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ZADEVA: Spremembe in dopolnitve Poslovnika Obdinskega sveta obdine Vransko

Ob epidemiji novega koronavirusa so se pokazale nekatere pomanjkljivosti poslovnika
obdinskega sveta v pogojih, ko je zaradi vi5je sile onemogodeno normalno delovanje
obdinskega sveta. Z namenom zagotovitve nemotenega delovanja in odlodanja obdinskega
sveta ob eventuelnem pojavu podobne situacije, kakr5ni smo bili pri6a spomladi, predlagam
spremembe in dopolnitve 23.a dlena poslovnika obdinskega sveta, kot so razvidne iz
priloZenega predloga.

Predlog sklepa:
Obdinski svet Obdine Vransko sprejme Spremembe in dopolnitve Poslovnika
ObEinskega sveta obdine Vransko v predlaganem besedilu v prvem branju t6r jih
posreduje v 30-dnevno javno obravnavo na krajevno obi6ajen naCin.

Zup
F

Priloge:
- Spremembe in dopolnitve Poslovnika Obdinskega sveta obdine Vransko (predlog v prvi

obravnavi);
- izsek iz trenutno veljavnega poslovnika obdinskega sveta (23.a 6len).

S

OBEINSKEMU SVETU



PREDLOG - prva obravnava

Na podlagi 36. dlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, St. 94/07 - uradno
pre6i5deno besedilo, 76108, 79109, 511'lO, 40112 - ZUJF, 14115 - ZUUJFO, 11118 -
ZSPDSLS-1, 30118,61120 -ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE) in 16. 6lena Statuta Ob6ine
Vransko (Uradni list RS, 5t. 17l10 in 53/'t0 ter Uradne objave Ob6ine Vransko, it.2112012,
46120'15 in 5412016) je Obdinski svet Obcine Vransko na ............... seji dne
sprejel

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Obdinskega sveta obEine Vransko

1 . dlen

23.a den Poslovnika Obdinskega sveta obdine Vransko (Uradni list RS, 5t. 44199, 42100 in
13/01 ter Uradne objave Obdine Vransko, 5t. 54/2016 in 9412020) se spremeni tako, da se
glasi:

)Dopisna seja obcinskega sveta se lahko sklice za odlocanje o manj zahtevnih vpraianjih, ki

zahtevajo takoj5njo odlo6itev, ali v primerih, ko niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje.

Vabilo na dopisno sejo s predlogom sklepa in gradivom se dlanom ob6inskega sveta
posreduje s kurirjem, po poiti ali po eleKronski poSti. Clane obdinskega sveta se o sklicu
dopisne seje dodatno obvesti po telefonu ali s sporocilom preko mobilne telefonije.

Dopisna seja je sklepdna, de je bilo vabilo poslano vsem dlanom obdinskega sveta, od
katerih je vroditev potrdila potrebna vedina svetnikov. Stele se, da so vroditev potrdili dlani
ob6inskega sveta, ki so glasovali.

Glasovanje na dopisni seji se opravi s telefonskim glasovanjem, glasovanjem po elektronski
posti ali glasovanjem z uporabo sodobnih komunikacijskih sredstev.

Predlagatelj oziroma pripravljavec gradiva je dlanu ob6inskega sveta dol2an odgovoriti na
morebitna vpraSanja, ki jih mora leta posredovati do roka, dolodenega v vabilu na dopisno
sejo.

O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, doloEenih s tem poslovnikom,
vsebovati 5e potrdila o vroditvi vabil dlanom obdinskega sveta oziroma ugotovitev, koliko
elanov ob6inskega sveta je glasovalo. Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti na prvo
naslednjo redno sejo. V primeru, ko je zaradi visje sile sklic redne seje onemogoden, se
lahko obravnava in potrditev zapisnika dopisne seje uvrsti na naslednjo dopisno sejo.<

KONCNA DOLO6BA

2.6len

Te spremembe in dopolnitve poslovnika ob6inskega sveta zadnejo veljati naslednji dan po

objavi v uradnem glasilu Obdine Vransko >Obdinski informator - Uradne objave b6ine
Vransko(.

Stevilka: OO7-O1l2o2o 2upnu
Franc Su5nik l. rVransko,



NEURADNO PREEISCENO BESEDILO

Obdinska uprava ObCine Vransko je pripravila neuradno predi5deno besedilo Poslovnika
Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki obsega:

- Poslovnik ObCinskega sveta obdine Vransko (Uradni list RS, 5t. 44199)
- Spremembe in dopolnitve poslovnika Obiinskega sveta obdine Vransko (Uradni list RS, 5t.
42/00)
- Spremembe in dopolnitve poslovnika Obdinskega sveta oHine Vransko (Ur. l. RS, St. 13/01)
- Spremembe in dopolnitve Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Vransko (Uradne objave
Obdine Vransko, 5t. 5412016)

Vransko, 15. 3. 2016

Marija Jerman,

v. d. direktorice obdinske uprave

Poslovnik ObCinskega sveta obdine Vransko

NEURADNO PREEISCENO BESEDILO

I. SPLOSNE DOLOCBE

l. dlen

Ta poslovnik ureja organizacijo in nadin dela obdinskega sveta (v nadaljevanju: svet) ter nadin
uresnidevanja pravic in doEnosti dlanov in dlanic obdinskega sveta (v nadaljevanju: dlani
sveta).

2. tlen

Dolodbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za delovanje delovnih teles obiinskega
sveta in njihovih dlanov. Nadin dela delovnih teles se lahko v skladu s tem poslovnikom ureja
tudi v aktih o ustanovitvi delovnih teles, lahko pa tudi s poslovniki delovnih teles.

3. dlen

Obdinski svet in njegova delorma telesa poslujejo v slovenskem jeziku.

4. dlen

Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.



NEURADNO PRECISEENO BESEDILO

22. Elen

Vabilo za redno sejo obdinskega sveta s predlogom dnevnega reda se po5lje dlanom
najkasneje 7 dni pred dnem, dolodenim za sejo. Skupaj z vabilom se po5lje tudi gradivo, kije
bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red.

Vabilo na sejo ob6inskega sveta se po5lje Zupanu, podZupanu, direktorju obdinske uprave,
politidnim strankam v Obdini Vransko in sredstvom javnega obve5danja.

23. dlen

Izredno sejo obdinskega sveta lahko sklide Zupan na predlog delovnega telesa sveta ali na
zahtevo ll4 dlanov sveta ali na lastno pobudo.

V predlogu oziroma zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za njen sklic.
Predlogu oziroma zahtevi mora biti priloZeno gradivo o zadevah, o katerih naj obdinski svet
odloda. de seja sveta ni sklicana v roku sedem dni od predloZitve pisnega obrazloLenega
predloga oziroma zahteve za sklic s priloZenim ustreznim gradivonr, jo lahko sklide tisti
upravi6eni predlagatelj, ki je sklic zahteval. V tem primeru lahko predlagatelj sejo tudi vodi.

Vabilo za izredno sejo obdinskega sveta z gradivom mora biti wodeno dlanom obdinskega
sveta najkasneje tri dni pred sejo.

Ce razmere terjajo drugade, se lahko izredna seja obdinskega sveta sklide v skajnem roku, ki
je potreben, da so s sklicem seznanjeni vsi dlani sveta in se seje lahko udeleZijo. V tem
primeru se lahko dnevni red seje predlaga na sami seji, na sami seji pa se lahko predloZi
svetnikom tudi gradivo za sejo. Obdinski svet pred sprejemom dnevnega reda tako sklicane
izredne seje ugotovi utemeljenost razlogov za sklic. Ce obdinski svet ugotovi, da ni bilo
razlogov, se seja ne opravi in se sklide nova izredna ali redna seja v skladu s tem
poslovnikom.

23.a dlen

Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic izredne seje sveta.

Dopisna seja se opravi na podlagi v fizidni ali elektronski obliki osebno lrodenela vabila s

priloZenim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme ter z osebnim telefonskim
glasovanjem ali glasovanjem po elektronski poSti. Glede na nadin izvedbe dopisne seje mora
sklic seje vsebovati rok trajanja dopisne seje (toden datum in das trajanja seje, to je do katere
ure se iteje trajanje seje).

Dopisna seja je sklepdna, de je bilo vabilo poslano vsem dlanom sveta, od katerih jih je
osebno woditev potrdilo ve6 kot polovica. Steje se, da so osebno woditev potrdili dlani, ki so
glasovali.

Izredna seja obdinskega sveta se sklide za obravnavanje in odlodanje o nujnih zadevah, kadar
ni pogojev za sklic redne seje.



NEURADNO PRECISCENO BESEDILO

Predlog sklepa, kije predloZen na dopisno sejo je sprejet, de so za sklep glasovali vsi svetniki,
ki so do roka oddali svoj gtas. ee je kateri izmed svetnikov glasoval proti sklepu, se opravi
izredna seja sveta ali pa se todka uwsti na prvo naslednjo redno sejo sveta.

O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, dolodenih s tem poslovnikonl
vsebovati 5e potrdila o osebni woiitvi vabil dlanom sveta oziroma ugotovitev, koliko dlanov
sveta je glasovalo. Potrditev zapisnika dopisne seje se uwsti na prvo naslednjo redno sejo
sveta.

24. tlen

Na seje sveta se vabijo porodevalci za posamezne todke dnevnega reda, ki jih dolo6i Zupan
oztoma direktor obdinske uprave.

Vabilo se poSlje tudi vsem, katerih navzo6nost je glede na dnevni red seje potrebna.

25. dlen

Predlog dnevnega reda seje obdinskega sveta pripravi Zupan.

Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi vsi, ki imajo pravico zahtevati sklic seje sveta.

V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le to6ke, za katere obra\.navo so
izpolnjeni pogoji, ki so dolodeni s tem poslovnikom.

Na dnevni red se prednostno uwstijo odloki, ki so pripravljeni za drugo obravnavo.

O sprejemu dnevnega reda odloda obdinski svet na zadetku seje.

26. dlen

Sejo ob6inskega sveta vodi Ltpan. Ztpan lahko za vodenje sej obdinskega sveta pooblasti
podZupana ali drugega ilana obdinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: predsedujodi).

Ce nastopijo razlogi, zaradi katerih Zupan ali predsedujodi ne more voditi Ze sklicane seje, jo
vodi podiupan, 6e pa tudi to ni mogode, jo vodi najstarej5i dlan obdinskega sveta.

27 . tlert

Javnost seje se zagotavlja z navzodnostjo obianov in predstavnikov sredstev javnega
obveidanja na sejah obdinskega sveta.

Predstavnike sredstev javnega obve5danja v obdini se povabi na sejo z osebnim vabilom, ki
mu je priloZeno gradivo za sejo.

Svet ne more odloditi, da se v dnevni red seje uwstijo zadeve, de dlanom ni bilo predloZeno
gradivo oziroma, h katerim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stali5da Zupan, kadar ta ni bil
predlagatelj, razen v primerih, ki jih doloia ta poslovnik.

Seje obdinskega svela so javne.



URADNE OBIAVE Obiine Vransko Stevilka 9412020 - 3O. 4.2020

KONCNA DOLOdBA

3. dlen

Ta dopolnitev poslovnika zadne veljati po sprejemu na seji
obdinskega svela, objavi pa se v uradnem glasilu OMine
Vransko Dobdinski informator - Uradne objave Obdine
Vransko(.

Stevilka: OO7-01/2020
Wansko,21.4.2020

Zupan Obdine Vransko
Franc Suanlk l. r.

Zupan Obiine Tabor
Marko SemprlmoZnik

3. Dopolnltev Poslovnlka Obalnskega sveta obclne
Vransko

Na podlagi 36. alena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, St. 94/07 - uradno predisaeno besedilo, 76/08, 79/09,
s'1110, 40112 - zuJF, 1411s -zuuJFo, 11118 - ZSPDSLS-1
in 30/18) in 16. dlena Statuta Oboine Vransko (Uradni list
RS, 5t. 17l10 in 53/10 ter Uradne objave Obdine Vransko,5t.
2112012, 46n015 in 5412016) je Obdinski svet Obaine
Vransko na 4. dopisni seji dne 21. 4. 2020 sprejel

1. alen

Peti odstavek 23.a e|ena Poslovnika Obdinskega sveta
obdine Vransko (Uradni list RS, 5t.44199,42100 in 13/01 ter
Uradne objave Obdine Vransko, 5t. 54/2016)se dopolnitako,
da se na koncu odstavka doda naslednje besedilo:

>V primeru, ko je zaradi visje sile sklic redne seje
onemogoden, se lahko obravnava in potrditev zapisnika
dopisne seje uvrsti na naslednjo dopisno sejo.(

2. dlen

Za detrtim odstavkom 52. ilena se doda nov peti odstavek, ki
se glasi:

)V primeru, ko je zaradi visje sile sklic redne seje
onemogoden, se lahko zapisniki sej obravnavajo in potrdijo
tudi na dopisni seji.(

22 lstra n

ZAPISNIKI

. Sprejem dnevnega reda
Pripomb na podani predlog dnevnega reda ni bilo, zato je
sledilo glasovanje za sprejem dnevnega reda: 10 glasov ZA,
0 glasov PROTI

Zupan je ugotovil, da je bil sprejel:
Sklep at. 121
Obainski svet Obdine Vransko sprejme dnevni red, kot
sledi:
'1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 8. redne seje
ObEinskega sveta Obiine Vransko z 10.12. 2019 in
zapisnika 2. izredne seie Obdinskega sveta ObCine
Vransko z 19.12.20'19
2. Pobude in vpraiania Clanov obalnskega sveta
3. Obvezna razlaga detrtega odstavka poglavia 2.5.6, 4.
dlsna Odloka o obEinskem prostorskem nad(u ObCine
Vransko
4. Spremembe Nadrta razvornih programov 2020.2023 in
sklep o zadolritvi v proraiunu driave za investicijski
projekt Rekonstrukcija JP 916101 Ropasua
5. Predlog za dopolnltev sistematizaciie delovnih mest
za Vrtec Vransko
6. ProSnja za denarno pomo6 pri obnovl glavnega
Mariiinega oltaria na Creti
7. Razno

Toeka 1 Prcgled sklepov in potrditev zapisnika 8. redne
seie Obdinskega sveta Obiine Vransko z 10.12.2019 in
zapisnika 2. izredne seje Obainskega sveta Ob6ine
Vransko z 19.12.2019

4, Zapisnik 9. redne seje obdinskega sveta

Zupan Obdine Polzela
JoZe Kuinik

ZAPISNIK
9. r6dn6 s6je Obdinskega sveta Obelne Vransko,

Zupan Obdine Prebold
Vinko Debslak

ki je bila v torek, '18. 2. 2020, ob 20. uri v sejni sobi Obaine
Vransko, Vransko 130c.

2upan Obdine Vransko
Franc SuSnik

. Ugotovitev prisotnosti (lisia prisotnosti priloiena
zapisniku)
- alani Obainskega sveta: Sonja Cencelj, Adrijana Ferme,
Brigita Gosak, Jo2e l\.4atko, Breda evan. Marjan Pedovnik.
Kristina Bogataj, NalaSa Juhart, Danilo Stanle, Rafael Novak
in Peter Reber.iek (od 8.05 dalje)
- opravideno odsotni 6lani Obainskega sveta: /
- obiinska uprava: Franc Susnik, Marija Jerman in Mateja
Godler
- ostali prisotni: Majda Pikl OS Vransko-Tabor
- mediji: /

2upan Obdine 2abc
Janko Kos

Po uvodnem pozdravu je iupan ugotovil, da je bilo ob 20. uri
prisotnih 10 alanov obainskega sveta, kar pomeni, daje bil
obdinski svet sklepden, 'l svetnik se je pridruzil ob 8.05

odpadne vode na obmoEju obdin Braslovde, Polzela,
Prebold, Tabor, Vransko in zabc (Uradni list RS. St. O'l/12).

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o
tehniani izvedbi in uporabi javnih objeKov in naprav za
odvajanje in disdenje odpadnih komunalnih ter padavinskih
voda (Uradni list RS, St. 66/07).

48.6ten
(veljavnost odloka)

Ta odlok zadne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in glasilih obdin.

Zalec, dne 20. marca 2O2O

Zupan Obdine Braslovde
mag. Tomai 2ohar

DOPOLNITEV POSLOVN IKA
Obeinskega sveta obaine Vransko


