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Stevilka:
Datum:

Na podlagi 17. dlena Statuta obdine Poddetrtek (Uradni list RS,5t. 54/2010,1712016), je
Obdinski svet Obdine Poddetrtek na ... redni seji dne . . . . .. sprejel naslednji

SKLEP

Ob6inski svet Ob6ine Pod6etrtek spreime Spremembe in dopolnitve Poslovnika
Obiinskega sveta obEine Podietrtek, v prviobravnavi.

Zupan
Obdine Poddetrtek

Peter Misja

VROEITI:
- statutarno pravna komisija
- zbirka dokumentarnega gradiva



OSNUTEK

Na podlagi 17. alena Statuta obaine Poddetrtek (Uradni list RS, it. 54i2010, 1712016)' ie
obdinski svet Ob6ine Pod6etrtek na ... redni seii dne ... .. ........ . sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA

Obdinskega sveta ob6ine Podaetrtek

1 . dlen
V Poslovniku Obdinskega sveta ob6ine Podaetrtek (Uradni list RS,5t. 54/2010), se drugi odstavek
5. 6lena spremenitako, da se glasi:
)Redne seje se sklicujejo naimanj itirikrat na leto(.

2. dlen
V drugem odstavku 8. 6lena se pred besedo )Zupan( doda beseda )prejSnji(.

3. dlen
Prvi in drugi odstavek 9. 6lena se spremenita tako, da se glasita:
)Prvo sejo novoizvoljenega sveta vodi najstarejsi dlan sveta oziroma alan sveta, ki ga na predlog

najstarejsega svetnika dolodi obainski svet.

Na prvi seji svet izmed navzodih dlanov sveta naiprej imenuje tridlansko mandalno komisijo za
preqled pri;pelih prito2b in pripravo predloga potrditve mandatov alanov sveta. elane mandatne
komisije lahko predlaga vsak dlan sveta. Svet glasuje o predlogih po vrstnem redu, kot so bili
vloZeni, dokler niso imenovani trije 6lani komisije. O preostatih predlogih svet ne odloaa<.

4 dlen
Besedilo 12. 6lena se spremenitako, da se glasi:

)'12. dlen

Ko je svet konstituiran, imenuje izmed dlanov komisijo za mandatna vprasanja, volitve in
imenovanja kot svoje stalno delovno telo, na konstitutivni seji ali najkasneje na prvi naslednji seji(.

5. alen
Besedilo 14 6lena se drta

6. alen
V tretjem odstavku 21 . dlena se beseda )Sestkrat( nadomesti z besedo >Stirikrak(

7. dlen
Druga odstavek 22. alena se spremeni tako, da se glasi:
)Vabilo za sejo sveta se poilje iupanu, tajniku obcinske uprave in predstavnikom medijev ter se
objavi v katalogu informacij javnega znaaaja obaine(.

8.6len
Besedilo 23. dlena se spremeni tako, da se glasi:

)23. alen
Zupan mora sklicati sejo sveta, ae to zahteva najmanj ietrtina alanov ob6inskega sveta



Zahteviza sklic seje obdinskega sveta mora biti prilo2en dnevni red. Zupan mora dati na dnevni red
predlagane toike, predlagan dnevni red pa lahko dopolni 5e z novimi todkami.

ee 2upan seje obainskega sveta ne sklide v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko
skliaejo 6lani obdinskega sveta, kiso zahtevo podali.

2upan mora sklicati sejo obainskega sveta, de to zahteva najmanj 6etrtina dlanov obdinskega sveta,
seja pa mora biti v petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic seje(.

9.6len
Besedilo 24. dlena se spremenitako, da se glasi:

)24. dlen
Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic redne in izredne seje sveta. Na dopisni seji
ni mogoae odlodati o proradunu in zakljudnem raaunu obdine ter o sploSnih aktih, s katerimi se v
skladu z zakonom predpisujejo obainski davki in druge dajatve.

Dopisna seja se opravi na podlagi v fizidni ali elektronski obliki osebno vrodenega vabila s
priloienim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se spreime ter z glasovanjem po elektronski posti.

Glede na nadin izvedbe dopisne seje mora sklic seje vsebovati rok trajanja dopisne seje (toden
datum in aas trajanja seje, to je do katere ure se Steje trajanje seje).

Dopisna seje je sklepdna, de je vabilo poslano vsem alanom sveta, od katerih jih je osebno vroaitev
potrdilo vea kot polovica. Steje se, da so osebno vroditev potrdili 6lani, ki so glasovali.

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

O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, doloaenih s tem poslovnikom, vsebovati 5e
potrdila o osebni vroaitvi vabil alanom sveta oziroma ugotovitev, koliko dlanov sveta je glasovalo.
Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta(.

10. alen
Besedilo tretjega in 6etrtega odstavka 28. dlena se spremenitako, da se glasi:
)Predstavnike sredstev lavnega obvesdanja v ob6ini in obeane se o seji obvesti z objavljenim
vabilom. Objava se opravi vsaj tri dni pred sejo na spletni strani ob6ine ter na krajevno obicajen
nadin. Sredstvom javnega obveSaanja se poslje 5e obvestilo po elektronski poSti.

Obdan, ki se:eli udeleziti seje, se mora predhodno pisno najaviti. Obdani in predstavniki sredstev
javnega obvesaanja se Iahko vkljudijo v razpravo samo v primeru, de to dovoli obdinskisvet<.

1'1. aten
eetrti odstavek 44. alena se spremeni tako, da se glasi:
)Kadarje za sprejem odloaitve potrebna dvotretjinska vedina, svet veljavno odloda,6eje pritoaki
navzodih najmanj dve tretjini vseh alanov sveta(.

12.6len

Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, kise glasi:
)Obainski svet lahko sklene, da se o seji izda uradno obvestilo za javnost ali za javna obaila.
Uradno obvestilo se da zlasti o sejah ali delih sej obdinskega sveta, ki so potekale brez
navzoanosti javnosti ali brez navzo6nosti predstavnikov javnih obdil. Obdinski svet lahko
sklene, da se da uradno obvestilo tudi v drugih primerih. Besedilo uradnega obvestila doloai
obainski svet(.



13. dlen
Besedilo 53. 6lena se spremenitako, da se glasi:

)53.olen
O vsaki seji sveta se pise zapisnik.

Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o navzoanosti dlanov sveta na seji
in ob posameznem glasovanju, o ugotavljaniu sklepdnosti, o udelezbivabl.jenih, predstavnikov
javnosti in obaanov na seji, o sprejetem dnevnem redu, o potrditvi zapisnika prejSnje seje, imenih
razpravljavcev, predlogih sklepov, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in o sklepih, kiso bili
sprejeti (Stevilo glasov ZA in Stevilo glasov PROTI), o vseh postopkovnih odloditvah predsedujoaega
in sveta ter o stalisdih statutarno pravne komisije o postopkovnih vprasanjih. Zapisniku je treba
priloziti original vabila in gradivo, kije bilo predlozeno oziroma obravnavano na seji(.

14.6len
Besedilo 54. dlena se spremeni tako, da se glasi:

)54. dlen
Seja obdinskega sveta se zvodno snema. Ivlagnetogram se hrani, dokler ni potrjen zapisnik seje.
elan sveta in drug udeleZenec javne seje, de je za to dobil dovoljenje predsedujoaega, ima pravico
poslusati magnetogram. Poslusanje se opravi v prostorih obdinske uprave ob navzoanosti
pooblaSaenega javnega uslu:benca.

Vsakdo lahko zaprosi, da se del magnetograma, ki vsebuje informacijo javnega znaaaia, kiio :eli
pridobiti, dobesedno prepise in se mu posreduje. Pro6njo, v kateri poleg svojega osebnega imena in

naslova navede, kakano informacijo ieli dobiti, vlo:i ustno ali pisno pri pooblasaenemu javnemu
usluzbencu. ki o zadevi odlodi v skladu z zakonom.

Brez soglasja obainskega sveta ne sme nihde zvoeno ali slikovno snemati obdinsko sejo, razen v
pnmenh. dolodenrh s tem poslovnikom(.

15. dlen
V detrti alinejitretjega odstavka 58. alena, se na koncu stavka dodata besedi )in zakon(

17 dlen
Za 68.dlenom se doda nov 68. a alen, ki se glasi;

)68. a alen
Zaradi vedje legitimnosti sprejetih splosnih aktov obdine in vkljuditve obdanov ter strokovne in druge
javnosti iz obmoaja obaine v pripravo sploinih aktov obdine, je potrebno predloge sploanih aktov
objaviti na spletni strani obdine najpozneje '15 dni pred dnem, dolodenim za sejo sveta, na kateri se
bo akt obravnaval.

Drugiodstavek 46. 6lena se spremenitako, da se glasi:
)S tajnim glasovanjem lahko svet odloda, de tako sklene pred odlodanjem o posamezni zadevi

oziroma vpraaanju Predlog za tajno glasovanje lahko da iupan in vsak dlan sveta<

'16. 6len
V tretjem odstavku 67. alena se beseda )deset( nadomesti z besedo )pet(.

Zainteresarani iz prejSnjega odstavka tega dlena lahko najkasneje v 7 dneh od obJave predlogov
sploanih aktov, ki se sprejemajo na eni seji, Zupanu podajo pisne pripombe in predloge na predlog
splosnega akta Predlagatelj predloga splosnega akta, ki se sprejema na eniseji, se na sejisveta
opredeli do pravoaasno vloZenih pripomb in predlogov.



Zainteresirani iz prvega odstavka tega alena lahko na predlog sploinih aktov, ki se sprejemajo na
dveh sejah, do zaaetka seje, na kateri se opravi prva obravnava, 2upanu podajo pisne pripombe in
predloge. Predlagatelj predloga splognega akta, ki se sprejema na dveh sejah, se v gradivu za
drugo obravnavo predloga splosnega akta pisno opredeli do pravodasno vlozenih pripomb in
predlogov.

Pravodasno prispele pisne pripombe in predloge iz drugega in tretjega odstavka tega dlena Zupan
poslje predlagatelju splosnega akta, de to ni iupan.

Za sodelovanje javnosti pri obravnavi prora6una obdine, rebalansa proraduna ob6ine, sprememb
proraduna obaine in zakljuanega raauna proraduna obaine ter prostorskih aktov in drugih planov
razvoja ob6ine, se uporabliajo doloaila tega poslovnika, ki urejajo postopek sprejema teh aktov.

Doloaila tega alena se ne uporabljalo pri pripravi splosnih aktov za obravnavo na izredni seji in pri
pripravi sploSnih aktov, s katerim se predlaga razsiritev dnevnega reda seje<.

18. dlen
eetrti odstavek 92. dlena se spremeni tako, da se glasi:
)Obainski svet sprejema obvezno razlago po doloebah tega poslovnika, ki veljajo za skrajsani
postopek za sprejem odloka(.

'19. 6len
Drugi odstavek 93. dlena se spremeni tako, da se glasir
)Uradno prediideno besedilo dolodisvet po skrajsanem postopku za sprejem odloka. O uradnem
preaiSaenem besedilu odloda svet brez obravnave. Uradno preaisdeno besedilo se objavi v
uradnem glasilu(.

20.6len
Te spremembe in dopolnitve poslovnika zadnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Stevilka:
Podaetrtek, dne

2upan
Obdine Poddetrtek

Peter Misja


