov sveta najprej imenuje tri člansko mandatno komisijo za 

pregled prispelih pritoţb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta. Člane mandatne 

komisije lahko predlaga vsak član sveta. Svet glasuje o predlogih po vrstnem redu kot so bili 

vloţeni, dokler niso imenovani trije člani komisije. O preostalih predlogih svet ne odloča.« 

 

8. člen 

V četrtem odstavku 10. člena se doda besedilo: 

»Če je za ţupana izvoljen kandidat, ki je bil hkrati izvoljen tudi za člana sveta, pa je zoper njegov 

mandat ţupana vloţena pritoţba, o odločanju o pritoţbi ne sme glasovati. Glasovati ne sme niti 

vlagatelj pritoţbe – kandidat za ţupana, če je bil izvoljen tudi za člana sveta.« 

 

9. člen 

Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Ko se svet konstituira, nastopijo mandat novoizvoljeni člani sveta, mandat dotedanjim članom 

sveta pa preneha. V kolikor svet ni sprejel pritoţbe zoper mandat ţupana iz četrtega odstavka 10. 

člena, prične novoizvoljenemu ţupanu teči mandat, mandat dotedanjemu ţupanu pa preneha.« 

 

Tretji odstavek se črta. 

 

10. člen 

Drugi stavek 12. člena se črta. 

 

11. člen 

V prvem stavku osmega odstavka 17. člena se črta besedilo »oziroma njun namestnik«.  
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12. člen 

V tretjem odstavku 19. člena se črta zadnji stavek. 

 

13. člen 

V tretjem odstavku 21. člena se besedi »po sklepu« nadomestita z besedilom »na podlagi sklepa«.  

 

14. člen 

V prvem odstavku 22. člena se doda stavek: 

»Posamezno gradivo se lahko pošlje tudi kasneje, če je vsebina gradiva nujno potrebna pri 

odločanju o točki dnevnega reda, vendar najkasneje do začetka seje«. 

 

V drugem odstavku se za besedilom »nadzornega odbora občine« doda vejica, za besedama 

»tajniku občine« pa se doda besedilo: 

 

»predsednikom odborov vaških skupnosti, vodjem političnih strank in list, zastopanih v svetu ter 

predstavnikom medijev. Vabilo z gradivom se objavi na spletni strani občine.«. 

 

15. člen 

V četrtem odstavku 23. člena se doda besedilo: 

»Vabilo se pošlje v skladu z 22. členom tega poslovnika in se objavi na spletni strani občine.«. 

 

16. člen 

24. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic izredne seje sveta. Na dopisni seji ni 

mogoče odločati o proračunu in zaključnem računu občine, o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z 

zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve ter o zadevah, iz katerih izhajajo finančne 

obveznosti občine. Dopisna seja se opravi na podlagi v fizični ali elektronski obliki osebno 

vročenega vabila s priloţenim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme ter z osebnim 

telefonskim glasovanjem ali glasovanjem po elektronski pošti. Glede na način izvedbe dopisne seje 

mora sklic seje vsebovati rok trajanja dopisne seje (točen datum in čas trajanja seje, to je do katere 

ure se šteje trajanje seje). 

 

Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom sveta, od katerih jih je osebno 

vročitev potrdilo več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali.  

 

Predlog sklepa, ki je predloţen na dopisno sejo je sprejet, če so za sklep glasovali vsi svetniki, ki so 

do roka oddali svoj glas. Če je kateri izmed svetnikov glasoval proti sklepu, se opravi izredna seja 

sveta ali pa se točka uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta. 

 

O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, določenih s tem poslovnikom, vsebovati še 

potrdila o osebni vročitvi vabil članom sveta oziroma ugotovitev koliko članov sveta je glasovalo. 

Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta.« 

 

17. člen 

Šesti odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Svet ne more odločiti, da se v dnevi red seje uvrstijo zadeve, če članom ni bilo predloţeno gradivo 

oziroma, h katerim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stališča ţupan, kadar ta ni bil predlagatelj, če 

gradiva ni obravnavalo pristojno delovno telo, razen v primerih, ko delovno telo še ni bilo 

ustanovljeno, pa je obravnava nujna, ali če svet odloči drugače.« 
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18. člen 

V 27. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi: 

»Izredno sejo sveta, ki jo skličejo člani sveta ker ţupan ni opravil sklica v skladu z zakonom in tem 

poslovnikom, vodi član sveta, ki ga pooblastijo člani sveta, ki so sklic seje zahtevali.« 

 

19. člen 

V tretjem odstavku 28. člena se črta beseda »osebnim«. 

 

Četrti odstavek se črta. 

 

20. člen 

V 30. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi: 

»Mandatne zadeve imajo prednost pred vsemi drugimi točkami dnevnega reda in se uvrstijo na 

takoj za točko »potrditev zapisnika.« 

 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti in se spremeni tako, da se glasi: 

»Predlagatelj točke dnevnega reda lahko točko sam umakne vse do glasovanja o dnevnem redu. O 

predlagateljevem umiku točke svet ne razpravlja in ne glasuje. Kadar predlaga umik točke dnevnega 

reda oseba, ki ni predlagatelj točke, svet o tem razpravlja in glasuje.« 

 

Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek. 

 

21. člen 

V prvem odstavku 31. člena se črta beseda »določenem«. 

 

22. člen 

V prvem odstavku 35. člena se črta besedilo »in formulira predlog sklepa, o katerem se glasuje«. 

 

 

23. člen 

V drugem odstavku 43. člena se doda stavek: 

»Navzočnost članov sveta na začetku seje se ugotovi s podpisi članov na listi navzočnosti.« 

 

24. člen 

44. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Predlagana odločitev je na sklepčni seji sveta sprejeta, če se je večina članov sveta, ki so glasovali, 

izrekla »ZA« njen sprejem oziroma, če je »ZA« sprejem glasovalo toliko članov, kot to za 

posamezno odločitev določa zakon.« 

 

25. člen 

V prvem odstavku 46. člena se doda stavek: 

»Predsedujoči pred vsakim glasovanjem prebere predlagano besedilo sklepa ali amandmaja.« 

 

Doda se novi, tretji odstavek, ki se glasi: 

»»H glasovanju pozove predsedujoči člane sveta tako, da jim najprej predlaga, da se opredelijo 

»ZA« sprejem predlagane odločitve, po zaključenem opredeljevanju za sprejem odločitve pa še, da 

se opredelijo »PROTI« sprejemu predlagane odločitve. Vsak član glasuje o isti odločitvi samo 

enkrat, razen če je glasovanje v celoti ponovljeno.«. 

 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 
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26. člen 

47. člen se črta. 

 

27. člen 

Tretji odstavek 48. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abecednem redu prve črke njihovih priimkov. Član 

glasuje tako, da glasno izjavi »ZA« ali »PROTI« . O poimenskem glasovanju se piše zaznamek 

tako, da se pri vsakem članu sveta zapiše, kako je glasoval, ali pa se zabeleţi njegova odsotnost. 

Zaznamek je sestavni del zapisnika seje.« 

 

28. člen 

V drugem odstavku 49. člena in  v vseh ostalih členih se besedilo »delavec občinske uprave« 

nadomesti z besedama »javni usluţbenec«  v vseh številih in sklonih. 

 

29. člen 

Drugi odstavek 50. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Poročilo o izidu glasovanja vsebuje podatke o: 

- datumu in številki seje sveta, 

- predmetu glasovanja, 

- sestavi glasovalne komisije s podpisi njenih članov, 

- številu razdeljenih glasovnic, 

- številu oddanih glasovnic, 

- številu neveljavnih glasovnic, 

- številu veljavnih glasovnic, 

- številu glasov »ZA« in število glasov »PROTI«oziroma pri glasovanju o kandidatih, 

- številu glasov, ki jih je dobil posamezni kandidat, 

- ugotovitvi, da je predlog izglasovan s predpisano večino, ali da predlog ni izglasovan, pri  

  glasovanju o kandidatih pa, katerih kandidat je imenovan.« 

 

30. člen 

V petem odstavku 52. člena se doda stavek: 

»Po sprejemu se zapisnik objavi na spletnih straneh občine ter na krajevno običajen način.  

 

31. člen 

V tretjem odstavku 53. člena se v zadnjem stavku pred piko doda besedilo: »ob navzočnosti javnega 

usluţbenca«. 

Doda se novi peti odstavek, ki se glasi: 

»Vsakdo lahko zaprosi, da se del zvočnega zapisa seje, ki vsebuje informacijo javnega značaja, ki jo 

ţeli pridobiti, dobesedno prepiše in se mu posreduje. Prošnjo, v kateri poleg svojega osebnega 

imena in naslova navede, kakšno informacijo ţeli dobiti, vloţi ustno ali pisno pri pooblaščenemu 

javnemu usluţbencu, ki o zahtevi odloči v skladu z zakonom.« 

 

32. člen 

V prvem odstavku 54. člena se besedilo »se hrani v arhivu občinske uprave« nadomesti z besedilom 

»se kot trajno gradivo hrani v stalni zbirki dokumentarnega gradiva občinske uprave.« 

 

33. člen 

V prvem stavku prvega odstavka 55. člena se besedilo »ki se hrani v arhivu ali je pri pristojnih 

organih občinske uprave« nadomesti z besedilom »ki se hrani v stalni zbirki dokumentarnega 

gradiva«. 
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34. člen 

56. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Za strokovno in administrativno delo za občinski svet in za delovna telesa sveta je odgovoren 

tajnik občine (direktor občinske uprave). 

 

Tajnik občine organizira strokovno in tehnično pripravo gradiv za potrebe sveta in določi javnega 

usluţbenca, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter opravlja druga opravila potrebna za nemoteno 

delo sveta in njegovih delovnih teles, če ni za to s sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi 

določeno posebno delovno mesto.« 

 

35. člen 

V tretjem odstavku 57. člena se za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi: 

»opravlja naloge v zvezi s preprečevanjem korupcije,« 

 

Dosedanja četrta, peta in šesta alineja postanejo peta, šesta in sedma alineja. 

 

36. člen 

V četrtem odstavku 68. člena se v zadnjem stavku za besedo »večino« doda beseda »opredeljenih«.  

 

37. člen 

Črta se tretji odstavek 70. člena. 

 

38. člen 

V drugem odstavku 71. člena se besedilo »razen proračuna in zaključnega računa proračuna in 

drugih aktov, za katere je v zakonu ali statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na 

predlog ţupana« nadomesti z besedilom »razen aktov iz prvega odstavka tega člena«. 

 

V tretjem odstavku se beseda »deset« nadomesti z besedo »pet«. 

 

 

39. člen 

V drugem odstavku 72. člena se besedilo »v arhivu občinske uprave« nadomesti z besedilom »v 

stalni zbirki dokumentarnega gradiva.« 

 

40. člen 

V tretjem odstavku 73. člena se besedilo »ali podţupanu oziroma članu občinskega sveta, ki je 

pooblaščen za vodenje sej občinskega sveta« črta in nadomesti z besedilom »s predlogom za 

uvrstitev na dnevni red seje sveta.« 

 

41. člen 

V drugem odstavku 74. člena se črta besedica »on«. 

 

42. člen 

Prvi odstavek 75. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Predlog odloka se pošlje članom sveta najmanj sedem dni pred dnem, določenim za sejo sveta, na 

kateri bo obravnavan«. 

 

43. člen 

76., 77., 78. in 79. člen se spremenijo tako, da se glasijo: 

»76. člen 

V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih 

in načelih ter temeljnih rešitvah predloga odloka. 
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Po končani obravnavi občinski svet z večino opredeljenih glasov navzočih članov sprejme stališča 

in predloge o odloku. 

 

Če občinski svet meni, da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo ali, da odlok ni potreben, ga s 

sklepom zavrne. 

 

Po končani prvi obravnavi lahko predlagatelj predlaga umik predloga odloka. O predlogu umika 

odloči občinski svet s sklepom. 

 

Če na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga 

odloka v drugi obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v prvi obravnavi, lahko svet, na 

predlog predlagatelja, sprejme predlog odloka na isti seji, tako da se prva in druga obravnava 

predloga odloka zdruţita. 

 

77. člen 

Pred začetkom druge obravnave mora predlagatelj pripraviti novo besedilo predloga odloka, pri 

čemer na primeren način upošteva stališča in predloge iz prve obravnave oziroma jih utemeljeno 

zavrne. 

78. člen 

V drugi obravnavi razpravlja občinski svet po vrstnem redu o vsakem členu predloga odloka. Ko 

občinski svet konča razpravo o posameznem členu predloga odloka, glasuje o predlogu odloka v 

celoti. 

 

V drugi obravnavi predloga odloka lahko člani sveta predlagajo spremembe in dopolnitve naslova 

in členov predloga odloka v obliki amandmaja. 

 

Ţupan lahko predlaga amandmaje, kadar ni sam predlagatelj odloka in amandmaje na amandmaje 

članov sveta k vsakemu predlogu odloka. 

 

Amandma mora biti predloţen članom sveta v pisni obliki z obrazloţitvijo najmanj tri dni pred 

dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je predlagan 

amandma, ali na sami seji, na kateri lahko predlaga amandma najmanj ena četrtina vseh članov 

sveta. 

 

Ţupan lahko predlaga amandma na amandma članov sveta na sami seji, na kateri se odlok 

obravnava. Amandma na amandma mora vloţiti pisno. 

Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca obravnave spremeniti ali dopolniti amandma 

oziroma ga umakniti. 

79. člen 

Amandma, člen odloka, in odlok v celoti so sprejeti, če se zanje opredeli večina članov sveta, ki 

glasujejo. 

 

O vsakem amandmaju se glasuje posebej.« 

 

44. člen 

V prvem odstavku 83. člena se v četrti alineji besedilo »drugimi predpisi drţavnega zbora in 

ministrstev ali odloki občinskega sveta« nadomesti z besedilom »in drugimi predpisi občine«. 

 

Črta se zadnji odstavek. 
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45. člen 

86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94. in 95. člen se spremenijo tako, da se glasijo: 

»86. člen 

Predlog proračuna občine mora ţupan predloţiti občinskemu svetu najkasneje v 30 dneh po 

predloţitvi drţavnega proračuna drţavnemu zboru. V letu rednih lokalnih volitev predloţi ţupan 

predlog proračuna najkasneje v 60 dneh po izvolitvi sveta. 

Ţupan pošlje vsem članom sveta predlog proračuna občine z vsemi sestavinami, ki jih določa 

zakon, ki ureja javne finance, hkrati z vabilom za sejo sveta, na kateri bo predlog proračuna 

predstavljen in opravljena splošna razprava. 

 

V okviru predstavitve predstavi ţupan ali pooblaščeni delavec občinske uprave občinskemu svetu: 

- temeljna izhodišča in predpostavke za pripravo predloga proračuna, 

- načrtovane politike občine, 

- oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naloţb ter računa financiranja v  

  prihodnjih dveh letih, 

- okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika proračuna  

  v prihodnjih dveh letih in kadrovski načrt, 

- načrt razvojnih programov 

- načrt nabav. 

 

Po predstavitvi predloga proračuna opravi občinski svet splošno razpravo in sprejme sklep, da se o 

predlogu opravi javna razprava. 

 

Če občinski svet meni, da predlog ni ustrezna podlaga za javno razpravo, sprejme stališča in 

predloge ter naloţi ţupanu, da v roku sedem dni predloţi občinskemu svetu popravljen predlog 

proračuna z obrazloţitvijo, kako so stališča in predlogi sveta v njem upoštevani. 

 

Če občinski svet po ponovni obravnavi predloga proračuna ne pošlje v javno razpravo, ga skupaj s 

stališči in predlogi sveta pošlje v javno razpravo ţupan. 

 

87. člen 

Predlog proračuna mora biti v javni razpravi najmanj 15 dni. 

 

V času javne razprave mora biti zagotovljen vpogled v predlog proračuna tako, da sklep o javni 

razpravi in predlog proračuna objavi na spletnih straneh občine in zainteresiranim zagotovi dostop 

do predloga v prostorih občine. 

 

Občina objavi način in rok za vlaganje pripomb in predlogov občanov k predlogu občinskega 

proračuna na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način. 

 

88. člen 

V času javne razprave obravnavajo predlog proračuna delovna telesa sveta, sveti oţjih delov občine 

ter zainteresirana javnost. 

 

Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pošljejo ţupanu. 

 

Predsedniki delovnih teles sveta lahko v času javne razprave zahtevajo, da ţupan in predstavniki 

občinske uprave na njihovih sejah  pojasnijo predlog proračuna občine. 

 

89. člen 

Najkasneje v petnajstih dneh po končani javni razpravi o predlogu proračuna pripravi ţupan 

dopolnjeni odlok o proračunu občine ter skliče sejo sveta, na kateri se bosta obravnavala. 
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90. člen 

Na dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu občine lahko člani sveta vloţijo amandmaje v 

pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo sveta. Amandmaji se vloţijo pri ţupanu.  

Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja iz prejšnjega odstavka upoštevati pravilo o 

ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki in v obrazloţitvi navesti, iz katere postavke 

proračuna se zagotovijo sredstva in za kakšen namen. 

 

91. člen 

Pred začetkom obravnave predloga proračuna občine in odloka o proračunu občine ţupan najprej 

pojasni, katere pripombe iz javne razprave oziroma pripombe in predloge delovnih teles sveta je 

upošteval pri pripravi predloga in katerih ni ter obrazloţi zakaj jih ni upošteval. Pisna obrazloţitev 

zavrnjenih pripomb in predlogov je sestavni del gradiva predloga proračuna. 

 

V nadaljevanju ţupan poroča občinskemu svetu o prejetih amandmajih k predlogu proračuna in 

odloku o proračunu občine ter poda svoje mnenje o amandmajih. Po poročilu in mnenju lahko 

predlagatelj umakne predlagani amandma ali dopolni obrazloţitev amandmaja z utemeljitvijo 

zagotovitve proračunskega ravnovesja. 

 

Predsedujoči oziroma ţupan ugotovi, kateri amandmaji so vloţeni in pozove ţupana, da se izjavi 

oziroma se ţupan izjavi o tem ali bo vloţil amandma na katerega od vloţenih amandmajev ter v 

kolikšnem času. Če ţupan izjavi, da bo vloţil amandma na amandma, se seja prekine za čas, ki je 

potreben za oblikovanje in predloţitev amandmaja članom sveta. 

 

Glasovanje se izvede o vsakem amandmaju posebej tako, da se najprej glasuje o amandmaju ţupana 

na amandma, če ta ni sprejet pa še o amandmaju, ki ga je vloţil predlagatelj. 

 

92. člen 

Ko je končano glasovanje o amandmajih, ţupan ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti ter ali je 

proračun medsebojno usklajen po delih ter glede prihodkov, odhodkov in je z njim zagotovljeno 

financiranje nalog občine, v skladu z zakonom in sprejetimi obveznostmi. Hkrati ugotovi, kateri 

amandmaji so sprejeti k odloku o proračunu občine. 

 

Če je proračun usklajen, občinski svet glasuje o njem v celoti. S sklepom, s katerim sprejme 

občinski svet proračun, sprejme tudi odlok o proračunu občine. 

 

93. člen 

Če proračun ni usklajen, lahko ţupan prekine sejo in zahteva, da strokovna sluţba prouči nastalo 

situacijo in predlaga rok, v katerem se pripravi predlog za uskladitev. V skladu s predlogom 

strokovne sluţbe lahko ţupan prekine sejo in določi uro ali datum nadaljevanja seje, na kateri bo 

predloţen predlog uskladitve. 

 

Ko je predlog uskladitve proračuna pripravljen, ga ţupan obrazloţi. O predlogu uskladitve ni 

razprave 

 

Občinski svet glasuje najprej o predlogu uskladitve, če je predlog sprejet, glasuje občinski svet o 

proračunu v celoti in o odloku o proračunu občine. 

 

Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun občine ni sprejet. 

Če proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v katerem mora ţupan predloţiti nov predlog 

proračuna. 

 

Nov predlog proračuna občine občinski svet obravnava in o njem odloča, po določbah tega 

poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka. 
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94. člen 

Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, sprejme ţupan sklep o začasnem 

financiranju, ki velja največ tri mesece in se lahko na predlog ţupana, podaljša s sklepom sveta. 

Sklep o začasnem financiranju sprejema občinski svet po določbah tega poslovnika, ki veljajo za 

hitri postopek za sprejem odloka. 

95. člen 

Ţupan lahko med letom predlaga rebalans proračuna občine. 

Predlog rebalansa proračuna občine obravnavajo delovna telesa sveta, vendar o njem ni javne 

razprave. 

Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po določbah tega poslovnika, ki urejajo 

obravnavo in sprejem dopolnjenega predloga proračuna.« 

 

46. člen 

V 97. členu se v prvem odstavku besedilo »v prečiščenem besedilu kot nov splošni akt«  nadomesti 

z besedilom »v obliki uradnega prečiščenega besedila«. 

 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Občinski svet sprejema obvezno razlago po določbah tega poslovnika, ki veljajo za skrajšani 

postopek za sprejem odloka.« 

 

Občinski svet sprejema obvezno razlago po določbah tega poslovnika, ki veljajo za skrajšani 

postopek za sprejem odloka. 

 

47. člen 

V prvem odstavku 99. člena se doda stavek: »Kandidati se navedejo po abecednem vrstnem redu 

prve črke njihovih priimkov, pri čemer se prva črka določi z ţrebom«. 

 

V tretjem odstavku se doda stavek: »Pri tajnem glasovanje se za navzoče štejejo člani sveta, ki so 

prevzeli glasovnice.« 

 

48. člen 

Drugi odstavek 100. člena se črta. 

 

49. člen 

Črta se 103. člen. 

 

50. člen 

Drugi odstavek 104. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Postopek za razrešitev se začne na predlog predlagatelja, ki je osebo predlagal za izvolitev ali 

imenovanje, ali na predlog najmanj ¼ članov sveta. Če predlagatelj razrešitve ni komisija za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, se predlog razrešitve vloţi pri komisiji. Predlog za 

razrešitev mora vsebovati obrazloţitev, v kateri so navedeni razlogi za razrešitev.« 

 

Tretji in četrti odstavek se črtata. 

Dodajo se novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo: 

»Predlog za razrešitev se posreduje ţupanu. Če predlog ne vsebuje obrazloţitve po določilih 

drugega odstavka prejšnjega člena, ga ţupan vrne predlagatelju v dopolnitev. 

 

Predlog za razrešitev mora biti vročen osebi, na katero se nanaša, najmanj osem dni pred sejo sveta, 

na kateri bo obravnavan. Oseba, na katero se razrešitev nanaša, ima pravico pisno se opredeliti o 

predlogu razrešitve. 
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Ţupan uvrsti predlog za razrešitev na prvo sejo sveta, do katere je mogoče upoštevati rok iz 

prejšnjega odstavka tega člena.«. 

51. člen 

Zadnji stavek tretjega odstavka 105. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Sklep o razrešitvi imenovanega se pošlje komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

zaradi postopka izbire novega kandidata.« 

 

52. člen 

V 108. členu se doda novi četrti odstavek, ki se glasi: 

»Občina  izdaja svoje glasilo, v katerem se objavljajo tudi sporočila in poročila o delu ter povzetki 

iz gradiv in odločitev sveta in drugih organov občine.« 

 

KONČNA DOLOČBA 

53. člen 

 

Te spremembe in dopolnitve pričnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine 

Kostel. 

 

 

Številka: 007-5/2010-2 

Pri Fara, dne 8.6.2010 
        

Valentin Južnič l.r. 

             župan 

                                                                                                 Občine Kostel 
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