
PREDLOG - druga obravnava

Na podlagi 36. dlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94/07 - uradno
pre6i5deno besedilo, 76108,79109, 51110, 40112 - ZUJF, 14115 - ZUUJFO, 11118 -
ZSPDSLS-1, 301'18, 61120 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE) in 16. dlena Statuta Obdine
Vransko (Uradni list RS, 5t. 17l10 in 53/10 ter Uradne objave Obdine Vransko, iL.2112012,
4612015 in 5412016) je Obdinski svet Obdine Vransko na ............... seji dne
sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
Poslovnika Obdinskega sveta ob6ine Vransko

1 . 6len

23.a 6len Poslovnika Obdinskega sveta obeine Vransko (Uradni list RS, St. 44199, 42lOO in

13/0"1 ter Uradne objave Obcine Vransko, St. 54/2016 in 9412020) se spremeni tako, da se
glasi:

)Dopisna seja obdinskega sveta se lahko sklide za odloianje o manj zahtevnih vprasanjih, ki

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

Vabilo na dopisno sejo s predlogom sklepa in gradivom se dlanom obeinskega sveta
posreduje s kurirjem, po poSti ali po elektronski po5ti. Clane obdinskega sveta se o sklicu
dopisne seje dodatno obvesli po telefonu ali s sporodilom preko mobilne telefonije.

Dopisna seja je sklep6na, de je bilo vabilo poslano vsem dlanom obeinskega sveta, od
katerih je vroditev potrdila potrebna vedina svetnikov. Stele se, da so vro6itev potrdili 6lani
obdinskega sveta, ki so glasovali.

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

Predlagatelj oziroma pripravljavec gradiva je dlanu obdinskega sveta dol2an odgovoriti na
morebitna vprasanja, ki jih mora le{a posredovati do roka, dolodenega v vabilu na dopisno
sejo.

O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, dolodenih s tem poslovnikom,
vsebovati 5e potrdila o vro6itvi vabil dlanom obdinskega sveta oziroma ugotovitev, koliko
dlanov obdinskega 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.(
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Te spremembe in dopolnitve poslovnika obdinskega sveta zadnejo veljati naslednji dan po

objavi v uradnem glasilu Obdine Vransko )Obeinski informator - Uradne objave bdine



NEURADNO PRECISEENO BESEDILO

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

O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, dolodenih s tem poslovnikom,
vsebovati 3e potrdila o osebni woditvi vabil dlanom sveta oziroma ugotovitev, koliko dlanov
sveta je glasovalo. Potrditev zapisnika dopisne seje se uwsti na prvo naslednjo redno sejo
sveta.

24. ilen

Na seje sveta se vabijo porodevalci za posdrnezne todke dnevnega reda, ki jih dolodi Zupan

oziroma direktor obdinske uprave.

Vabilo se po5lje tudi vsem, katerih navzodnost 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 uwstijo le todke, za kdtere obrarmavo 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

Svet ne more odloditi, da se v dnevni red seje uvrstijo 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 doloda ta poslovnik.

26. tlen

Sejo obdinskega sveta vodi Zupan. Zupan lahko za vodenje sej obiinskega sveta pooblasti
podZupana ali drugega dlana obdinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: predsedujodi).

Ce nastopijo razlogi, zaradi katerih Zupan ali predsedujoii ne more voditi Ze sklicane seje, jo
vodi podZupan, ie pa tudi to ni mogode, jo vodi najstarejSi dlan obdinskega sveta.

27 . tlen

Seje obdinskega sveta so javne

Javnost seje se zagotavlja z navzodnostjo obtanov 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.



NEURADNO PREEISEENO BESEDILO

Obdan, ki se Zeli udeleZiti seje, ima pravico rpogleda v gradiva, ki so predloZena dlanom
obdinskega sveta za to sejo.

Predsedujodi mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru, v katerem seja sveta poteka, primeren
prostor, da lahko spremlja delo obdinskega sveta ter pri tem dela ne moti. Prostor za javnost
mora biti vidno loden od prostora za dlane obdinskega sveta. ie obdan, ki spremlja sejo, ali
predstavnik sredstva javnega obve5danja moti delo obdinskega sveta, ga predsedujodi najprej
opozori, 6e tudi po opozorilu ne neha motiti dela obdinskega sveta, pa ga odstrani iz prostora.

Zupan predlaga obdinskemu svetu, da s sklepom zapre sejo za javnost v celoti ali ob
obravnavi posamezne todke dnevnega reda, de to terjajo zagotovitev varstva osebnih
podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim
predpisom ali splo5nim aktom obdine oziroma druge javne ali zasebnopravne osebe, zaupne
narave oziroma drLavna, vojalka ali uradna tajnost.

Kadar svet sklene, da bo izklju6il javnost oz oma, da bo todko dnevnega reda obravnaval
brez navzodnosti javnosti, odlodi, kdo je lahko poleg Zupana, predsedujodega in dlanov
obiinskega sveta navzoi na seji.

2. Potek seje

28. dlen

Ko predsedujodi zaine sejo, obvesti svet, kdo izmed dlanov obdinskega sveta mu je sporodil,
da je zadrLan in se seje ne more udeleZiti.

Predsedujodi nato ugotovi, ali je svet sklepden. Predsedujodi obvesti svet tudi o tem, kdo je
povabljen na sejo.

Na zadetku seje lahko predsedujodi poda pojasnila v zvezi z delom na seji in drugimi
rpraSanj i.

29. Llen

Na dnevnem redu vsake seje mora biti praviloma kot prva toika potrditev zapisnika prejSnje
seje obdinskega sveta.

Chn obdinskega sveta lahko da pripombe k zapisniku prejinje seje in zahteva, da se zapisnik
ustrezno spremeni in dopolni. O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika
prejlnje seje odlodi svet.

Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso bile podane pripombe, lahko pa se
sprejme ustrezno spremenjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.

Svet na zadetku seje doloii dnevni red

30. dlen


