Objavljeno v Našem časopisu št. 491/21 z dne 29. 3. 2021

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 − uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 − Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 − Odl. US, 40/12 – ZUJF in
14/14 − ZUUJFO) in 22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15 z dne 28. 9.
2015) je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 14. redni seji dne 18. 3. 2021 sprejel
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA
1. člen
Poslovnik Občinskega sveta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15 z dne 28. 9. 2015), (v
nadaljevanju: Poslovnik) se spremeni in dopolni tako, da se naslovu X. poglavja Poslovnika
doda novo podpoglavje: »1. Sklic seje na daljavo«.
2. člen
Prvi odstavek 115. člena Poslovnika se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V času veljave izrednega stanja, izrednih razmer ali v času, ko je običajno delovanje sveta
ovirano, so dopustna odstopanja od postopkov in načina delovanja sveta, ki jih določata
statut in ta poslovnik. Izredne razmere po tem Poslovniku so naravne ali druge hujše
nesreče, epidemije ali druge izredne okoliščine.«
3. člen
Za 115. členom Poslovnika se dodata novi 115. a in 115. b člen, ki se glasita:
»115.a člen
(1) V primerih iz prvega odstavka 115. člena Poslovnika, če izvedba seje z osebno navzočimi
člani sveta predstavlja tveganje za zdravje in varnost članov sveta in je to nujno zaradi
sprejetja odločitev, s katerimi ni mogoče odlašati, lahko župan skliče sejo na daljavo.
(2) Seja na daljavo je seja, na kateri član sveta sodeluje izven sedeža sveta s pomočjo
informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki omogoča razpravo in glasovanje na daljavo.
Član občinskega sveta, ki sodeluje pri seji občinskega sveta na daljavo, mora zagotoviti,
da je njegova komunikacijska naprava povezana v omrežje tako, da omogoča prenos slike
in zvoka.
(3) Dnevni red seje sveta na daljavo se določi s sklicem. Gradivo se objavi na spletni strani
občine, o njem pa se po ustreznih informacijskih kanalih seznani vse vabljene na sejo.
(4) Seja na daljavo se izvede z uporabo varne informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki
omogoča prenos in snemanje slike ter zvoka v takšni kvaliteti, da je mogoče brez vsakega
dvoma ugotoviti identiteto člana sveta, ki na seji sodeluje izven sedeža sveta. Seja na
daljavo se zvočno in slikovno snema, ne pa tudi neposredno javno predvaja.
(5) Pri ugotavljanju sklepčnosti se za prisotne štejejo člani sveta, ki na seji sodelujejo z
uporabo varne informacijsko- komunikacijske tehnologije.
(6) Občinski svet na seji na daljavo odloča le o zadevah, o katerih se glasuje z javnim
glasovanjem, z dvigom zelenega (ZA) ali rdečega (PROTI) kartončka ali na drug
dogovorjen način, iz katerega je jasno razvidna volja člana sveta.
115.b člen
(1) Predsednik delovnega telesa občinskega sveta lahko v primerih iz prvega odstavka 115.
člena Poslovnika skliče sejo na daljavo za vse ali pa samo za posamezne člane.

(2) Za sejo na daljavo delovnega telesa sveta se smiselno uporabljajo tiste določbe tega
Poslovnika, ki se nanašajo na sejo na daljavo.«
4. člen
Spremembe in dopolnitve Poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v glasilu Naš
časopis.
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