Na podlagi 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št.
2/06 – UPB in št. 6/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 3. seji, dne 12. decembra
2014 sprejel
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB in št.
2/07, 6/13) se tretji odstavek 16. člena spremeni tako, da se po novem glasi:
»Član občinskega sveta ima pravico županu postaviti vprašanje ter mu dati pobudo za
ureditev določenih vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov iz njegove pristojnosti.«
2. člen
17. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Član občinskega sveta zastavlja vprašanja in daje pobude v pisni obliki ali ustno.
Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna točka dnevnega reda za vprašanja in
pobude članov.
Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in postavljene tako, da je njihova vsebina jasno
razvidna. V nasprotnem primeru župan ali za vodenje seje pooblaščeni podžupan oziroma
član občinskega sveta na to opozori in člana občinskega sveta pozove, da vprašanje oziroma
pobudo ustrezno dopolni.
Ustna vprašanja in pobude posameznega svetnika morajo biti podane skupaj in ne smejo
trajati več kot 5 minut.
Na pisno ali ustno vprašanje, ki je zastavljeno na sami seji, je odgovor podan na naslednji
redni seji občinskega sveta, lahko pa tudi na sami seji. Vprašanja, na katera želijo člani
občinskega sveta odgovor na sami seji, je potrebno občinski upravi posredovati pisno
najkasneje do 12.00 ure en dan pred sejo, lahko skupaj z morebitnimi pripombami na
zapisnik. Če odgovor na vprašanje zahteva podrobnejši pregled dokumentacije oziroma
proučitev ter ga ni mogoče pripraviti do začetka seje, župan oziroma njegov namestnik
odgovori na naslednji redni seji.
Pisno postavljeno vprašanje mora biti takoj posredovano tistemu, na katerega je naslovljeno.
Če je župan zadržan, določi, kdo ga bo nadomeščal in odgovarjal na vprašanja in pobude.
Župan oziroma njegov namestnik lahko na posamezna vprašanja ali pobude odgovori pisno,
pisno mora odgovoriti tudi na vprašanja in pobude, za katere tako zahteva vlagatelj. Pisni
odgovor mora biti posredovan vsem članom občinskega sveta s sklicem, najkasneje pa na
naslednji redni seji.«

3. člen
Prvi stavek šestega odstavka 52. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Po potrditvi na seji Občinskega sveta se zapisnik objavi na spletni strani Občine.«
4. člen
53. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Potek seje občinskega sveta se zvočno, lahko pa tudi slikovno snema.
Zvočni posnetek oziroma magnetogram seje se hrani v sejnem dosjeju skupaj z zapisnikom in
gradivom s seje.
Posnetek seje se v celoti objavi na občinski spletni strani in lahko predvaja na velikolaški
lokalni kabelski televiziji. Posnetek je na spletni strani objavljen do naslednje seje Občinskega
sveta, do potrditve zapisnika, ki se ga tudi objavi na spletni strani. Na lokalni kabelski
televiziji se posnetek predvaja v terminih, ki jih občinska uprava uskladi z lokalno kabelsko
televizijo. S termini predvajanja posnetka seje bo občinska uprava seznanila tudi občane
preko občinske spletne strani in občinskega glasila.
Razen v primerih iz prejšnjega odstavka, posnetkov sej ni dovoljeno reproducirati, ponovno
uporabiti ali jih delno ali v celoti nadalje prikazovati.
Član občinskega sveta lahko zahteva, da se del posnetka dobesedno prepiše. Zahtevo, v kateri
navede del seje, za katerega zahteva prepis, razlog in utemeljitev, vloži pisno pri županu.
Župan odloči o zahtevi in naroči prepis, če ugotovi, da so razlogi utemeljeni.«
5. člen
Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta začnejo veljati petnajsti dan po objavi
v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče.
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