Ljubljana, 11. april 2018

SOLIDARNOST NOVO MESTO

OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO

SPREMEMBE POSLOVNIKA

Spoštovani,

Občinski svet Mestne občine Novo mesto bo na 29. redni seji, ki bo potekala 19. aprila
obravnaval tudi Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto.
V Solidarnosti menimo, da je časovna omejitev podajanja ustne pobude na zgolj eni
minuto prekratka. V tako kratkem času ne moreš povedati bistva pobude in svoje zadeve
argumentirati. Nova časovna omejitev ni z ničemer utemeljena in predstavlja nepotrebno
omejevanje politične moči najvišjega organa lokalne samouprave. Ni jasno, zakaj bi bila
utemeljitev pobude krajša od razprav ob ostalih točkah dnevnega reda. Predlagamo
časovno omejitev na tri minute, kar je primerljivo s sejo državnega zbora in z
dosedanjo prakso občinskega sveta.
Pobudam in vprašanjem bi morali nameniti osrednjo vlogo na seji občinskega sveta. Sedaj
je tako, da pobudniki ostajajo v dvorani sami. Predlagam, da zaščitimo dostojanstvo in
pomen občinskega sveta, ki je najvišji organ in točko pobud in vprašanj umestimo
na začetek seje.
Prav tako predlagam, da določimo jasen rok, v katerem bi morala župan in občinska
uprava odgovoriti na zastavljena svetniška vprašanja oziroma pobude. Formulacija do
naslednje redne seje je namreč v praksi neustrezna. Med dvema sejama velikokrat mine
več kot en mesec (na leto imamo osem, devet sej), tako da se v tem času pobuda lahko
že razvodeni. Prav tako je nesmiselno postavljati vprašanja občini in čakati na odgovore
več kot en mesec, če zakon o dostopu do informacij javnega značaja določa 20 dnevni rok
za odgovore. Svetniško vprašanje sicer ni povsem enako zahtevi po dostopu do informacij

javnega značaja, vendar je ne glede na to, kakršen koli rok, daljši od enega meseca,
nesprejemljiv z vidika učinkovitosti dela občinskega sveta.
Vlagamo torej naslednje amandmaje k Predlogu sprememb in dopolnitev Poslovnika
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
1.
Nov 16. člen naj se namesto predlaganega glasi (spremembe glede na predlog Komisije
za statut in poslovnik so obarvane v rdeče in krepko) :
»Na vsaki redni seji občinskega sveta mora biti predvidena posebna točka dnevnega reda
za vprašanja in pobude članov. Točka dnevnega reda se umesti na začetek seje, in
sicer takoj za ugotavljanjem sklepčnosti in potrditvijo dnevnega reda ter potrditvijo
zapisnika predhodne seje.
Član občinskega sveta lahko poda na eni seji skupno največ štiri (4) vprašanja ali pobude,
in sicer v ustni ali pisni obliki. V kolikor član občinskega sveta poda na seji občinskega
sveta vprašanja ali pobude v ustni obliki, sme trajati obrazložitev za posamezno vprašanje
največ tri (3) minute, za posamezno pobudo pa največ (5) minut.«

2.
Predlagamo spremembo 7. odstavka 16 člena, in sicer tako da se po novem glasi:
(7) Na vprašanja in pobude se praviloma odgovarja na naslednji seji. Odgovore na
vprašanja in pobude se objavi na spletnem mestu občine najkasneje v roku 30 dni
od dneva, ko je bilo vprašanje ali pobuda zastavljena.

Uroš Lubej,
vodja svetniške skupine Solidarnost

»Čas je za novo orientacijo! «
Srečko Kosovel

