Številka: 007-3/2015
Datum: 11. 2. 2015
OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA:

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA MESTNE OBČINE NOVO
MESTO

Namen:

Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Novo mesto

Pravna osnova:

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10),
Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013)

Poročevalka:

Sandra Boršić, kabinet župana

Obrazložitev:

V prilogi

Predlog sklepov:

Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme:
spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Novo mesto po
skrajšanem postopku.

Gregor MACEDONI,
župan

Priloge:

-

1 x predlog sprememb in dopolnitev Statuta Mestna občina Novo mesto
1 x obrazložitev sprememb in dopolnitev Statuta Mestna občina Novo mesto
1 x dodatno pojasnilo k spremembam in dopolnitvam Statuta Mestne občine
Novo mesto
PREDLOG

Februar 2015
Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) in 119. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na ___. seji dne ______________________
sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA MESTNE OBČINE NOVO MESTO
1. člen
»V Statutu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) se v 6. členu spremeni datum v
drugem stavku tretjega odstavka tako, da se glasi:
»8. junij – v spomin na dan položitve temeljnega kamna za izgradnjo prvega narodnega doma na
slovenskem ozemlju,«.
Spremeni se 124. člen tako, da se glasi:

2. člen
»24. člen

Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Dolenjskem Uradnem listu in pričnejo
veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
V Dolenjskem Uradnem listu se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski svet.
Splošni del proračuna se objavi v Dolenjskem Uradnem listu, posebni del proračuna in načrt
razvojnih programov pa se objavita na spletni strani Mestne občine Novo mesto.«
3. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Številka: 007-3/2015
Novo mesto, dne

Župan
Mestne občine Novo mesto
Gregor MACEDONI
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Številka: 007-3/2015
Datum: 6. 2. 2015

OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA MO NOVO MESTO

1. Pravni temelj
Pravna temelja za sprejem akta sta:
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in
51/10), ki v 29. členu določa, da ima občina statut, ki ga sprejme občinski svet, ter v 64. členu, da
statut občine določa temeljna načela za organizacijo in delovanje občine, oblikovanje in pristojnosti
občinskih organov razen glede organov občinske uprave, način sodelovanja občanov pri
sprejemanju odločitev v občini in druga vprašanja skupnega pomena v občini, ki jih določa zakon,
ter da svet sprejme statut z dvotretjinsko večino vseh članov;
Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, v nadaljevanju: statut), ki v 119. členu
določa, da je statut temeljni splošni akt, ki ga sprejme Občinski svet z dvotretjinsko večino glasov
vseh članov Občinskega sveta.
2.

Razlogi in cilji, zaradi katerih so spremembe statuta potrebne, ter ocena stanja na
področju, ki ga akt ureja
Zaradi prehoda na lastno uradno glasilo Mestne občine Novo mesto, je potrebno spremeniti 124.
člen statuta, ki določa, da se statut, odloki in drugi predpisi občine objavljajo v Uradnem listu
Republike Slovenije. Predlagano je novo besedilo 124. člena tako, da odslej določa objavo statut,
odlokov in drugih predpisov občine v Dolenjskem uradnem listu.
Hkrati s predlagano spremembo o načinu objave sprejetih predpisov Mestne občine Novo mesto je
predlagana sprememba napačnega datuma enega od spominskih dni, in sicer dneva v spomin na
dan položitve temeljnega kamna za izgradnjo prvega narodnega doma na slovenskem ozemlju.
V prvem stavku tretjega odstavka 6. člena statuta, se 7. junij spremeni v 8. junij ter tako popravlja
napačno naveden datum položitve temeljnega kamna za izgradnjo prvega narodnega doma na
slovenskem ozemlju. Zgodovinski viri namreč nedvomno navajajo, da je bilo polaganje temeljnega
kamna za narodni dom 8. junija 1873 (Slovenski narod (10. 6. 1873), letnik 6, številka 131).
3.
Ocena finančnih posledic
Predlagane spremembe in dopolnitve statuta imajo finančne posledice, in sicer v dolgoročnem
znižanju stroškov za javne objave sprejetih predpisov Mestne občine Novo mesto.
4.
Predlog za skrajšani postopek
Ker gre pri predlaganih spremembah in dopolnitvah statuta večinoma zgolj za manj zahtevne
spremembe in dopolnitve, predlagamo Občinskemu emu svetu, da jih na podlagi prve alineje
prvega odstavka 101. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 52/13) sprejme po skrajšanem postopku.
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5.

Predlog sklepa

Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme predlagane spremembe in dopolnitve
Statuta Mestne občine Novo mesto po skrajšanem postopku.

Pripravil:
Darko Habjanič

Sandra Boršić,
vodja kabineta

Gregor MACEDONI,
ŽUPAN
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Številka: 007-3/2015
Datum: 6. 2. 2015

Občinskemu svetu
Mestne občine Novo mesto
ZADEVA: DODATNO POJASNILO K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM STATUTA MO NOVO
¸
MESTO
I. UVOD
V 124. členu Statuta MO Novo mesto (Ur. l. RS, št. 7/2013) je opredeljen način uradnih objav
občine (Statut, odloki, drugi predpisi) v uradnih glasilih. Uradne objave je MO Novo mesto na
podlagi Statuta morala objavljati v Uradnem listu RS. Predlagana sprememba Statuta opredeljuje
spremembo načina objave, in sicer tako, da se vsi uradni akti in proračun (splošni in posebni del)
objavljajo v Dolenjskem uradnem listu (skrajšano: DUL) in ne več v Uradnem listu RS.
II. OBRAZLOŽITEV
Predlagana sprememba in dopolnitev Statuta MO Novo mesto v delu, ki opredeljuje način
objavljanja uradnih občinskih aktov se s sedanjega objavljanja v Uradnem listu RS prenese na
Dolenjski uradni list, predvsem zaradi racionalizacije stroškov.
Analiza stroškov za objave v Uradnem listu RS je pokazala, da se izdatki gibljejo v razponu med
13.000 EUR do 19.000 EUR. V teh stroških so zajete objave odlokov, pravilnikov, proračuna,
javnih razpisov. V obdobju 2011 do 2014 so izdatki za objave znašali:
2011
14.909,96

2012
18.947,93

2013
12.938,55

2014
18.899,95

Povprečna ocena števila znakov oziroma tipkanih strani A4 formata za posamezna leta:
2011
233 strani ULRS
700 tipkanih strani A4

2012
315 strani ULRS
950 tipkanih strani A4

2013
225 strani ULRS
670 tipkanih strani A4

2014
314 strani ULRS
949 tipkanih strani A4

Dolenjski uradni list bo izhajal samo v elektronski obliki, v tiskani pa le v primeru, da ga nekdo
posebej naroči za protiplačilo. Predvidoma bo izhajalo 10 številk letno in bo vezan na delo
občinskega sveta. Izdajatelj bo MO Novo mesto, ne bo imel odgovornega urednika. Za redne
objave bo skrbel Kabinet župana in Oddelek za občinski svet. Za ustanovitev in izdajo DULa ne
potrebujemo odlok.
Namenjen bo različnim objavam uradnih aktov (Statut, odloki, pravilniki, drugi predpisi), kot tudi
razpisnim dokumentacijam, javnim naznanilom, javnim naročilom ipd. V njem bodo lahko objavljali
tudi javni zavodi in druge organizacije iz MO Novo mesto in drugih občin v regiji.
III. PRIMERLJIVE PRAKSE
Praksa v nekaterih občinah je, da imajo svoja uradna glasila (MO Maribor, MO Velenje, občina
Mengeš, občina Šentjernej). Večina občin, ki ima uradno glasilo ali uradni vestnik, ga izdaja in
objavlja na spletnih straneh Služba občinskega sveta ali Kabinet župana. V Mariboru imajo
Medobčinski uradni vestnik, v katerega je vključenih večina občin severovzhodne Slovenije (18).
Letno izide 30 številk. Letna naročnina je 32 EUR+DDV. Ima odgovornega urednika in ni
organizacijsko sestavni del občinske uprave.
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III. VPLIV NA PRORAČUN
Ustanovitev in izdaja DUL-a bo imela minimalne stroške izdaje tiskane oblike za potencialne
naročnike ter finančne prilive s strani morebitnih naročnikov in občin, ki bodo zainteresirane za
objavo v našem uradnem listu.
IV. PREDLOG SKLEPA
Občinski svet MO Novo mesto se je seznanil z dodatnim pojasnilom k Spremembam in
dopolnitvam Statuta MO Novo mesto.

Pripravila:
Sandra BORŠIĆ
Gregor MACEDONI,
ŽUPAN
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