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informacij javnega značaja in novinarji na podlagi določb zakona 
o medijih. Glede avdio-video snemanja in objavljanja posnetkov 
se vzpostavi Evidenca avdio-video posnetkov sej občinskega 
sveta upravljavca zbirke Občine Starše .

2.člen
Spremeni se 29. člen Poslovnika prva točka tako, da spreme-

njena glasi: 
Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic izre-

dne seje sveta. Na dopisni seji ni mogoče odločati o proračunu 
in zaključnem računu občine ter o splošnih aktih, s katerimi se v 
skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve. 
Dopisna seja se opravi na podlagi v fizični ali elektronski obliki 
osebno vročenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom 
sklepa, ki naj se sprejme z glasovanjem po elektronski pošti. Gle-
de 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).

3.člen
Spremenil in dopolnil bi se 55. člen Poslovnika tako, da se za 

obstoječim besedilom prvega odstavka doda besedilo:
Član sveta lahko zahteva, da se del posnetka seje dobesedno 

prepiše. Zahtevo, v kateri navede del seje, za katerega zahteva 
prepis, razlog in utemeljitev, vloži pisno pri županu. Občan lah-
ko poda zahtevo za dobesedni prepis dela seje kot informacija 
javnega značaja. 

Prejem prepisa dela posnetka seje podpišeta prosilec in javni 
uslužbenec, ki je zadolžen za svetovanje na področju dela občin-
skega sveta ali po njem pooblaščeni drug javni uslužbenec.

Član sveta in drug udeleženec javne seje, če je za to dobil 
dovoljenje predsedujočega, ima pravico poslušati magnetogram 
(zvočni zapis). Poslušanje se opravi v času uradnih ur v prostorih 
občinske uprave ob navzočnosti pooblaščenega javnega usluž-
benca.

4. člen
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Ob-

čine Starše začnejo veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-
skem uradnem vestniku.
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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 16. člena Statuta obči-
ne Starše, (MUV št. 1/2017) je Občinski svet Občine Starše na  
14. redni seji 23. decembra 2020 sprejel

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
Poslovnika občinskega sveta občine Starše

1. člen
Spremeni in dopolni se 3. odstavek 27. člena Poslovnika tako, 

da se za obstoječim besedilom člena doda besedilo:
Potek seje občinskega sveta, ki je odprta za javnost se snema 

z zvočno in avdio-video snemalno napravo. 
Zvočno in slikovno snemanje sej sveta izvaja občinska upra-

va oziroma za to pooblaščeni zunanji izvajalec. 
Zvočni in avdio-video posnetki se uporabljajo z namenom 

obveščanja javnosti, priprave zapisnikov sej, zaradi transparen-
tnosti delovanja in sprejemanja odločitev občinskega sveta, s 
predvajanjem posnetkov sej na uradni spletni strani občine. Po-
snetki sej se lahko predvajajo najdlje do potrditve zapisnika seje. 

Seje sveta se neposredno ne prenašajo. 
Z imenovanjem oz. ob potrditvi mandata se šteje, da so ak-

tivni udeleženci sej občinskega sveta (člani organov občine in 
strokovni sodelavci občinske uprave) podali pisno soglasje k 
snemanju in javnemu objavljanju. Izjave oziroma soglasja aktiv-
nih udeležencev so veljavna do konca mandata. 

Posamezna oseba, ki je prisotna na seji in ni zajeta v prej-
šnjem odstavku tega člena, mora za snemanje, javno predvajanje 
in objavljanje podati predhodno pisno soglasje. V kolikor soglas-
ja ne poda, mora zasesti sedež v označenem delu prostora, kjer se 
snemanje ne izvaja. V primeru, da predsedujoči taki osebi preda 
besedo, se ta del seje javno ne objavlja in se ta del seje snema le 
zvočno z namenom priprave zapisnika.

Vsi aktivni udeleženci sej občinskega sveta so odgovorni, da 
v svojih predstavitvah in razpravah ne navajajo varovanih oseb-
nih podatkov, kadar so seje javne, saj je v tem primeru na sejah 
javnost prisotna, javen pa je tudi zvočni zapis in avdio-video po-
snetek. 

Zvočno in slikovno snemanje sej občinskega sveta je svetni-
kom ali tretjim osebam prepovedano brez soglasja vseh navzočih 
na seji. 

Posnetki sej ali njihovih delov iz katerih je javnost izključena 
se zaradi obdelave varovanih podatkov ne objavljajo. 

Seje, ki so zaprte za javnost oziroma deli sej, ki niso odprte za 
javnost, se lahko snemajo le z zvočno napravo in le z namenom 
priprave zapisnika seje. 

Posnetki sej, ki so bili predvajani na kabelski televiziji in jav-
no objavljeni na spletni strani občine zaradi obveščanja javnosti 
o delu občinskih organov, se hranijo na strežniku še zadnjih osem 
let, ne glede na mandat članov sveta, katerega seje so bile snema-
ne. Po tem obdobju se posnetki izbrišejo. 

Upravljavec posnetkov je Občina Starše. Dostop do posnet-
kov imajo posamezniki v skladu z zakonom, ki ureja dostop do 


