MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
Občinski svet – Consiglio comunale

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,
36/99 – odločba US in 59/99 – odločba US) ter 27., 39. in 172. člena Statuta Mestne občine
Koper, št. K152-1/00 z dne 13. julija 2000 je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne
13. julija 2000 in na seji dne 28. septembra 2000 sprejel
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE KOPER
1. člen
V celotnem besedilu Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave št.
16/95) se nadomesti:
-

besedilo »predsednik občinskega sveta« z besedilom »župan oziroma predsedujoči«, če s
temi spremembami in dopolnitvami poslovnika ni drugače določeno;
besedilo »tajnik občinske uprave« z besedilom »direktor občinske uprave« ter
besedilo »upravni organi« z besedilom »organi občinske uprave« v ustreznih sklonih.
2. člen

V 6. členu se črta beseda »najmanj«.
3. člen
Besedilo 8. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov
članov občinskega sveta.
Prvo sejo skliče župan 20 dni po izvolitvi članov sveta, vendar ne kasneje kot poteče njegov
mandat. Če župan ne skliče seje v navedenem roku, jo skliče predsednik volilne komisije.«
4. člen
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Besedilo 9. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Prvo sejo občinskega sveta vodi župan.
Občinski svet na prvi seji z javnim glasovanjem imenuje tričlansko mandatno komisijo.
Člane komisije predlaga župan, lahko pa tudi vsak član občinskega sveta. Občinski svet
najprej glasuje o predlogu župana, če ta ni izglasovan, pa o predlogih članov občinskega
sveta po vrtnem redu, kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije člani komisije. O
preostalih predlogih Občinski svet ne glasuje.«
5. člen
V 10. členu se besedilo »Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja« nadomesti
z besedilom »Mandatni komisiji«, besedilo »potrdila o izvolitvi članov in morebitne pritožbe
kandidatov ali predstavnikov list« pa se nadomesti z besedilom »potrdila o izvolitvi članov
občinskega sveta in župana ter morebitne pritožbe kandidatov ali predstavnikov kandidatur
oziroma list kandidatov.«
6. člen
V prvem odstavku 11. člena se besedilo »komisije za mandatna vprašanja« nadomesti z
besedilom »mandatne komisije«, besedilo »morebitnih pritožb kandidatov ali predstavnikov
list« pa z besedilom »morebitnih pritožb kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list
kandidatov.«
V četrtem odstavku se besedilo »kandidata ali predstavnika liste kandidatov« nadomesti z
besedilom »kandidata ali predstavnika kandidature oziroma liste kandidatov«.
7. člen
Besedilo 12. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Občinski svet na podlagi poročila občinske volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana na
predlog mandatne komisije odloči o morebitnih pritožbah kandidatov ali predstavnikov
kandidatur za župana.«
8. člen
Besedilo 13. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Ko se občinski svet konstituira in ugotovi izvolitev župana, nastopijo mandat novoizvoljeni
člani občinskega sveta in župan, mandat dotedanjim članom občinskega sveta in županu pa
preneha.
S prenehanjem mandata članov občinskega sveta preneha članstvo v nadzornem odboru
občine ter stalnih in začasnih delovnih telesih občinskega sveta.
Mandat preneha tudi mandatni komisiji.«
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9. člen
Besedilo 14. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Občinski svet na konstitutivni seji imenuje komisijo za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.«
10. člen
V 15. členu se črta besedilo »in tajnika občinske uprave«.
11. člen
V 17. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Pri opravljanju svojega dela so člani Občinskega sveta in delovnih teles dolžni varovati
osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom,
drugim predpisom ali z akti občinskega sveta.
12. člen
V drugem odstavku 18. člena se besedilo »predsednika občinskega sveta« nadomesti z
besedo »župana«.
13. člen
V prvem odstavku 21. člena se besedilo »denarno nadomestilo« nadomesti z besedo
»sejnina«.
Drugi odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»Članu občinskega sveta, ki neopravičeno predčasno zapusti sejo občinskega sveta, sejnina
ne pripada. Neopravičeno odsotnost ugotovi župan oziroma predsedujoči.«
14. člen
V tretjem odstavku 22. člena se besedilo »predsednik občinskega sveta« nadomesti z
besedilom »župan«.
15. člen
V 24. členu se črta besedilo »predsedniku in podpredsedniku občinskega sveta ter članom
občinskega sveta, ki funkcijo opravljajo poklicno in«.
16. člen
V 32. členu se črta prvi odstavek.
V drugem odstavku se črta besedilo »najkasneje pa v roku 30 dni.«
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17. člen
V 35. členu se besedilo »predsednik občinskega sveta« nadomesti z besedo »župan«.
18. člen
V drugem odstavku 36. člena se besedilo »predsednik občinskega sveta« nadomesti z besedo
»župan«.
Tretji odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»Sklic seje in gradivo za sejo se pošlje tudi predsedniku nadzornega odbora, direktorju
občinske uprave, Samoupravni skupnosti italijanske narodnosti Koper, krajevnim
skupnostim, političnim strankam in listam, ki imajo člane v Občinskem svetu, poslancem
Državnega zbora in svetnikom Državnega sveta iz občine Koper ter sredstvom javnega
obveščanja.«
19. člen
V 37. členu se besedilo »predsednik občinskega sveta« nadomesti z besedilom »župan«.
20. člen
Besedilo 39. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Sejo Občinskega sveta vodi župan. Župan lahko za vodenje seje pooblasti podžupana ali
drugega člana občinskega sveta. Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, pooblaščeni
podžupan oziroma član občinskega sveta ne morejo voditi že sklicane seje, jo vodi eden
izmed ostalih podžupanov, če pa tudi to ni mogoče, jo vodi najstarejši član občinskega sveta.
21. člen
Tretji odstavek 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zadeve, za katere tako predlaga župan, se brez razprave in glasovanja uvrstijo ali pa
umaknejo z dnevnega reda.«
22. člen
63. člen se črta.
23. člen
Besedilo 64. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Navzočnost članov Občinskega sveta na seji se ugotavlja na začetku seje, na začetku
nadaljevanja prekinjene seje in pred vsakim glasovanjem.
Navzočnost na začetku seje se ugotovi na osnovi oddanih obvestil o prisotnosti.
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O načinu ugotavljanja navzočnosti na začetku nadaljevanja prekinjene seje in med sejo odloči
župan oziroma predsedujoči. »
24. člen
V prvem odstavku 68. člena se vejica pred besedo »nato« nadomesti z besedo »in« ter črta
besedilo »in na koncu, kdo je vzdržan«.
25. člen
Besedilo 69. člena se spremeni tako, da se glasi:
»S poimenskim izrekanjem glasujejo člani občinskega sveta na predlog župana oziroma
predsedujočega ali najmanj ene četrtine članov občinskega sveta.
Člane se pozove k poimenskem izrekanju po abecednem seznamu njihovih priimkov. Član
glasuje tako, da glasno izjavi »za«, »proti« ali »ne glasujem«.
26. člen
V drugem stavku tretjega odstavka 77. člena se na koncu besedila doda besedilo »in župan«.
27. člen
Besedilo naslova poglavja »V. PREDSEDNIK, PODPREDSEDNIK, SEKRETAR,
KOLEGIJ PREDSEDNIKA OBČINSKEGA SVETA IN KOLEGIJ OBČINSKEGA
SVETA« se nadomesti z besedilom: »V. KOLEGIJ ŽUPANA IN KOLEGIJ OBČINSKEGA
SVETA«.
28. člen
Črta se podpoglavje »1.
OBČINSKEGA SVETA«.

PREDSEDNIK,

PODPREDSEDNIK

IN

SEKRETAR

29. člen
Črtajo se 80., 8l. in 82. člen.
30. člen
Besedilo naslova podpoglavja »2. KOLEGIJ PREDSEDNIKA OBČINSKEGA SVETA« se
nadomesti z besedilom »1. KOLEGIJ ŽUPANA«.
31. člen
V prvem odstavku 83. člena se besedilo »predsednika občinskega sveta« nadomesti z
besedo »župana».
V drugem odstavku se beseda »predsedniku« nadomesti z besedo »županu« in črta besedilo
»ter pri drugih zadevah iz pristojnosti predsednika občinskega sveta.«
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Besedilo tretjega in četrtega odstavka se spremeni, tako da se glasi:
»Kolegij župana sestavljajo župan, podžupani, direktor občinske uprave, predsedniki odborov
občinskega sveta in predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Župan po potrebi vabi na sejo kolegija tudi predsednike drugih delovnih teles in predstojnike
organov občinske uprave.«
32. člen
V prvem in drugem odstavku 84. člena se besedilo »predsednik Občinskega sveta« nadomesti
z besedilom »župan«, besedilo »podpredsednik občinskega sveta« pa z besedilom »podžupan,
ki ga za to pooblasti župan«.
33. člen
V 85. členu se besedilo »predsednik občinskega sveta« nadomesti z besedo »župan«.
34. člen
86. člen se črta.
35. člen
V naslovu podpoglavja »3« se številka »3« nadomesti s številko »2«.
36. člen
Besedilo prvega odstavka 88. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kolegij občinskega sveta sestavljajo župan, podžupani, direktor občinske uprave in vodje
klubov članov občinskega sveta.
V drugem odstavku se besedilo »predsednik občinskega sveta« nadomesti z besedo »župan«.
Tretji odstavek se črta.
37. člen
V 89. členu se besedilo »predsednik občinskega sveta« nadomesti z besedo »župan«.
38. člen
V 93. členu se besedilo »predsednika občinskega sveta« nadomesti z besedo »župan«.
39. člen
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V drugem odstavku 96. člena se črta besedilo »predsednikom občinskega sveta«.
40. člen
V drugem odstavku 98. člena se črta besedilo »predsednik občinskega sveta«.
41. člen
V drugem stavku prvega odstavka 99. člena se za besedo »večino« doda beseda
»opredeljenih«.
42. člen
V tretjem odstavku 103. člena se besedilo »predsednika občinskega sveta nadomesti z besedo
»župana«.
43. člen
V 107. členu se besedilo »predsednik občinskega sveta nadomesti z besedo »župan«.
44. člen
V prvem odstavku 110. člena se na koncu besedila pika nadomesti z vejico in doda naslednje
besedilo:
»razen proračuna in zaključnega računa in drugih aktov, za katere je v zakonu ali statutu
občine določeno, da jih občinskemu svetu predlaga župan.«
V drugem odstavku se besedilo »predsedniku občinskega sveta« nadomesti z besedo
»županu«.
45. člen
Prvi odstavek 113. člena se spremeni, tako da se glasi:
»K predlogu odloka poda mnenje župan, kadar ni predlagatelj odloka«.
46. člen
V 114. členu se besedilo »predsednik občinskega sveta« nadomesti z besedo »župan«..
47. člen
V 120. členu se doda nova prva alinea, ki se glasi:
»- da se predlog odloka v prvi obravnavi sprejme;«
48. člen
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V 133. členu se besedilo »predsedniku občinskega sveta« nadomesti z besedo »županu«.
V drugem odstavku se črta beseda »županu«.
49. člen
V prvem odstavku 137. člena se besedilo »tako, da se praviloma združita prva in druga
obravnava na isti seji« nadomesti z besedilom »po enofaznem postopku«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Občinski svet najprej glasuje o podanih predlogih za spremembo oziroma dopolnitev
besedila, in sicer po vrstnem redu, kot so bili podani, nato pa o predlogu akta.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji.
50. člen
V prvem odstavku 141. člena se besedilo »vaških ali četrtnih skupnosti» nadomesti z
besedilom »za posamezen del občine».
51. člen
Besedilo 142. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Postopek v zvezi s predlogom ali zahtevo za razpis referenduma se izvede po določbah
statuta občine. »
52. člen
Črtata se 143. in 144. člen.
53. člen
Besedilo 146. člena se spremeni tako da se glasi:
»Glede zahteve iz prejšnjega člena podata svoje mnenje župan in pristojno delovno telo.»
54. člen
V 147. členu se besedilo »predsednik občinskega sveta» nadomesti z besedilom »župan».
55. člen
V 156. členu se besedilo »77 do 80» nadomesti z besedilom »72 do 75».
56. člen
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Črta se podpoglavje »2.
OBČINSKEGA SVETA».

VOLITVE

PREDSEDNIKA

IN

PODPREDSEDNIKA

57. člen
V poglavju X se v naslovu podpoglavja 3 črta besedilo »TAJNIKA OBČINSKE UPRAVE
IN SEKRETARJA OBČINSKEGA SVETA».
58. člen
V 158. členu se črta besedilo »tajnika občinske uprave, sekretarja občinskega sveta».
59. člen
V 160. členu se črtata tretji in četrti odstavek.
60. člen
Besedilo 161. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Funkcionar občine in član drugega organa občine ima pravico odstopiti in odstop
obrazložiti, o čemer sprejme občinski svet ugotovitveni sklep o prenehanju mandata.»
61. člen
165. člen se črta.
62. člen
V 166. členu se besedilo »predsednika občinskega sveta» nadomesti z besedilom »župana».
63. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnih
objavah.

Št.: K0153-2/00
Koper, 13. julija 2000
28. septembra 2000

ŽUPAN
Dino Pucer, univ. dipl. oec.
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