OB INA VIPAVA
SVET OB INA VIPAVA

PREDLOG

Na podlagi 16. in 115. lena Statuta ob ine Vipava (Ur.l. RS, št. 54/2002,
83/2002 in 91/2005) je Ob inski svet ob ine Vipava na svoji_____redni
seji dne___________sprejel
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA OB INSKEGA SVETA OB INE VIPAVA
1. len
V 79. lenu Poslovnika Ob inskega sveta ob ine Vipava (Ur.l. RS, št.
55/2002) se na koncu prvega odstavka za besedo »ob ine« doda besedilo:
»in tiste odloke oz. druge splošne akte (prora un, zaklju ni ra un,…), za
katere se tako odlo i ob inski svet ob sprejemanju dnevnega reda«.
V 6. odstavku 79. lena se za besedo »postopku« doda besedilo: »ali se
med samo sejo ugotovi, da bi bilo potrebno opraviti dve lo eni obravnavi
splošnega akta«.
2. len
V 84. lenu Poslovnika se doda etrti odstavek z besedilom: »V primeru,
da se prora un sprejema po hitrem postopku, se na isti seji opravita obe
obravnavi predloga prora una.«.
3. len
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Ob inskega sveta ob ine Vipava
za nejo veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.
Številka:
Datum:

SVET OB INE VIPAVA
ŽUPAN

Obrazložitev:
Na 11. redni seji Ob inskega sveta je bilo med drugim tudi govora o
nujnosti spremembe Poslovnika Ob inskega sveta ob ine Vipava.
Dolo be Poslovnika naj bi omogo ale, da se tudi Odlok o prora unu
lahko sprejema na na in, da bosta obe obravnavi odloka ali drugega
splošnega akta lahko opravljeni na isti seji (tudi odlok o prora unu, odlok
o zaklju nem ra unu…). To je smiselno še posebej v primerih, ko so
besedila splošnih aktov že vnaprej »usklajena« na odborih oz. komisijah
ob inskega sveta. V teh primerih bi dve lo eni obravnavi odloka ali
drugega splošnega akta povzro ili samo nepotrebne dodatne stroške
(ponovno fotokopiranje, poštnina…).
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami 79. in 84. lena
Poslovnika si dopustimo možnost, da se splošni akti sprejemajo na eni
seji. Podana je tudi možnost, da se opravita dve obravnavi na lo enih
sejah, e se med prvo obravnavo ugotovi, da je potrebno drugo obravnavo
opraviti na naslednji seji.
Spremembe in dopolnitve Poslovnika se sprejemajo z 2/3 ve ino
navzo ih lanov ob inskega sveta.
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