
 

 

   11 
         Skrajšani postopek 
 
Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 19. člena Statuta 
Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet 
Mestne občine Nova Gorica na seji dne _________ sprejel naslednje 
 

DOPOLNITVE POSLOVNIKA 
MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA 

 
 

1. člen 
 
V Poslovniku Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12,  
77/16 in 80/18) se za 24. členom dodajo novi 24.a,  24.b in 24.c člen, ki se glasijo:  

 
»24.a člen 

 
(1) V primeru naravne ali druge hujše nesreče, epidemije ali drugih izrednih okoliščin so 
dopustna odstopanja od postopkov in načina delovanja mestnega sveta, ki jih določa ta 
poslovnik. 
 
(2) Odstopanja se nanašajo na način glasovanja, na zagotavljanje javnosti sej mestnega 
sveta, na seje delovnih teles in na sodelovanje javnosti. 
 

24.b člen 
 

(1) V primerih opredeljenih v prejšnjem členu, če izvedba redne ali izredne seje z osebno 
navzočimi svetniki predstavlja tveganje za zdravje in varnost svetnikov in je to nujno 
zaradi sprejetja odločitev, s katerimi ni mogoče odlašati, lahko župan skliče oziroma 
odloči, da se že sklicana seja opravi kot seja na daljavo. 
 
(2) Seja na daljavo je seja, na kateri lahko svetniki, s pomočjo informacijsko-
komunikacijske tehnologije, sodelujejo izven prostora, v katerem poteka seja mestnega 
sveta. Odločitev o tem, ali bo svetnik sodeloval na seji s pomočjo informacijsko-
komunikacijske tehnologije, sporoči pristojni službi občinske uprave, ki je odgovorna za 
delo mestnega sveta, najkasneje dan pred izvedbo seje. Če tega ne stori v prej 
navedenem roku, lahko na seji sodeluje samo v prostoru, v katerem poteka seja 
mestnega sveta. S tem, ko se svetnik prijavi, da bo sodeloval na seji s pomočjo 
informacijsko-komunikacijske tehnologije zagotavlja, da uporabo le-te obvlada in da 
poseduje ustrezno opremo za njeno uporabo. 
 
(3) Svetniki morajo zagotoviti, da je njihova komunikacijska naprava povezana v omrežje, 
ki omogoča prenos slike in zvoka v takšni kvaliteti, da je mogoče brez vsakega dvoma 
ugotoviti identiteto sodelujočih svetnikov. Svetniki so v prostoru, v katerem v času seje 
uporabljajo za medsebojno komuniciranje informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, 
sami. 
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(4) Pri ugotavljanju sklepčnosti se za prisotne štejejo svetniki, ki so osebno prisotni v 
prostoru, v katerem poteka seja mestnega sveta in svetniki, ki na seji sodelujejo z 
uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije, kar se ugotavlja z uporabo 
informacijsko-komunikacijske tehnologije, če ta to omogoča, ali pa s poimenskim 
izjavljanjem svetnikov. 

(5) Svetniki razpravljajo po vrstnem redu, kakor so se priglasili k razpravi s pomočjo 
elektronske naprave ali z dvigom roke oziroma s pomočjo informacijsko-komunikacijske 
tehnologije. Enako velja tudi za prijavo k repliki. 
 
(6) Na seji na daljavo se odloča le o zadevah, o katerih se glasuje z javnim glasovanjem. 
Svetniki glasujejo z uporabo glasovalne naprave, svetniki, ki sodelujejo na seji s pomočjo 
informacijsko-komunikacijske tehnologije, pa s poimenskim izjavljanjem. 
  
(7) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka 49. člena tega poslovnika se seja 
na daljavo zvočno in slikovno snema, ne pa javno predvaja. S posnetkom se ravna v 
skladu s četrtim in petim odstavkom 49. člena poslovnika. 
 
  

24.c člen 

(1) Za sklic in izvedbo sej delovnih teles na daljavo se smiselno uporabljajo določbe iz 
prejšnjih dveh členov. 

(2) Predsednik delovnega telesa lahko skliče sejo na daljavo samo za obravnavo zadev, 
ki jih na seji na daljavo obravnava mestni svet.«. 

 
2. člen 

 
Te dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.  
 
 
 
Številka: 007-17/2012-  
Nova Gorica,            Klemen Miklavič  

ŽUPAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Statutarno-pravna komisija 
 
Številka: 900-9/2019-18 
Nova Gorica, 29. januarja 2021 
 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
 
 
 

1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Dopolnitev Poslovnika 
Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: Dopolnitve 
poslovnika): 
 
 

Poslovnik mestnega sveta je temeljni akt, s katerim mestni svet ureja organizacijo in 
način dela mestnega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti svetnikov. Zaradi 
številnih okužb s koronavirusom in razglašene epidemije so bili sprejeti številni strogi 
ukrepi, ki so ključni za omejitev koronavirusa, in sicer omejevanje socialnih stikov ter 
strogi higienski ukrepi (razkuževanje, nošenje mask…).  
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev 
epidemije COVID-19 in omilitev njegovih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni 
list RS, št. 61/20) z 49. členom spreminja Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1 in 30/18; v nadaljevanju: ZLS), in sicer na način, da v 35. členu ZLS uvaja 
možnost izvedbe sej na daljavo. Zakon tako določa, da  lahko župan v primeru naravne 
ali druge hujše nesreče, epidemije ali drugih izrednih okoliščin, če predstavlja izvedba 
seje z osebno navzočimi člani občinskega sveta tveganje za zdravje in varnost članov 
občinskega sveta, in je to nujno zaradi sprejetja odločitev, s katerimi ni mogoče odlašati, 
skliče sejo na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Dopolnitev 35. 
člena ZLS tako zagotavlja ustrezno pravno podlago za sklic seje na daljavo v primeru 
naravne in druge hujše nesreče, epidemije ali drugih izrednih okoliščin. 

 
 

2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom dopolnitev poslovnika: 

 

 
Namen Dopolnitev poslovnika je vzpostaviti pravno podlago za izvedbo rednih in izrednih 
sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles, in sicer na daljavo, saj bi zahtevana fizična 
prisotnost svetnikov na sejah lahko, zaradi okužb s koronavirusom, postala 
problematična. Cilj dopolnitev poslovnika je torej v tem, da se v takšnih izrednih 
okoliščinah opredeli delovanje mestnega sveta na način, ki bo omogočal njegovo 
nemoteno delovanje, in sicer z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije.  
Namen in temeljno načelo seje na daljavo je torej zaščititi varnost, zdravje in življenje 
vseh sodelujočih kot tudi zagotoviti obstoj in delovanje mestnega sveta oziroma 
organizirati njegovo delo, da bo potekalo nemoteno in učinkovito. 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356


 

3. Pravne podlage in načela, po katerih naj se uredijo razmerja na tem 
področju 
 
 

Pravno podlago za sprejem dopolnitev poslovnika predstavljata 35. in 36. člen  Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – 
ZIUOOPE; v nadaljevanju: ZLS) ter 19. in 84. člen Statuta Mestne občine Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19). 
Prvi odstavek 36. člena ZLS določa, da občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom, ki 
ga sprejema z dvotretjinsko večino navzočih članov. 
Četrti odstavek 35. člena ZLS določa, da lahko župan v primeru naravne ali druge hujše 
nesreče, epidemije ali drugih izrednih okoliščin, če predstavlja izvedba seje z osebno 
navzočimi člani občinskega sveta tveganje za zdravje in varnost članov občinskega 
sveta, in je to nujno zaradi sprejetja odločitev, s katerimi ni mogoče odlašati, skliče sejo 
na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Seja poteka v skladu z 
določbami zakona in poslovnika občinskega sveta, razen določb, ki se nanašajo na način 
glasovanja, na zagotavljanje javnosti seje, na seje delovnih teles občinskega sveta in na 
sodelovanje javnosti. Člani občinskega sveta so v prostoru, v katerem v času seje 
uporabljajo za medsebojno komuniciranje informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, 
sami. Seja se zvočno in slikovno snema, ne pa tudi javno predvaja. Člani občinskega 
sveta glasujejo z osebnim izrekanjem. Določba zakona, ki ureja sklic seje na pobudo 
najmanj četrtine članov občinskega sveta, se pri seji na daljavo ne uporablja. 
Prvi odstavek 19. člena Statuta določa, da mestni svet sprejema statut občine, odloke in 
druge splošne akte ter poslovnik mestnega sveta. 
Drugi odstavek 84. člena Statuta pa določa, da se s poslovnikom, ki ga sprejme mestni 
svet z dvotretjinsko večino navzočih svetnikov, uredi organizacija in način dela mestnega 
sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti svetnikov. 

 
 

4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganih dopolnitev 
poslovnika: 

 

 
V primeru naravne ali druge hujše nesreče, epidemije ali drugih izrednih okoliščin, če 
izvedba redne ali izredne seje z osebno navzočimi svetniki predstavlja tveganje za 
zdravje in varnost svetnikov in je to nujno zaradi sprejetja odločitev, s katerimi ni mogoče 
odlašati, lahko župan skliče oziroma odloči, da se že sklicana seja opravi kot seja na 
daljavo. V navedenih primerih so možna odstopanja od poslovniških določb, ki se 
nanašajo na način glasovanja, na zagotavljanje javnosti sej mestnega sveta, na seje 
delovnih teles in na sodelovanje javnosti. 
Seja na daljavo je seja, na kateri lahko svetniki, s pomočjo informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, sodelujejo izven prostora, v katerem poteka seja mestnega sveta. Svetniki 
lahko torej sodelujejo na seji kot običajno, in sicer v prostoru, v katerem poteka seja 
mestnega sveta ali na daljavo, s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki 
omogoča razpravo in glasovanje na daljavo. Odločitev o tem, ali bo svetnik sodeloval na 
seji s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, mora sporočiti pristojni službi 
občinske uprave, ki je odgovorna za delo mestnega sveta, najkasneje dan pred izvedbo 
seje. S tem, ko se svetnik prijavi, da bo sodeloval na seji s pomočjo informacijsko-
komunikacijske tehnologije zagotavlja, da uporabo le-te obvlada in da poseduje ustrezno 
opremo za njeno uporabo. 
Svetniki morajo zagotoviti, da je njihova komunikacijska naprava povezana v omrežje, ki 
omogoča prenos slike in zvoka v takšni kvaliteti, da je mogoče brez vsakega dvoma 
ugotoviti identiteto sodelujočih svetnikov. Svetniki morajo biti v prostoru, v katerem v času 
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seje uporabljajo za medsebojno komuniciranje informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, 
sami. 
S predlaganimi dopolnitvami poslovnika je, zaradi samega načina izvedbe sej, drugače 
opredeljeno tudi ugotavljanje sklepčnosti, način razprave in glasovanja ter snemanje 
oziroma predvajanje sej. 

 

 
5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganih dopolnitev 

poslovnika: 
 
 
Predlagane Dopolnitve poslovnika ne bodo imele bistvenih finančnih posledic za 
proračun občine oziroma le-te bodo zgolj v obsegu, ki je potreben za vzpostavitev 
oziroma nakup/najem orodji za izvedbo sej na daljavo.  

 
 

6. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih urejajo predlagane 
dopolnitve poslovnika: 
 
 

Drugih okoliščin oziroma posledic predlagane rešitve ne bodo imele. 
 

 
Ker gre za manj zahtevne dopolnitve poslovnika se, v skladu s prvim odstavkom 
70.a člena Poslovnika, Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlaga, da 
predložene dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica 
obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. 
 
 
 
 

       PREDSEDNIK 
        VALTER VODOPIVEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


