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ZADEVA: AMANDMA št. 3 K PREDLOGU POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA MESTNE
OBČINE NOVO MESTO V DRUGI OBRAVNAVI

PREDLAGATELJ AMANDMAJA: KOMISIJA ZA STATUT IN POSLOVNIK ( kot
predlagatelj gradiva )

Na podlagi določb 95. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 52/2013) in na podlagi predloga besedila Poslovnika občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto v drugi obravnavi predlagamo Občinskemu svetu v sprejem
naslednji amandma:
A M A N D M A št. 3
K predlogu Poslovnika občinskega sveta mestne občine Novo mesto v drugi obravnavi
predlagamo naslednjo spremembo:
Spremeni se besedilo prvega odstavka 72. člena predloga Poslovnika občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto in se po novem glasi:
72. člen
(1) Člane delovnih teles imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov.
(2) Načelo sorazmernosti se upošteva po sistemu, ki ga uporablja občinska volilna
komisija za dodelitev mandatov za občinski svet na lokalnih volitvah na ravni
skupnega števila članov v delovnih telesih. Poleg tega se mora načelo sorazmernosti
upoštevati tudi pri dodelitvi mandatov v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.

(3) Kvantitativne predloge za razdelitev pripravi občinska uprava po merilih iz
prejšnjega odstavka, predlog razdelitve števila mest v delovnih telesih pa se uskladi
na seji nosilcev kandidatnih list iz 3. odstavka 8. člena tega poslovnika.
(4) Predsednika delovnega telesa imenuje občinski svet izmed svojih članov. Namestnika
predsednika pa izvoli delovno telo. Namestnik predsednika je lahko le član občinskega
sveta.
(5) Članstvo v delovnem telesu ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z
delom v občinski upravi.
Obrazložitev:
Komisija za statut in poslovnik se je sestala dne 29. 3. 2017 in predlagala, da se dopolni prvi
odstavek 72. člena tako, da bo iz njega jasno razvidno, da se mora pri razdelitvi mandatov
članov delovnih teles upoštevati načelo sorazmernosti. Določiti je potrebno tudi metodo, po
kateri se taka razdelitev naredi. Komisija predlaga sistem, ki ga uporablja občinska volilna
komisija za dodelitev mandatov za občinski svet na lokalnih volitvah na ravni skupnega
števila članov v delovnih telesih. Poleg tega se mora načelo sorazmernosti po enaki metodi
upoštevati pri dodelitvi mandatov v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Kvantitativne predloge za razdelitev pripravi občinska uprava po merilih iz drugega odstavka,
predlog razdelitve števila mest v delovnih telesih pa se uskladi na seji nosilcev kandidatnih
list iz 3. odstavka 8. člena tega poslovnika, ki jo skliče župan pred konstitutivno sejo.
V četrtem odstavku tega člena se na novo opredeli tudi, da namestnika predsednika komisije
ali odbora izvoli delovno telo izmed svojih članov, ki so člani občinskega sveta.
Komisija predlaga, da občinski svet sprejeme predlagani amandma.
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