Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00)
RAZGLAŠAM
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE KOPER
Številka: K0153-2/00
Koper, 20. julija 2001

ŽUPAN
Dino Pucer, univ.dipl.oec.

Na podlagi 29. in 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94odločba US, 45/94-odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 - odločba US, 63/95 - obvezna razlaga,
9/96 - odločba US, 44/96 - odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98,
59/99 – odločba US, 70/00 in 100/00 - sklep US) ter 27., 39. in 172. člena Statuta Mestne
občine Koper (Uradne objave, št. 40/00) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne
19. julija 2001 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE KOPER
1. člen
Besedilo drugega in tretjega odstavka 64. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine
Koper (Uradne objave št. 16/95 in 42/00) se spremeni, tako da se glasi:
"Navzočnost se ugotovi z uporabo glasovalne naprave, z vzdigovanjem rok ali poimenskim
klicanjem članov Občinskega sveta.
Z vzdigovanjem rok ali poimenskim klicanjem članov se ugotovi njihova navzočnost tedaj,
če glasovalna naprava ne deluje, ali če je seja v prostoru, kjer take naprave ni.
V primeru iz prejšnjega odstavka odloči o načinu ugotavljanja navzočnosti župan oziroma
predsedujoči.
Pri poimenskem klicanju vsak član potrdi svojo navzočnost z besedo "tukaj". Navzočnost ali
odsotnost se vpiše v seznamu pri imenu in priimku člana.
Če Občinski svet po prvem ugotavljanju navzočnosti ni sklepčen, se ugotavljanje navzočnosti
ponovi še dvakrat. Drugo ugotavljanje navzočnosti se opravi takoj po prvem. Če Občinski
svet še vedno ni sklepčen, se pred tretjim ugotavljanjem navočnosti seja prekine za najmanj
deset minut. Če Občinski svet tudi po tretjem ugotavljanju navzočnosti ni sklepčen, župan
oziroma predsedujoči prekine sejo in določi, kdaj se bo nadaljevala."
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2. člen
Besedilo 67. člena se spremeni, tako da se glasi:
"Javno glasovanje se opravi z uporabo glasovalne naprave, z vzdigovanjem rok ali s
poimenskim izrekanjem."
3. člen
Doda se nov 67/a člen, ki se glasi:
"67/a člen
Z uporabo glasovalne naprave se glasuje tako, da župan oziroma predsedujoči pozove člane
Občinskega sveta, naj glasujejo.
Člani Občinskega sveta se izrečejo tako, da pritisnejo na ustrezno tipko glasovalne naprave.
Računalniški izpis glasovanja lahko zahtevajo člani Občinskega sveta in župan."
4. člen
Doda se nov prvi odstavek 68. člena, ki se glasi:
"Z vzdigovanjem rok se glasuje, če glasovalna naprava ne deluje, ali če je seja v prostoru,
kjer take naprave ni."
Dosedanji prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika pričnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnih
objavah.

Številka: K0153-2/00
Koper, 19. julija 2001

ŽUPAN
Dino Pucer, univ.dipl.oec.
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