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ZADEVA: AMANDMAJA »SNEMANJE SEJ OBČINSKEGA SVETA« K PRORAČUNOMA ZA LETI 2020 IN
2021
Pozdravljeni,
skladno s 1. in 2. odstavkom 98. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
vlagava amandmaja k proračunoma za leto 2020 in 2021. Prosiva, da predlog objavite na spletnem
mestu občinskega sveta, zato da bo možno o njih razpravljati in odločati.
III. Snemanje sej občinskega sveta
Sklep (amandma k predlogu proračuna za leto 2020): Vpelje se nova proračunska postavka
»snemanje sej občinskega sveta«. Zagotovi se 15.000 evrov na leto. Sredstva se zagotovi iz plač za
podžupane (ukine se eno podžupansko mesto) (Prejemki nepoklicnih funkcionarjev: -7.500) in delno
iz sredstev za delovanje svetniških skupin (-7.500)
Sklep (amandma k predlogu proračuna za leto 2021): Vpelje se nova proračunska postavka
»snemanje sej občinskega sveta«. Zagotovi se 15.000 evrov na leto. Sredstva se zagotovi iz plač za
podžupane (ukine se eno podžupansko mesto) (Prejemki nepoklicnih funkcionarjev: -7.500) in delno
iz sredstev za delovanje svetniških skupin (-7.500)

Obrazložitev (za oba sklepa je enaka): Predlagava snemanje sej občinskega sveta, s čimer se zagotovi
večja transparentnost delovanja Mestne občine Novo mesto. Občanke in občani imajo pravico videti
in vedeti, na kakšen način njihovi voljeni predstavniki uresničujejo svoje volilne obljube. Snemanje sej
bo zagotovilo tudi dvig politične kulture, ki je v občinskem svetu na porazno nizkem nivoju (prepiri
župana z opozicijskimi svetniki, glasovalni stroj koalicije, nedelo nekaterih občinskih svetnikov,
nekateri svetniki v enem letu svojega mandata niso vložili niti ene pobude, nekateri se niso niti enkrat
oglasili v razpravi itd.). Podobno prakso uvajajo na Mestni občini Ptuj, kjer je postavka v višini 15.000
evrov. Predlagava, da se občina v zameno za večjo transparetnost odpove enemu od podžupanskih
mest, preostanek sredstev pa naj se zagotovi iz postavke »delo svetniških skupin«.
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