OBČINA VIPAVA
OBČINSKI SVET

PREDLOG

Na podlagi 16. in 106. člena Statuta Občine Vipava (Ur. l. RS, št. 42/2011 in 73/2014) je
Občinski svet občine Vipava na svoji ______redni seji dne _______sprejel
SPREMEMBE STATUTA OBČINE VIPAVA
1. člen
Spremeni se 2. odstavek 24. člena Statuta Občine Vipava (Ur. l. RS, št. 42/2011 in 73/2014)
tako, da se po novem glasi:
»Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:
- svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles sveta in za člane drugih organov, ki
jih imenuje svet,
- svetu pripravi predlog za podelitev občinskih priznanj,
- svetu ali županu daje pobude oziroma predloge odločitev v zvezi s kadrovskimi
vprašanji v občini, ki so v pristojnosti sveta,
- obravnava vse druge predloge in vprašanja v zvezi z volitvami, imenovanji in
razrešitvami, ki so v pristojnosti sveta, in daje svetu ustrezne predloge,
- pripravlja predloge odločitev sveta (mnenja, soglasja..), ki se tičejo imenovanj
direktorjev, ravnateljev in drugih oseb, ki jih imenujejo sveti zavodov ali drugih
pravnih oseb, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina oz. v drugih
podobnih primerih
- pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačili za opravljanje funkcije in drugimi
prejemki občinskih funkcionarjev, članov občinskih organov in delovnih teles ter
drugih organov, in izvršuje sprejete odločitve sveta,
- opravlja naloge po zakonu, ki ureja preprečevanje korupcije,
- opravlja naloge po zakonu, ki ureja lokalne volitve,
- izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev,
- obravnava in daje svetu mnenja ter predloge odločitev, ki se nanašajo na organizacijo
občinske uprave,
- opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti in naloge po naročilu sveta,
- opravlja druge naloge na podlagi zakona ali drugega predpisa.«

2. člen
Spremembe Statuta občine Vipava začnejo veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Številka:
Datum:
Župan
Mag. Ivan Princes

Obrazložitev:
Zaradi določenih nejasnosti v zvezi s pristojnostmi Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja, ki je delovno telo Občinskega sveta občine Vipava, je bila tako s strani
občinskih svetnikov kot tudi Statutarno pravne komisije podana pobuda, da se pristopi k
ustreznim spremembam Statuta Občine Vipava in Poslovnika Občinskega sveta občine
Vipava, tako, da bodo te nejasnosti odpravljene.
Problematika se je porajala zlasti pri vprašanju nezadostne definicije pristojnosti glede
podajanja mnenj in soglasij, ko gre za imenovanja direktorjev oziroma ravnateljev javnih
zavodov, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Vipava.
S tem predlogom sprememb Statuta je izrecno določeno, da to sodi v pristojnost Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Dodane so še nekatere pristojnosti, ki doslej niso bile izrecno navedene (glede priznanj
občine, pristojnosti glede volitev, preprečevanja korupcije…), sodijo pa v domeno te
komisije.
Besedilo člena sedaj veljavnega Statuta Občine Vipava, ki se spreminja:
24. člen
»Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima 3 člane, ki jih občinski svet
imenuje izmed svojih članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:
− občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki
jih imenuje občinski svet,
− občinskemu svetu ali županu daje pobude oz. predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v
občini,
− obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi občinski svet
− izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev. »
----------------------------Spremembe Statuta se sprejemajo z 2/3 večino vseh članov občinskega sveta.
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