OB INSKEMU SVETU
MESTNE OB INE NOVO MESTO

Številka: 007-28/2007
Datum: 28. 11. 2007

Zadeva:

Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne ob ine Novo mesto –
druga obravnava

Namen:

Obravnava in sprejem v drugi obravnavi

Pravna podlaga:

Zakon o lokalni samoupravi – uradno pre iš eno besedilo –UPB 2
(Uradni list RS, št. 94/2007)
Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 33/2007 –
ZRomS-1)
Statut Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2006 – UPB 1))

Poro evalec:

Anton Škerlj, predsednik Komisije za statut in poslovnik

Obrazložitev:

v prilogi

Predlog sklepa:
1. Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto sprejme spremembe in dopolnitve
Statuta Mestne ob ine Novo mesto v drugi obravnavi.
2. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne ob ine Novo mesto se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

ŽUPAN
Alojzij MUHI

PRILOGE:
1. predlog sprememb in dopolnitev Statuta Mestne ob ine Novo mesto
2. poro ilo Komisije za statut in poslovnik

PREDLOG – druga obravnava
november 2007
Na podlagi 16. in 108. lena Statuta Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2006UPB 1) je Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto na ___. seji dne _________________
sprejel
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
MESTNE OB INE NOVO MESTO
1.

len

S temi spremembami in dopolnitvami statuta se spremeni in dopolni posamezna dolo ila
Statuta Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2006 – UPB 1) - v nadaljevanju:
statut).
2.

len

V celotnem besedilu statuta se beseda »delavec« nadomesti z besedama »javni
uslužbenec« v ustreznem sklonu in številu.
3.

len

V 1. lenu se v drugem odstavku za naseljem Gorenje Karteljevo doda naselje »Gorenje
Kronovo«.
V drugem odstavku se rta naselje »Sela«.
4.

len

V 16. lenu se v drugem odstavku rtata peta in enaindvajseta alineja.
5.

len

V 23. lenu se pika za dvanajsto alinejo nadomesti z vejico ter doda nova trinajsta alineja, ki
se glasi:
»- odbor za spremljanje položaja romske skupnosti.«
V 29. lenu se rta zadnji odstavek.

6.

len

7.

len

V 42. lenu se spremeni prvi stavek tretjega odstavka tako, da se glasi:
»Po opravljenem pregledu pripravi lan nadzornega odbora predlog poro ila, katerega
obvezne sestavine dolo i minister, pristojen za lokalno samoupravo, v soglasju z
ministrom, pristojnim za finance.«
8.

len

V 47. lenu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
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»Podrobnejšo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v ob inski upravi
dolo i župan.«
9.

len

V 58. lenu se v tretjem odstavku pri Krajevni skupnosti Bršljin doda nova ulica
»Podbreznik«.
V desetem odstavku se pri Krajevni skupnosti Gotna vas doda nova ulica »Ulica Pie in Pina
Mlakarja«.
Spremeni se devetnajstni odstavek tako, da se glasi:
»- Krajevno skupnost Pre na: eš a vas, Kuzarjev Kal, Pre na, Suhor, Novo mesto z
ulico: Groblje«.
10. len
V 66. lenu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
» lan sveta ožjega dela ob ine ne more biti župan, podžupan, javni uslužbenec
v ob inski upravi in javni uslužbenec v službi ožjega dela ob ine.«
11. len
Dolo ba 10. lena tega statuta, ki ureja nezdružljivost, se za ne uporabljati po prvih rednih
volitvah po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev statuta.
12. len
Te spremembe in dopolnitve statuta za nejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Številka: 007-28/2007
Novo mesto,

Župan
Mestne ob ine Novo mesto
Alojzij MUHI
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Mestna ob ina Novo mesto
Ob inski svet
Komisija za statut in poslovnik
Številka: 007-28/2007
Datum: 28. 11. 2007

ŽUPANU IN OB INSKEMU SVETU
MESTNE OB INE NOVO MESTO

ZADEVA:

I.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA
MESTNE OB INE NOVO MESTO – druga obravnava

PRAVNI TEMELJI

− Zakon o lokalni samoupravi – uradno pre iš eno besedilo (ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št.
94/07)
− Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 33/2007 ZRomS-1)
− Statut Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2006)
II.

RAZLOGI IN CILJI ZA SPREJEM SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA

Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta Mestne ob ine Novo mesto (v nadaljevanju statuta)
narekuje nova zakonodaja oz. spremembe obstoje e zakonodaje, in sicer predvsem:
− Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 33/2007 – ZRomS-1) ter
− Zakon o lokalni samoupravi – uradno pre iš eno besedilo (ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št.
94/07)
Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZRomS-1) med drugim v 7. lenu dolo a
ustanovitev posebnega delovnega telesa za spremljanje položaja romske skupnosti v
ob inah, v katerih se v skladu z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, voli predstavnika
romske skupnosti v ob inski svet:
»(1) V ob inah, v katerih se v skladu z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, voli
predstavnika romske skupnosti v mestni oziroma ob inski svet, se v ob inskem svetu
ustanovi posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti.
(2) Delovno telo iz prejšnjega odstavka je sestavljeno iz najmanj šestih lanov oziroma
lanic, od katerih je najve polovica prebivalk oz. prebivalcev ob ine, ki niso lani ob inskega
sveta, od slednjih pa ve ina pripadnikov romske skupnosti.
(3) Predstavnik romske skupnosti v ob inskem svetu je po svoji funkciji lan delovnega
telesa iz prvega odstavka tega lena.«
ZRomS-1 v 8. lenu opredeljuje naloge posebnega delovnega telesa za spremljanje položaja
romske skupnosti.
V Statutu Mestne ob ine Novo mesto so v 23. lenu taksativno našteta vsa stalna delovna
telesa. Med slednje pa v skladu z dolo bami ZRomS-1 sodi tudi posebno delovno telo za
spremljanje položaja romske skupnosti v ob ini. Cilj spremembe in dopolnitve statuta je torej
uskladitev dolo b statuta z zakonodajo in opredelitev stalnega delovnega telesa.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi - ZLS-N (Uradni list RS,
št. 60/2007) prinaša nekatere spremembe na podro ju lokalne samouprave, ki so zajete v
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uradnem pre iš enem besedilu Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št.
94/2007).
Izhajajo iz navedenih novosti in sprememb zakonodaje je Komisija za statut in poslovnik (v
nadaljevanju: komisija) pripravila predlog sprememb in dopolnitev Statuta Mestne ob ine
Novo mesto (v nadaljevanju: statut) že za prvo obravnavo, ki jo je ob inski svet opravil na 9.
seji dne 25. 10. 2007.
Pri pripravi predloga sprememb in dopolnitev statuta za drugo obravnavo je komisija poleg
naštete zakonodaje dodatno upoštevala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
naseljih v Ob ini Novo mesto (Uradni list RS, št. 92/2007), Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ulicah Novem mestu (Uradni list RS, št. 92/2007) ter predloge in
pripombe, podane na 9. seji ob inskega sveta dne 25. 10. 2007.
Komisija zaradi racionalizacije predlaga, da se hkrati vodita postopka za sprejem sprememb
in dopolnitev statuta in poslovnika, oboje po dvofaznem postopku.
III.

PREDLAGANE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

Glede na dolo be ZRomS-1 komisija predlaga dopolnitev statuta tako, da se v 23. lenu pika
za dvanajsto alinejo nadomesti z vejico ter doda nova trinajsta alineja, ki se glasi:
»- odbor za spremljanje položaja romske skupnosti«.
S predlagano spremembo se uvrsti posebno delovno telo za spremljanje položaja romske
skupnosti v ob ini med stalna delovna telesa ob inskega sveta.
Naloge posebnega delovnega telesa bodo (tako kot za vsa ostala stalna delovna telesa)
opredeljena v Poslovniku Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto.
Komisija za statut in poslovnik je na 4. seji dne 28. 11. 2007 obravnavala in sprejela
naslednje spremembe in dopolnitve statuta glede na predlog v prvi obravnavi:
V celotnem besedilu statuta se beseda »delavec« nadomesti z besedama »javni
uslužbenec« v ustreznem sklonu in številu.
(Pravna podlaga: 1. len Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi
- ZLS-N (Uradni list RS, št. 60/2007))
V 1. lenu se v drugem odstavku za naseljem Gorenje Karteljevo doda naselje »Gorenje
Kronovo«.
V drugem odstavku se rta naselje »Sela«.
(Odprava redakcijskih napak. Med naselji Mestne ob ine Novo mesto v 1. lenu pomotoma
ni bilo navedenega naselja Gorenje Kronovo. Med naselji pa je bilo navedeno naselje Sela,
ki ni v Mestni ob ini Novo mesto).
V 16. lenu se v drugem odstavku rtata peta in enaindvajseta alineja.
(Pravna podlaga: 29. len Zakona o lokalni samoupravi – uradno pre iš eno besedilo (ZLSUPB2) (Uradni list RS, št. 94/07)
V 23. lenu se pika za dvanajsto alinejo nadomesti z vejico ter doda nova trinajsta alineja, ki
se glasi:
»- odbor za spremljanje položaja romske skupnosti.«
(Dopolnitev - pravna podlaga: 7. len Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, 33/2007 – ZRomS-1).
V 29. lenu se rta zadnji odstavek.
(Pravna podlaga: drugi odstavek 34. a lena Zakona o lokalni samoupravi – uradno
pre iš eno besedilo (ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07)
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V 42. lenu se spremeni prvi stavek tretjega odstavka tako, da se glasi:
»Po opravljenem pregledu pripravi lan nadzornega odbora predlog poro ila, katerega
obvezne sestavine dolo i minister, pristojen za lokalno samoupravo, v soglasju z
ministrom, pristojnim za finance.«
(Pravna podlaga: 32. len Zakona o lokalni samoupravi – uradno pre iš eno besedilo (ZLSUPB2) (Uradni list RS, št. 94/07)
V 47. lenu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Podrobnejšo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v ob inski upravi
dolo i župan.«
(Dopolnitev - pravna podlaga: 50. len Zakona o lokalni samoupravi – uradno pre iš eno
besedilo (ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07)
V 58. lenu se v tretjem odstavku pri Krajevni skupnosti Bršljin doda nova ulica
»Podbreznik«.
(Dopolnitev - pravna podlaga: 2. odstavek 2. lena Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ulicah Novem mestu (Uradni list RS, št. 92/07).
V desetem odstavku se pri Krajevni skupnosti Gotna vas doda nova ulica »Ulica Pie in Pina
Mlakarja«.
(Pravna podlaga: 1. odstavek 2. lena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah
Novem mestu (Uradni list RS, št. 92/07.
Spremeni se devetnajstni odstavek tako, da se glasi:
»- Krajevno skupnost Pre na: eš a vas, Kuzarjev Kal, Pre na, Suhor, Novo mesto z
ulico Groblje«.
(Odprava redakcijske napake. Naselji Pre na in Suhor sta bili doslej napa no uvrš eni med
ulice).
V 66. lenu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
» lan sveta ožjega dela ob ine ne more biti župan, podžupan, javni uslužbenec
v ob inski upravi in javni uslužbenec v službi ožjega dela ob ine.«
(Nezdružljivost funkcije - pravna podlaga: 19. len Zakona o lokalni samoupravi – uradno
pre iš eno besedilo (ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07)
Komisija za statut in poslovnik je na 4. seji dne 28. 11. 2007 poleg sprejetih predlogov
obravnavala tudi naslednje predloge za spremembe in dopolnitve statuta, podane na 8. seji
Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto, ki na komisiji niso prejeli potrebne ve inske
podpore:
1. Združitev Odbora za komunalo in promet ter Odbora za okolje in prostor
Komisija za statut in poslovnik glede na obseg nalog obeh odborov in možnost vklju evanja
ve jega števila zunanjih lanov ter ob dejstvu, da Odbor za komunalo in promet ter Odbor za
okolje in prostor nista razpravljala in sprejela stališ a o predlogu za združitev, ne podpira
predloga o združitvi. Glede predloga o združevanju delovnih teles komisija predlaga tudi v
bodo e razmislek o možnosti združitve drugih delovnih teles (npr. Odbora za gospodarstvo
ter Odbora za dav no politiko, prora un in finance).
2. Predlog, da se v 6. lenu statuta ustrezno vklju i poimenovanje mesta situl
Komisija za statut in poslovnik ugotavlja, da pri predlogu o poimenovanju mesta situl ne gre
za statutarno materijo. Komisija predlaga, da se v primeru, da bo predlagatelj vsebinsko
obrazložil pobudo in da bo predlog sprejet, poimenovanje ustrezno uredi z drugim aktom.
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3. Ob inski svet
Komisija za statut in poslovnik ne predlaga sprememb dolo b statuta, ki opredeljujejo
ob inski svet in predlaga, da se pri sprejemanju odloka o organizaciji in delovnih podro jih
ob inske uprave Mestne ob ine Novo mesto upošteva terminologijo veljavnega Statuta
Mestne ob ine Novo mesto in se uporablja pojem »ob inski svet, ob inska uprava.«
IV.

FINAN NE POSLEDICE

Sprejem sprememb in dopolnitev statuta pomeni z vidika prora una stroške objave
sprememb in dopolnitev statuta ter morebitnega kasnejšega istopisa v Uradnem listu RS ter
sejnine za lane novega posebnega delovnega telesa v skladu s pravilnikom.
V.

PREDLOG SKLEPA

Komisija za statut in poslovnik posreduje predlog sprememb in dopolnitev statuta
ob inskemu svetu ter predlaga, da ob inski svet po obravnavi:
1. Sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Mestne ob ine Novo mesto v drugi
obravnavi.
2. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne ob ine Novo mesto se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Predsednik
Komisije za statut in poslovnik
Anton Škerlj, l. r.
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