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OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu
Zadeva:

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine
Novo mesto – skrajšani postopek

Namen:

Obravnava in sprejem

Pravna
podlaga:
•
•
•

Statut Mestne občine Novo mesto (DUL št. 33/16 in 21/17),
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno
besedilo, 27/08-odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12
ZUJF, 14/15
ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno
besedilo, 110/11-ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415A, 95/14
ZIPRS1415-C, 14/15-ZIPRS1415-D, 55/15-ZFisP, 96/15ZIPRS1617, 80/16ZIPRS1718, 33/17
ZIPRS1718-A, 71/17
ZIPRS1819, 13/18).

Pripravil:

Komisija za statut in poslovnik in občinska uprava

Poročevalki:

dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica občinske uprave
Martina Vrhovnik, namestnica predsednika Komisije za statut in poslovnik

Obrazložitev:

V prilogi

Predlog sklepa:

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel predlog
Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Mestne
občine Novo mesto po skrajšanem postopku.

mag. Gregor MACEDONI,
ŽUPAN
PRILOGE:
−
−

Obrazložitev
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OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA
OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVO MESTO – SKRAJŠANI
POSTOPEK

1. RAZLOGI ZA SPREJEM SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA
Komisija za statut in poslovnik je ugotovila, da so nekatera določila novega Poslovnika
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 8/17, v nadaljnjem
besedilu Poslovnik) potrebna uskladitve oz. bolj natančne dikcije, da bo uporaba le-teh
nedvoumna.

2. OCENA STANJA IN OBRAZLOŽITEV
Poslovnik je bil temeljito spremenjen in prenovljen v mesecu aprilu 2017, zato je občinski svet
sprejel nov Poslovnik. Zaradi vprašanj, ki so se pojavila po sprejemu le-tega, je Komisija za
statut in poslovnik sklenila, da se zaradi bodoče lažje uporabe popravi oz. dopolni nekaj določb.
Pravna podlaga za sprejem so Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 27/08-odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno
prečiščeno besedilo, 110/11-ZDIU12, 104/12-ZIPRS1314, 14/13, 46/13-ZIPRS1314-A, 82/13 ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415C, 14/15-ZIPRS1415-D, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617, 80/16-ZIPRS1718, 33/17-ZIPRS1718A, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18) in Statut Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št.
33/16 in 21/17).
2.1.
Komisija predlaga, da se spremeni drugi odstavek 16. člena, ki se sedaj glasi:
»(2) Na vsaki redni seji občinskega sveta mora biti predvidena posebna točka dnevnega reda
za vprašanja in pobude članov. Član občinskega sveta lahko poda na eni seji največ dve (2)
ustni ali dve (2) pisni vprašanji ali pobudi. «.
Po novem je predlagano, da lahko vsak član občinskega sveta na eni seji poda največ štiri
vprašanja ali pobude, in sicer v ustni ali pisni obliki. V kolikor član občinskega sveta poda na seji

občinskega sveta vprašanja ali pobude v ustni obliki, sme trajati obrazložitev za posamezno
vprašanje ali pobudo največ eno (1) minuto.
Zaradi tega se tako po novem drugi odstavek 16. člena glasi:
»Na vsaki redni seji občinskega sveta mora biti predvidena posebna točka dnevnega reda za
vprašanja in pobude članov. Član občinskega sveta lahko poda na eni seji skupno največ štiri
(4) vprašanja ali pobude, in sicer v ustni ali pisni obliki. V kolikor član občinskega sveta poda na
seji občinskega sveta vprašanja ali pobude v ustni obliki, sme trajati obrazložitev za posamezno
vprašanje ali pobudo največ eno (1) minuto.«
2.2.
Predlagana je sprememba petega odstavka 77. člena Poslovnika občinskega sveta v delu, ki
se nanaša na sprejem rebalansa proračuna in spremembe proračuna.
77. člen se sedaj glasi:
»(5) Občinski svet sprejema po enostopenjskem postopku: zaključni račun proračuna, rebalans
proračuna, spremembe proračuna, odlok na podlagi izida glasovanja občanov na referendumu,
spremembe in dopolnitve odloka na podlagi odločbe ustavnega sodišča, odlok o prenehanju
veljavnosti posameznih določb odloka ali posameznih odlokov, prečiščena besedila splošnih
aktov, intervencijske akte, pravilnike, odredbe ter druge splošne in posamične akte.«
103. člen Poslovnika določa, da rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po določbah
tega poslovnika, ki veljajo za sprejem odloka po skrajšanem postopku.
Rebalans proračuna in spremembe proračuna dejansko sprejema občinski svet po skrajšanem
postopku, zato predlagamo spremembo besedila petega odstavka, in sicer tako, da se iz
besedila petega odstavka 77. člena Poslovnika črta besede ” rebalans proračuna, spremembe
proračuna«.
Zaradi tega se po novem peti odstavek 77. člena glasi:
»Občinski svet sprejema po enostopenjskem postopku: zaključni račun proračuna, odlok na
podlagi izida glasovanja občanov na referendumu, spremembe in dopolnitve odloka na podlagi
odločbe ustavnega sodišča, odlok o prenehanju veljavnosti posameznih določb odloka ali
posameznih odlokov, prečiščena besedila splošnih aktov, intervencijske akte, pravilnike,
odredbe ter druge splošne in posamične akte.«
Posledično pa je potrebno spremeniti tudi besedilo 103. člena Poslovnika, in sicer tako, da se
besedilo »rebalans proračuna« nadomesti z besedilom »rebalans in spremembe proračuna«.
3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Sprejem sprememb Poslovnika ne bo imel finančnih posledic.
Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto predlagamo sprejem naslednjega

SKLEPA
»Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel predlog sprememb in dopolnitev
Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto po skrajšanem postopku.«

Pripravili:
Jasna Jazbec Galeša
podsekretarka za splošno pravne zadeve
Maja Gorenc
višja svetovalka za občinski svet

Katarina Petan
vodja Urada za finance in splošne zadeve

Komisija za statut in poslovnik
namestnica predsednika
Martina Vrhovnik
dr. Vida Čadonič Špelič,
direktorica

PREDLOG
Na podlagi 112. in 114. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št.
33/16 in 21/17) in 123. člena v povezavi z 91. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne
občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/17) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto
na …... seji dne, ……. sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
P O S L O V N I KA
OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVO MESTO

1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/17) se
drugi odstavek 16. člena spremeni tako, da se glasi:
»Na vsaki redni seji občinskega sveta mora biti predvidena posebna točka dnevnega reda za
vprašanja in pobude članov. Član občinskega sveta lahko poda na eni seji skupno največ štiri
(4) vprašanja ali pobude, in sicer v ustni ali pisni obliki. V kolikor član občinskega sveta poda
na seji občinskega sveta vprašanja ali pobude v ustni obliki, sme trajati obrazložitev za
posamezno vprašanje ali pobudo največ eno (1) minuto.«.
2. člen
Peti odstavek 77. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet sprejema po enostopenjskem postopku: zaključni račun proračuna, odlok na
podlagi izida glasovanja občanov na referendumu, spremembe in dopolnitve odloka na podlagi
odločbe ustavnega sodišča, odlok o prenehanju veljavnosti posameznih določb odloka ali
posameznih odlokov, prečiščena besedila splošnih aktov, intervencijske akte, pravilnike,
odredbe ter druge splošne in posamične akte.«.
3. člen
V 103. členu se besedilo »rebalans proračuna« nadomesti z besedilom »rebalans in
spremembe proračuna« v ustreznem sklonu.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti (15.) dan po objavi v uradnem
glasilu občine.
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