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K 5. TOeKt
OBEINSKEMU SVETU
oBEINE PoDEETRTEK

ZADEVA: Obrazloiitev k predlogu Sprememb in dopolnitev Poslovnika obdinskega

sveta ob6ine Pod6etrtek
Statutarno-pravna komisija je na 1. korespondendni seji dne 19. 03.2018 pripravila predlog
Sprememb in dopolnitev Poslovnika obdinskega sveta obdine Poddetrtek za drugo
obravnavo.
Predlog Poslovnika obdinskega sveta obdine Poddetrtek je obravnaval obdinski svet na 21.
redni seji dne 15.02.2018. Pripomb in predlogov v razpravi ni bilo podanih.
Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika se v enakem besedilu, kot je bilo pripravljeno
za pvo obravnavo, daje v obravnavo in sprejem na 32. redno sejo Obdinskega sveta.

Ob6inskemu svetu se predlaga, da obravnava in spreime predlog Sprememb in
dopolnitev Poslovnika ob6inskega sveta ob6ine Poddetrtek v predlaganem besedilu v
drugiobravnavi.

Predsednica
statutarno pravne komisije:
Ana Koprivc, l. r.
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Datum:

Na podlagi 17. dlena Statuta obdine PodCetrtek (Uradni list RS, 3t.5412010, 1712016),ie
.. sprejel naslednji
Obdinski svet Obeine Poddetrtek na ... redni seji dne

.

SKLEP
Ob6inski svet Obdine Poddetrtek sprejme Spremembe in dopolnitve Poslovnika
Obdinskega sveta obEine Poddetrtek, v drugi obravnavi.

lupan
Obdine Poddetrtek
Peter Misja

VROEITI:
zbirka dokumentarnega gradiva

-

PREDLOG

druga obravnava
Na podlagi 17. 6lena Statuta obdine Podcetrtek (Uradni list RS, 5t. 54/2010, 1712016), )e
obdinski svet Ob6ine Poddetrtek na... redni seji dne ......................... sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNIWE

POSLOVNIKA

Obdinskega sveta obdine Poddetrtek

1.

dlen

V Poslovniku Obdinskega sveta obdine Poddetrtek (Uradni list RS,5t.54/2010), se drugi odstavek
5. 6lena spremeni tako, da se glasi:
)Redne seje se sklicujejo najmanj Stirikrat na

leto<<.

2.6len
V drugem odstavku 8. 6lena se pred besedo >Zupan< doda beseda >prejSnji<.

3.

6len

Prvi in drugi odstavek 9. 6lena se spremenita tako, da se glasita:
)Prvo sejo novoizvoljenega sveta vodi najstarejsi dlan sveta oziroma dlan sveta, ki ga na predlog
najstarejSega svetnika dolo6i obdinski svet.

Na prvi seji svet izmed navzodih dlanov sveta najprej imenuje tridlansko mandatno komisi.io za
pregled prispelih pritoZb in pripravo predloga potrditve mandatov dlanov sveta. Clane mandatne
komisrje lahko predlaga vsak dlan sveta. Svet glasuje o predlogih po vrstnem redu, kot so bili
vloZeni, dokler niso imenovani trije 6lani komisije. O preostalih predlogih svet ne odloda(.

4.

dlen

Besedilo 12. tlena se spremeni tako, da se glasi:
)12.61en

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.

dlen

Besedilo 14. dlena se drta.

6. dlen
V tretjem odstavku 21 . 6lena se beseda )Sestkrat( nadomesti z besedo )Stirikrat(
7.6len
Drugi odstavek 22. tlena se spremeni tako, da se glasi.
)Vabilo za sejo sveta se poSlje Zupanu, tajniku obdinske uprave in predstavnikom medijev ter se
objavi v katalogu informacij javneg a znaeda obdine(.

8.

dlen

Besedilo 23. 6lena se spremeni tako, da se glasi:
>23. dlen
Zupan mora sklicati sejo sveta, de to zahteva najmanj detrtina dlanov obdinskega sveta

Zahlevi za sklic seje obdinskega sveta mora biti priloZen dnevni red. Zupan mora dati na dnevni red
predlagane todke, predlagan dnevni red pa lahko dopolni 5e z novimi todkami.

ee Zupan seje obdinskega sveta ne sklide v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko
sklidejo dlani obdinskega sveta, ki so zahtevo podali.

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

9. dlen
Besedilo 24.6lena se spremeni tako, da se glasi:
>24. dlen
Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic redne in izredne seje sveta. Na dopisni seji
ni mogode odlodati o proradunu in zakljudnem radunu obdine ter o sploSnih aktih, s katerimi se v
skladu z zakonom predpisujejo obdinski davki in druge dajatve.

Dopisna seja se opravi na podlagi v fizidni ali elektronski obliki osebno vrodenega vabila s
prilozenim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprelme ter z 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 Steje tra.janje seje).
Dopisna seje je sklep6na, de je vabilo poslano vsem dlanom sveta, od katerih jih je osebno vroditev
potrdilo ved kot polovica. Stele se, da so osebno vroditev potrdili dlani, ki so glasovali.
Predlog sklepa, ki je predlo2en na dopisno sejo je sprejet, de so za sklep glasovali vsi svetniki, ki so
do roka oddali svoj glas. ee 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, dolodenih s tem poslovnikom, vsebovati 5e
potrdila o osebni vroaitvi vabil elanom sveta oziroma ugotovitev, koliko dlanov sveta je glasovalo.
Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta<.
10. dlen
Besedilo tretjega in detrtega odstavka 28. dlena se spremeni tako, da se glasi:
)Predstavnike sredstev javnega obvesdanja v obdini in obdane se o seji obvesti z objavljenim
vabilom. Objava se opravi vsaj tri dni pred sejo na spletni strani obdine ter na krajevno obidajen
nadin. Sredstvom javnega obvesdanja se poslje Se obvestilo po elektronski posti.

Obdan, ki se Zeli udeleziti seje, se mora predhodno pisno najaviti. Obdani in predstavniki sredstev
javnega obveSdanja se lahko vkl.judijo v tazptavo samo v primeru, de to dovoli obdinski svet<.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
>Obcinski svet lahko sklene, da se o seji izda uradno obvestilo za javnost ali za javna obdila.
Uradno obvestilo se da zlasti o sejah ali delih sej obdinskega sveta, ki so potekale brez
navzodnosti javnosti ali brez navzodnosti predstavnikov javnih obdil. Obdinski svet lahko
sklene, da se da uradno obvestilo tudi v drugih primerih. Besedilo uradnega obvestila dolodi
obdinski svet<.

11.6len
eetrti odstavek 44. dlena se spremeni tako, da se glasi:
)Kadar je za sprejem odlo6itve potrebna dvotretjinska ve6ina, svet veljavno odloda, 6e je pri todki
navzocih najmanj dve tretjini vseh dlanov sveta(.
12. dlen

Drugi odstavek 46. dlena se spremeni tako, da se glasi:
>S tajnim glasovanjem lahko svet odloda, de tako sklene pred odlodanjem o posamezni zadevi
oziroma vpra5anju. Predlog za tajno glasovanje lahko da Zupan in vsak dlan sveta(.
13. dlen
Besedilo 53. dlena se spremeni tako, da se glasi:

>53. 6len
O vsaki seji sveta se piSe zapisnik
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o navzodnosti dlanov sveta na seji
in ob posameznem glasovanju, o ugotavljanju sklepdnosti, o udeleZbi vabljenih, predstavnikov
javnosti in obdanov na seji, o sprejetem dnevnem redu, o potrditvi zapisnika prejSnje seje, imenih
razpravljavcev, predlogih sklepov, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili
sprejeti (Stevilo glasov ZA in Stevilo glasov PROTI), o vseh postopkovnih odloditvah predsedujodega
in sveta ter o stalisdih statutarno pravne komisije o postopkovnih vprasanjih. Zapisniku je treba
prilo2iti original vabila in gradivo, ki je bilo predlozeno oziroma obravnavano na seji(.
14. dlen
glasi:
Besedilo 54. dlena se spremeni tako, da se

)54. elen
Seja obdinskega sveta se zvodno snema. Magnetogram se hrani, dokler ni potrjen zapisnik seje.
elan sveta in drug udele2enec javne seje, de je za to dobil dovoljenje predsedujodega, ima pravico
posluSati magnetogram. Poslu5anje se opravi v prostorih obdinske uprave ob navzodnosti
pooblaSdenega javnega uslu2benca.
Vsakdo lahko zaprosi, da se del magnetograma, ki vsebuje informacijo javnega znadaja, kijo Zeli
pridobiti, dobesedno prepi5e in se mu posreduje. Pro5njo, v kateri poleg svojega osebnega imena in
naslova navede, kakSno informacUo Zeli dobiti, vloZi ustno ali pisno pri pooblasdenemu javnemu
usluZbencu, ki o zadevi odlodi v skladu z zakonom.
Brez soglasja obdinskega sveta ne sme nihde zvodno ali slikovno snemati obeinsko sejo, razen v
primerih, dolodenih s tem poslovnikom(.
15. dlen
V detrti alineji tretjega odstavka 58. dlena, se na koncu slavka dodata besedi >in zakon<.
16. 6len
V tretjem odstavku 67. dlena se beseda >deset< nadomesti z besedo >pet<.
17. dlen
glasi:
ki
se
Za 68. dlenom se doda nov 68. a 6len,

>68. a 6len
Zaradi vedje legitimnosti spoetih splosnih aktov obdine in vkljuiitve obdanov ter strokovne in druge
javnosti iz obmodja ob6ine v pripravo sploSnih aktov ob6ine, je potrebno predloge splo5nih aktov
objaviti na spletni strani obdine najpozneje 15 dni pred dnem, dolodenim za sejo sveta, na kateri se
bo akt obravnaval.

Zainteresirani iz prejSnjega odstavka tega 6lena lahko najkasneje v 7 dneh od objave predlogov
sploSnih 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 eni seji, se na seji sveta
opredeli do pravodasno vlo2enih pripomb in predlogov.

Zainteresirani iz prvega odstavka tega dlena lahko na predlog splo5nih aktov, ki se sprejemajo na
dveh sejah, do zadetka seje, na kateri se opravi prva obravnava, Zupanu podajo pisne pripombe in
predloge. Predlagatelj predloga sploSnega 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
po5lje predlagatelju splo5nega akta, ae to ni Zupan.
Za sodelovanle javnosti pri obravnavi proraduna obdine, rebalansa proraduna obdine, sprememb
proraduna obdine in zaklju6nega raduna proraduna obdine ter prostorskih aktov in drugih planov
razvoja obdine, se uporabljajo dolodila tega poslovnika, ki urejajo postopek sprejema teh aktov.
Dolodila tega 6lena se ne uporabljajo pri pripravi sploSnih aktov za obravnavo na izredni seji in pri
pripravi sploSnih aktov, s katerim se predlaga razSiritev dnevnega reda sele<.
18. 6len
eetrti odstavek 92. dlena se spremeni tako, da se glasi:

>Obdinski svet sprejema obvezno razlago po dolo6bah tega poslovnika, ki veljajo za skraj5ani
postopek za sprejem odloka<.
19. dlen
Drugi odstavek 93. 6lena se spremeni tako, da se glasi:
>Uradno pre6i5deno besedilo dolo6i svet po skraj5anem postopku za sprejem odloka. O uradnem
predi5denem besedilu odlo6a svet brez obravnave. Uradno predi56eno besedilo se objavi v
uradnem glasilu(.

20. dlen
poslovnika
veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
in
zaenejo
Te spremembe
dopolnitve
Republike Slovenije.

Stevilka:
Poddetrtek, dne

Zupan
Obdine Pod6etrtek
Peter Misja

