
Na podlagi določil 14. in 32.  člena Pravilnika o načinu delovanja krajevne skupnosti je svet
krajevne skupnosti Slovenski Javornik Koroška Bela, je svet krajevne skupnosti Slovenski
Javornik Koroška Bela na svoji 2. korespondenčni seji, dne 27.12.2007 sprejel

P  O  S  L  O  V  N  I  K
O DELU SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

Slovenski Javornik Koroška Bela

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta poslovnik ureja konstituiranje in delo sveta in njegovih delovnih teles ter določa pravice in
dolžnosti članov sveta.

Za izvajanje tega poslovnika skrbi predsednik sveta.

2. člen

Svet opravlja zadeve iz svojih pristojnosti na sejah sveta in na sejah drugih delovnih teles.
Seje sveta in njegovih delovnih teles so javne. Javnost se lahko omeji ali izključi samo, če
tako zaradi splošne koristi odloči sveta krajevne skupnosti ali če tako določa zakon ali drug
predpis na podlagi zakona.

3. člen

Predsednik sveta skliče svet krajevne skupnosti najmanj štiri krat na leto. Predsednik mora
sklicati svet krajevne skupnosti, če to zahteva župan ali najmanj polovica članov sveta
krajevne skupnosti.

Letni odmor je predviden za meseca julij in avgust, seje sveta in njegovih delovnih teles pa se
v tem času sklicujejo le v nujnih primerih.

II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV SVETA

4. člen

Člani sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej sveta in njegovih delovnih teles, v
katera so imenovani in opravljati druge naloge po sklepih sveta .



Odsotnost na seji mora član sveta opravičiti najkasneje dan pred potekom seje.

5. člen

Član sveta je dolžan varovati podatke, obravnavane na seji, na kateri je bila javnost s sklepom
sveta izključena. Ta obveznost velja tudi za podatke, ki so označeni z vrsto in stopnjo
zaupnosti, kot jih je označil in opredelil pošiljatelj oziroma predlagatelj. Posebej so člani
sveta in člani njegovih delovnih teles dolžni varovati osebne podatke, s katerimi se seznanijo
pri obravnavi posameznih gradiv, tudi če ta niso označena z vrsto in stopnjo zaupnosti.

6. člen

Člani sveta imajo pravico dajati pobude in predloge ter postavljati vprašanja glede zadev iz
pristojnosti sveta ter opozarjati na probleme pri reševanju sprejetih sklepov. V okviru
sprejetega dnevnega reda vsake seje sveta mora biti zagotovljen čas oziroma posebna točka za
dajanje pobud in predlogov ter postavljanja vprašanj.

Pobude, predlogi vprašanja se podajo v pisni obliki, lahko pa član sveta poda kratko ustno
obrazložitev.

III. KONSTITUIRANJE SVETA

7. člen

Člani sveta krajevne skupnosti so krajani, ki so bili izvoljeni na volitvah v skladu z zakonom.

Konstituantno sejo sveta skliče dotedanji predsednik sveta KS.
Prvo sejo sveta vodi do izvolitve predsednika najstarejši član sveta. Člani sveta se seznanijo z
ugotovitvami krajevne volilne komisije in s sprejetjem  ugotovitev potrdijo mandate
izvoljenim članom sveta.

8. člen

Po potrditvi mandatov člani sveta iz svojih vrst izvolijo predsednika in podpredsednika.

Kandidate za predsednika in podpredsednika sveta lahko predlaga vsak član sveta, izvoljena
pa sta z večino glasov vseh članov sveta.

Za vsako od funkcij iz 1. odstavka tega člena se glasuje posebej. Če pri prvem glasovanju
noben kandidat ne dobi potrebne večine, se ponovno glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta na
prvem glasovanju dobila največ glasov.

Volitve za obe funkciji se javne, tajne pa v primeru, če tako z večino glasov vseh članov
določi svet.



Predlog o načinu glasovanja lahko poda vsak član sveta.

9. člen

Za izvedbo tajnih volitev se z javnim glasovanjem izvoli volilna komisija, ki ima predsednika
in dva člana.

Tajno se glasuje z glasovnicami, ki morajo biti enake velikosti, oblike in barve in overjene s
pečatom.  Na glasovnicah so napisana imena kandidatov, predlaganih za izvolitev in sicer po
vrstnem redu, ki se določi z žrebom.

Če je več kandidatov, se glasuje tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom
kandidata, če  pa je en kandidat, se glasuje tako, da se obkroži beseda »za » ali »proti«.

10. člen

Rezultate glasovanja ugotovi in razglasi volilna komisija na podlagi oddanih glasovnic. O
izidu glasovanja se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člana volilne komisije.

11. člen

Po izvolitvi vodenje seje prevzame predsednik sveta, v primeru njegove odsotnosti pa
podpredsednik.

12. člen

Člane delovnih teles sveta predlaga izmed članov sveta in krajanov predsednik sveta.

Člane delovnih teles potrdi svet z javnim glasovanjem. Če lista ne dobi večine glasov vseh
članov sveta, mora predsednik po opravljeni razpravi predlagati novo listo.

13. člen

Vsak član sveta lahko ob podpori najmanj polovice članov predlaga razrešitev predsednika in
podpredsednika sveta ter drugih delovnih teles, ki jih izvoli ali imenuje svet. Predlog mora
biti podan v pisni obliki in obrazložen ter pred glasovanjem dan v razpravo.

Člani sveta po razpravi odločajo o tem, ali se pristopi k glasovanju o razrešitvi.

Glasovanje o razrešitvi se opravi po enakem postopku kot izvolitev.

14. člen

Član sveta krajevne skupnosti lahko s svoje funkcije odstopi.



Odstop stopi v veljavo, ko ugotovitveni sklep sprejme svet krajevne skupnosti na prvi
naslednji seji.

IV. SKLICEVANJE SEJ, DELO NA SEJAH IN GRADIVO ZA  SEJE

15. člen

Seje sveta sklicuje predsednik sveta na podlagi programa dela sveta, na lastno pobudo, na
zahtevo najmanj treh članov sveta, ali na zahtevo po sklicu seje sveta, ki jo sprejme zbor
krajanov.

Kadar zahtevo po sklicu seje podajo najmanj trije člani sveta, ali je ta sprejeta na zboru
krajanov, je predsednik dolžan sklicati sejo v roku petnajst dni po zahtevi. Če tega ne stori, jo
lahko skličejo predlagatelji, ki določijo dnevni red.

16. člen

Gradivo za sejo sveta mora biti članom sveta poslano najmanj tri dni pred sejo. V nujnih
primerih, ali za posamezno točko dnevnega reda, je gradivo lahko poslano tudi kasneje.

Za pripravo gradiva sta odgovorna predsednik sveta in sodelavec za krajevno skupnost.

Sodelavec za krajevno skupnost opravlja in organizira strokovno administrativno delo za svet
ter pomaga predsedniku sveta pri pripravi in vodenju sej. Odgovarja za sestavo in hrambo
zapisnikov, skrbi za vodenje evidenc, arhiva in druge dokumentacije sveta ter opravlja druge
zadeve, določene s poslovnikom in sklepi sveta.

17. člen

V posebno nujnih primerih, ko je potrebno sprejeti sklep sveta, pa seje sveta ni mogoče
sklicati pravočasno, lahko predsednik sveta korenspondenčno predlaga članom sveta sprejem
sklepa. O odločitvah članov sveta se piše zapisnik, ki ga člani sveta obravnavajo in potrdijo
na naslednji seji.

18. člen

Dnevni red sklicane seje se lahko dopolni ali spremeni. O vsaki dopolnitvi ali spremembi
dnevnega reda odloči svet z večino glasov navzočih članov sveta.

19. člen

Seje sveta vodi predsednik, v primeru odsotnosti pa podpredsednik. Če je odsoten tudi
podpredsednik, sejo vodi najstarejši član. Pri vodenju seje je predsedujoči dolžan skrbeti za
izvrševanje določb tega poslovnika. Predsednik sveta predstavlja svet in podpisuje vse akte,
ki jih sprejme svet.



Vsi člani sveta imajo pravico in dolžnost, da odločajo o zadevah, ki so na dnevnem redu.

20. člen

Seja sveta je sklepčna, če je na seji navzoča večina članov sveta.

Sklepčnost mora biti ugotovljena na začetku seje, posebej pa se preverja pred vsakim
glasovanjem.

O prisotnosti članov sveta na sejah vodi evidenco sodelavec za krajevne skupnosti.

21. člen

Predlagatelji gradiva, ki niso člani sveta, in so vabljeni na sejo so dolžni obrazložiti
predlagano gradivo ter odgovarjati na vprašanja članov sveta.

22. člen

Besedo daje razpravljavcem predsedujoči, ki sme govornika opomniti na red, vendar pa mora
pri tem skrbeti, da govorniku ni kršena svoboda govora. Predsednik daje besedo govornikom
po vrstnem redu, kot so se prijavili.

Govornik sme govoriti le o vprašanjih, ki so na dnevnem redu ali z njimi v neposredni zvezi.

Če se govornik ne drži dnevnega reda, ga predsedujoči lahko opomni.

Po drugem opominu govorniku, naj se drži dnevnega reda, mu predsedujoči lahko vzame
besedo.

23. člen

Seja sveta se prične z ugotavljanjem sklepčnosti in z glasovanjem o predlaganem dnevnem
redu.

V času seje se vrstni red posameznih točk dnevnega reda spremeni, če za to obstajajo
utemeljeni razlogi in če se člani sveta s tem strinjajo.

24. člen

Po ugotovljeni sklepčnosti svet obravnava predlog dnevnega reda. Po uskladitvi predlaganega
dnevnega reda svet opravi glasovanje z dvigom rok.



25. člen

Pred obravnavo posamezne točke dnevnega reda lahko predlagatelj ali predsedujoči poda
obrazložitev, nato se prične obravnava.

Vsaka zadeva se obravnava, dokler se ne zvrstijo vsi, ki žele v razpravi sodelovati. Ko
predsedujoči ugotovi, da ni več govornikov, zaključi razpravo in predlaga glasovanje.

26. člen

O predlogih sklepov se glasuje z dvigom rok. Predsedujoči člane sveta pozove, naj se
izrečejo,  kdo je »za« predlog in  nato kdo je »proti« predlogu.

Po končanem glasovanju predsedujoči ugotovi izid glasovanja in na podlagi izida razglasi, ali
je bil predlog sklepa sprejet, ali zavrnjen.

27. člen

Glasovanje o predlaganih sklepih je praviloma javno, tajno pa le v primeru, če tako določa
zakon, statut ali če tako sklene svet na predlog najmanj treh članov sveta.

Sklep je sprejet, če je zanj glasovala večina vseh članov sveta, razen če zakon, Poslovnik o
načinu poslovanja KS ali ta poslovnih zahteva drugačno večino.

28. člen

Za red na seji skrbi predsedujoči. Če predsedujoči kljub opozorilom ne more ohraniti reda,
odredi prekinitev seje.

Predsedujoči lahko odredi, da se nepovabljene osebe, ki motijo red, odstranijo s seje.

29. člen

Predsedujoči prekine sejo, če svet ni več sklepčen. Svet lahko sprejme sklep o prekinitvi seje,
če so potrebna posvetovanja, zaradi pozne ure, potrebnega odmora, če je treba dobiti dodatna
mnenja, ter v drugih utemeljenih primerih.

V primeru prekinitve seje predsedujoči določi dan in uro, ko se seja nadaljuje.

30. člen

O poteku seje in delu sveta sodelavec za krajevno skupnost vodi zapisnik. O zapisniku svet
razpravlja na naslednji seji. Člani sveta imajo pravico na njegovo vsebino dati pripombe. Po
obravnavi morebitnih pripomb da predsedujoči na glasovanje predlog sklepa o sprejemu
zapisnika. Sprejeti zapisnik podpiše predsednik sveta.

31. člen



Delovna telesa sveta (odbori, komisije, delovne skupine), ki jih za spremljanje in proučevanje
posameznih področij iz svoje pristojnosti imenuje svet, dajejo svetu mnenje in predloge ter
poročilo o svojem delu.

Delovna telesa imajo predsednika in določeno število članov. Predsednik mora svetu poročati
o delovanju delovnega telesa.

Pri svojem delu delovna telesa sveta smiselno uporabljajo določila tega poslovnika.

V. PREHODNE DOLOČBE

32. člen

Ta poslovnik začne veljati naslednji dan, ko ga sprejme svet krajevne skupnosti in se objavi
na oglasni deski krajevne skupnosti in na spletni strani Občine Jesenice.

Za področja delovanja sveta krajevne skupnosti, ki jih ne ureja ta poslovnik se smiselno
uporabljajo določbe Poslovnika o delu občinskega sveta.

Slovenski Javornik, dne 9.1.2008
Številka: 10/2008-SZ

                                                                                                 Svet krajevne skupnosti
                                                                                                 Slovenski Javornik Koroška Bela
                                                                                                 Predsednica:
                                                                                                 Maja Otovič
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