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ZADEVA: REDAKCIJSKI AMANDMA ŠT. 2 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 redakcijski amandma:
A M A N D M A št. 2
K predlogu Poslovnika občinskega sveta Mestne občine Novo mesto v drugi obravnavi
predlagamo naslednji dve spremembi:

1.
Spremeni se besedilo prvega odstavka 61. člena predloga Poslovnika občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto, ki se uskladi z vsemi členi 7. poglavja z naslovom Delovna
telesa občinskega sveta in njihove pristojnosti in se po novem glasi:
(1) Stalna delovna telesa občinskega sveta so opredeljena s statutom in so:
- komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
- komisija za statut in poslovnik,
- komisija za medobčinsko in mednarodno sodelovanje,
- komisija za priznanja in nagrade,
- komisija za vloge in pritožbe.
- odbor za družbene dejavnosti,
- odbor za okolje, prostor, komunalo in promet,
- odbor za davčno politiko, proračun in finance,
- odbor za gospodarstvo,
- odbor za spremljanje položaja romske skupnosti.
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2.
Spremeni se besedilo prvega odstavka 68. člena predloga Poslovnika občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto in se po novem glasi:
(1) Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet obravnava:
-

urbanizem in prostorsko planiranje,
varstvo naravne in kulturne dediščine,
varstvo okolja,
ustanavljanje, financiranje in nadzorovanje javnih služb na področju okolja in
prostorskega urejanja,
razvoj mesta, ohranitev in revitalizacijo starega mestnega jedra in drugih naselij ter
predloge za namembnost mestnega prostora.
izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje z energetskimi, vodovodnimi in drugimi
komunalnimi objekti in napravami,
izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje z javnimi cestami, javnimi potmi, parkirišči, trgi,
parki in drugimi javnimi površinami,
urejanje prometa,
izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje s pokopališči, za organizacijo pogrebnih storitev
ter za mrliško-ogledno službo,
ustanavljanje, financiranje in nadzorovanje javnih služb s področja komunalne
dejavnosti,
varstvo tal in vodnih virov,
varstvo zraka, varstvo pred hrupom ter zbiranje in deponiranje odpadkov,
področje požarne varnosti ter organizacijo dimnikarske službe.

(2) Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet ima devet (9) članov.
3.
Spremeni se besedilo prvega odstavka 96. člena predloga Poslovnika občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto in se po novem glasi:
(1) V okviru prve obravnave predloga proračuna oziroma še v štirinajstih (14) dneh po
opravljeni prvi obravnavi lahko člani občinskega sveta k predlogu proračuna predložijo
županu pisne pripombe in predloge.
(2) Vsak predlagatelj predloga oziroma pripombe mora upoštevati pravilo o ravnovesju med
proračunskimi prihodki in odhodki.
Obrazložitev:
S tem amandmajem se prekliče amandma št. 1, ki ga je podala Komisija za statut in
poslovnik, saj ta amandma obsega celotno besedilo amandmaja št. 1 in dodatna predloga v
zvezi z 68. in 96. členom. Pri pregledu besedila Poslovnika je Komisija za statut in poslovnik
ugotovila, da je prišlo do redakcijske napake v prvem odstavku 61. člena, ker nabor delovnih
teles ni usklajen z delovnimi telesi, ki so opredeljena po novem. V 68. členu se s popravkom
uskladi in popravi navedba imena novega Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet.
Komisija dodatno pojasnjuje tudi, da veljavni Statut v svojem 22. členu določa, da imajo
Komisije in odbori 7-9 članov, zato tega Poslovnik ne sme spreminjati. Ta amandma vsebuje
tudi spremembo 96. člena, v katerem se podaljša rok, ki ga imajo člani občinskega sveta in
sicer iz 7 na 14 dni. Tako po novem člani občinskega sveta v okviru prve obravnave predloga
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proračuna oziroma še v štirinajstih (14) dneh po opravljeni prvi obravnavi lahko predložijo
županu pisne pripombe in predloge k predlogu proračuna.

Komisija predlaga, da občinski svet odpravi zgoraj navedene redakcijske popravke s
sprejemom predlaganega amandmaja.

KOMISIJA ZA STATUT IN POSLOVNIK
Namestnica predsednice
Martina Vrhovnik, l. r.
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