OBČINA VIPAVA
OBČINSKI SVET

PREDLOG

Na podlagi 16. in 107. 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
POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE VIPAVA
1. člen
Spremeni se 2. odstavek 31. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vipava (Ur. l. RS, št.
42/2011 in 73/2014) tako, da se po novem glasi:
» Pobude in vprašanja svetnikov se uvrstijo na 3. točko dnevnega reda, takoj za točko
»Poročilo o izvršenih sklepih«. V primeru, da so na sejo vabljeni gostje-poročevalci oz.
razpravljavci, se »Pobude in vprašanja svetnikov« lahko zamaknejo na kasnejšo točko
dnevnega reda. Tak vrstni red upošteva župan pri predlogu dnevnega reda ob sklicu seje ali se
tako odloči na sami seji z glasovanjem pri potrjevanju dnevnega reda«.
2. člen
Spremeni se 3. odstavek 60. člena Poslovnika občinskega sveta občine Vipava tako, da se
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.«

3. člen
V 4. odstavku 61. člena Poslovnika občinskega sveta občine Vipava se črta besedilo »ali v
času seje, če tako zahteva predsedujoči občinskega sveta,«.
4. člen
Spremeni se 1. odstavek 91. člena Poslovnika občinskega sveta občine Vipava tako, da se
glasi:
» Na dopolnjen predlog Proračuna lahko člani občinskega sveta vložijo amandmaje v pisni
obliki z obrazložitvijo najkasneje tri dni pred dnem, določenim za sejo, na kateri se bo
Proračun obravnaval.
Amandma se odda županu ali občinski upravi osebno, po pošti ali na uradni elektronski
naslov občine.
Župan oz. občinska uprava amandma nemudoma najkasneje pa dva dni pred sejo sveta,
pošljejo občinskim svetnikom.
Amandmaje k Proračunu lahko vloži tudi župan, ki jih mora občinskim svetnikom poslati
najkasneje dva dni pred sejo, na kateri se bo Proračun obravnaval.
Na sami seji ni dovoljeno vlagati amandmajev k Proračunu«.
Črta se 1. stavek 3. odstavka 91. člena, ki se glasi: »Amandmaji se v roku iz prvega odstavka
tega člena dostavijo županu.«
5. člen
Spremeni se zadnji stavek 92. člena Poslovnika občinskega sveta občine Vipava tako, da s
glasi:
»Občinski svet glasuje najprej o amandmajih, ki jih je vložil župan, nato pa o ostalih
amandmajih, po vrstnem redu njihove vložitve«.
6. člen
Spremembe Poslovnika Občinskega sveta občine Vipava začnejo veljati dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka:
Datum:
Župan
Mag. Ivan Princes
Obrazložitev:
K 1. členu:
Točka dnevnega reda »Pobude in vprašanja svetnikov« je sedaj uvrščena takoj za potrjevanje
zapisnika prejšnje seje z namenom, da se poudari teža teh vprašanj in pobud, kajti pred leti, ko
je bila ta točka uvrščena na konec dnevnega reda seje, se je dogajalo, da se je na nek način

razvodenil njen pomen, ker se ji morebiti ni dovolj prisluhnilo. Zato je bilo pred leti
zahtevano, da se spremeni Poslovnik tako, da bo imela ta točka dnevnega reda prednost.
Sedaj pa se dogaja, da so na skoraj na vsaki seji navzoči povabljeni gostje-poročevalci, ki
poročajo pri posamezni točki dnevnega reda. Ker nima smisla, da bi bili ti gostje več ur
navzoči in poslušali vse točke dnevnega reda, običajno »njihove« točke z glasovanjem
zamaknemo tako, da so na vrsti prej.
Sedaj je predlagano, da župan to upošteva že pri pripravi dnevnega reda, ker ve, katere goste
je vabil na sejo; če pa se zgodi, da je treba to okoliščino upoštevati šele na sami seji, pa o tem
odloči občinski svet pri potrjevanju dnevnega reda z glasovanjem.
Besedilo člena veljavnega Poslovnika, ki se spreminja:
31. člen
Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o predlogih, da se posamezne zadeve
umaknejo z dnevnega reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o morebitnih
predlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav ali hitri postopek .
Pobude in vprašanja svetnikov imajo prednost pred vsemi drugimi točkami dnevnega reda in
se uvrstijo takoj za točko »potrditev zapisnika«.
Predlagatelj točke dnevnega reda lahko točko sam umakne vse do glasovanja o dnevnem redu.
O predlagateljevem umiku točke svet ne razpravlja in ne glasuje. Kadar predlaga umik točke
dnevnega reda oseba, ki ni predlagatelj točke, svet o tem razpravlja in glasuje.
Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo le, če so razlogi nastali po sklicu seje
in če je bilo članom sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red. O
predlogih za razširitev dnevnega reda svet razpravlja in glasuje.
Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma za razširitev dnevnega reda da
predsedujoči na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti.
K 2. členu:
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 spremembe Poslovnika 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 veljavnega Poslovnika, ki se spreminja:

60. člen
Svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot stalno delovno telo sveta,
ki jo imenuje izmed svojih članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima 3 člane.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 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, izdaja
akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev ter obravnava druga vprašanja, ki mu
jih določi občinski svet.
K 3. členu:
Statutarno pravna komisija je bila že večkrat postavljena pred dejstvo, da neko pomembno
pravno stališče, razlago oblikuje oziroma sprejme v zelo kratkem času (kar med par minutnim
odmorom). To ni sprejemljivo, kajti v tako kratkem času največkrat ni možno pripraviti
ustreznega pravnega mnenja, ker je treba tematiko širše pravno proučiti, da se lahko poda
verodostojno stališče.
Sedaj se ta člen spreminja tako, da Statutarno pravna komisija na sami seji ne bo več podajala
razlag in mnenj, temveč v obdobju med dvema sejama. To ji bo omogočilo natančno
seznanjanje s predpisi, da bo lahko podala pravo razlago.
Besedilo člena veljavnega Poslovnika, ki se spreminja:
61. člen
Statutarno pravna komisija občinskega sveta ima tri člane. Komisija obravnava predlog
statuta občine in poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev,
odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki predpisov. Komisija oblikuje
svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo,
zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.
Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta občine
in poslovnika občinskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine. Med dvema
sejama občinskega sveta ali v času seje, če tako zahteva predsedujoči občinskega sveta,
statutarno pravna komisija razlaga statut in poslovnik občinskega sveta.
K 4. členu:
Gleda vlaganja amandmajev k proračunu se je večkrat dogajalo, da je »izjema postala
pravilo«. Sedaj Poslovnik dopušča, da se amandmaji vlagajo izjemoma na sami seji, kar pa je
postala praksa.
Ker je Proračun izjemno pomemben akt, ni primerno, da se amandmaji obravnavajo oz.
sprejemajo tako na hitro, da jih občinski svetniki niti nimajo časa proučiti.
Sedaj je predlagano, da se amandmaji vložijo najkasneje tri dni pred sejo; oddajo se županu
ali občinski upravi. Amandmaje (tudi amandmaje župana) je potrebno svetnikom poslati
najmanj dva dni pred sejo, na kateri bodo obravnavani. To bo omogočilo, da bodo vsi svetniki
pravočasno seznanjeni z vsemi prispelimi amandmaji.

Besedilo člena veljavnega Poslovnika, ki se spreminja:
91. člen
Na dopolnjen predlog proračuna lahko člani občinskega sveta vložijo amandmaje v pisni
obliki najkasneje tri dni pred sejo občinskega sveta, le izjemoma na sami seji v pisni obliki.
Amandmaji se predlagajo k posameznim programskim delom proračuna.
Amandmaji se v roku iz prvega odstavka tega člena dostavijo županu. Amandma mora
upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki
K 5. členu:
Ta člen določa, da se najprej glasuje o amandmajih župana (ki je tudi edini predlagatelj
proračuna), kasneje pa o ostalih amandmajih. Sedaj je tudi določeno, da se o ostalih
amandmajih glasuje po vrstnem redu njihove vložitve, da se odpravi dilema, o katerem se bo
prej glasovalo.
Besedilo člena veljavnega Poslovnika, ki se spreminja:
92. člen
Pred začetkom razprave, v kateri občinski svet razpravlja o posameznih delih dopolnjenega
predloga proračuna občine, lahko najprej župan ali predstavnik občinske uprave dodatno
obrazloži dopolnjen predlog proračuna občine. Občinski svet glasuje najprej o amandmajih, ki
jih je vložil župan in šele nato o drugih amandmajih.
Spremembe Poslovnika se sprejema z 2/3 večino glasov navzočih članov občinskega sveta.

Pripravila:
Helena Kobal
Občinska uprava občine Vipava

Predlagatelj:
Župan mag. Ivan Princes

