OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

ZADEVA:
PRAVNA PODLAGA:

ZAPISNIK NADALJEVANJA 4. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE
MENGEŠ Z DNE 5. FEBRUAR 2015
22. člen Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, št.
3/01, 8/06)
39. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 5/99, 3/01, 1/07)

NAMEN:

Obravnava, dopolnitve in potrditev

PREDLAGATELJ:
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PREDLOG SKLEPA:
1. Sprejme se zapisnik nadaljevanja 4. seje z dne 5. 2. 2015 z naslednjimi dopolnitvami/popravki.

župan Franc Jerič

Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.

ZAPISNIK NADALJEVANJA 4. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ
Z DNE 5. 2. 2015
Seja je bila 5. 2. 2015 ob 17. uri v sejni sobi – poročni dvorani.
Prisotnost:
- prisotni člani občinskega sveta: Matevž Bolta, Peter Gubanc, Franc Hribar, Matej Hribar, Aleš Janežič, Matjaž
Loboda, Urška Mehle, Tina Jamšek, Katja Jamšek, Bogo Ropotar, Robert Ručigaj, Marija Sitar, Nataša Skok,
Boštjan Skok, Tomaž Štebe, Jožef Vahtar, Mirjan Trampuž, Urša Posavec, Urška Tavčar
- župan Franc Jerič
- člani občinske uprave: Marija Kos, Urban Kolar
- drugi prisotni: Katarina Pogačnik
Sejo je vodil podžupan Občine Mengeš g. Bogo Ropotar.
Obravnavane so bile točke potrjenega dnevnega reda, ki jih občinski svet zaradi časovne omejitve trajanja seje
ni obravnaval 29. 1. 2015:
5. PREDLOG STATUTA OBČINE MENGEŠ – 2. obravnava
6. PREDLOG POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ – 2. obravnava
7. LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA
ENERGETSKEGA KONCEPTA (LEK) IN NJIHOVIH UČINKIH V OBČINI MENGEŠ ZA LETO
2014 IN PLAN DELA ZA LETO 2015
8. SKLEP O JAVNEM RAZPISU ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA
POMEMBNE TRAJNE DOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU, UGLEDU IN
PROMOCIJI OBČINE ZA LETO 2015
9. SKLEP O VIŠINI TRDINOVE NAGRADE V LETU 2015

Predsedujoči je predlagal, da zaradi dodatnih dejstev, ki jih je Vrtec Mengeš pridobil s strani Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport občinski svet ponovno obravnava 4. točko dnevnega reda Sklep o potrditvi
spremembe sistemizacije delovnih mest v šolskem letu 2014/2015 za Vrtec Mengeš.
Zaradi različnih mnenj iz razprave je predsedujoči predlog umaknil.
AD 5/ PREDLOG STATUTA OBČINE MENGEŠ – II. OBRAVNAVA
Obrazložitev je podal g. Ropotar.
K predlogu so dopolnila posredovali Peter Gubanc, Tomaž Štebe, Franc Hribar in župan Franc Jerič.
Dopolnilo g. Petra Gubanca:
V 57. členu se 2. odstavek črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
»(2) Poveljnik za civilno zaščito je za svoje delo odgovoren županu.«
Dopolnilo je bilo sprejeto soglasno.

Dopolnila g. Tomaža Štebeta:

Dopolnilo 01:

V predlaganem statutu v II. obravnavi v 2. členu predlagam dvoje bolj redakcijskih
sprememb.
2. člen
(območje, ime in sedež občine)
(1) Občina Mengeš (v nadaljnjem besedilu: občina) je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z
zakonom na območju naslednjih naselij: Dobeno, Loka pri Mengšu, Mengeš in Topole.
(2) Sedež občine: Menegeš, Slovenska cesta 30.
(3) Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi
vrstami premoženja.
(4) Občino predstavlja in zastopa župan.
(5) Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni po postopku, ki ga določa zakon.
(6) Območja in imena naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z občinskim odlokom.
ZA: 16
PROTI: 1 – Bogo Ropotar
NI GLASOVAL: Jože Vahtar
Dopolnilo je bilo sprejeto.
Dopolnilo 02:

V predlaganem statutu v II. obravnavi v 8. členu predlagam navedene spremembe določb
zadev v točki 1.

8. člen
(naloge občine)
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene z zakonom ali splošnim
aktom občine, zlasti pa:
1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena, tako da:
– sprejema statut in druge predpise občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– sprejema prostorske akte in druge načrte prostorskega in okoljskega urejanja občine,
– predpisuje davke in prispevke,
– sprejema strategije in programe razvoja celotne občine ter posameznih vsebinskih področij
oz. krajevnih območij.
ZA: 2
PROTI: 14
NI GLASOVAL: 3
Dopolnilo ni bilo sprejeto.

Dopolnilo 03:

V predlaganem statutu v II. obravnavi v 14. členu predlagam podrobnejše določilo javnosti
dela občine.
14. člen
(javnost dela)
(1) Delo organov občine je javno.
(2) Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim
objavljanjem splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov medijev na javnih sejah občinskih
organov, s sprotnim spletnim objavljanjem oz. dostopom do gradiv vseh organov občine ter magnetogramov oz.
prenosov v živo sej sveta občine na spletu, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje
občinskih organov ter z zagotavljanjem dostopa do informacij javnega značaja, skladno z zakonom.
(3) Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov
občine, pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke,
ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne
osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakoni, ta statut in poslovnik
občinskega sveta.
ZA: 2
PROTI: 16
NI GLASOVAL: 1
Dopolnilo ni bilo sprejeto.
Dopolnilo 03a:

V predlaganem statutu v II. obravnavi se v 15. členu dodata alineji, ki sta v poslovniku in bolj
sodita v statut. V poslovniku pa se brišeta.

15. člen
(konstituiranje)
(1) Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
(2) Občinski svet šteje 16 članov.
(3) Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata
prejšnjih članov občinskega sveta in traja do prve seje na naslednjih rednih volitvah izvoljenega občinskega
sveta, če ni z zakonom drugače določeno.
(4) Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega
sveta.
(5) Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta,
če je za izvolitev župana potreben drugi krog volitev, pa najkasneje v desetih dneh po drugem krogu volitev.
(6) Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo najkasneje v osmih dneh po preteku roka iz prejšnjega odstavka
tega člena skliče predsednik občinske volilne komisije.
(7) Zaradi priprave na prvo sejo skliče novoizvoljeni župan nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni člani.

ZA: 11

PROTI: 2
NI GLASOVAL: 6
Dopolnilo ni bilo sprejeto.
Dopolnilo 04:

V predlaganem statutu v II. obravnavi v 21. členu predlagam možnost, da tudi svetniki lahko
predlagajo dnevni red oz. skličejo sejo sveta občine in da se morajo vsa gradiva sklica in
kasneje posredovana ali dana na seji takoj objaviti na spletu.
21. člen
(seje občinskega sveta)
(1) Občinski svet dela in odloča na sejah.
(2) Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan ali najmanj petina svetnikov ob njihovem samostojnem
sklicu seje.
(3) Vsak član občinskega sveta ali delovno telo lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge
akte iz njegove pristojnosti razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v
zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
(4) Župan mora predloge komisij in odborov občinskega sveta ter predloge članov občinskega sveta iz
prejšnjega odstavka uvrstiti na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je določeno v poslovniku občinskega
sveta.
(5) O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na začetku seje.
(6) Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena točka za vprašanja in pobude.
(7) Sklic seje, ki vsebuje vabilo in gradivo, se pošlje županu, podžupanu, članom občinskega sveta,
predsedniku nadzornega odbora in direktorju občinske uprave. Sklic seje je informacija javnega značaja. Sklic
seje in vsa kasneje posredovana ali na seji dana dodatna gradiva, se morajo takoj, ko so pripravljena, objaviti
na spletni strani občine. O sklicu seje se obvesti medije.
(8) Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki komisij in odborov občinskega sveta ter direktor
občinske uprave so se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na vprašanja članov občinskega
sveta, kadar se obravnavajo vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela.
ZA: 1
PROTI: 17
NI GLASOVAL: 1
Dopolnilo ni bilo sprejeto.

Dopolnilo 05: Predlagatelj je dopolnilo umaknil.

V predlaganem statutu v II. obravnavi v 22. členu predlagam navedene dopolnitve.

22. člen
(odločanje)
(1) Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem. Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z
zakonom ali če tako, na osnovi jasne utemeljitve, sklene občinski svet.

(2) Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih organov ter druga vprašanja delovanja občinskega
sveta se določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov.
(3) Odločitve občinskega sveta izvršujejo župan, občinska uprava, nadzorni odbor, delovna telesa, organi
zavodov, javnih podjetij in drugi, na katere se odločitve nanašajo.
(4) O izvrševanju odločitev občinskega sveta poroča župan občinskemu svetu najmanj enkrat letno, obvezno pa
ob koncu proračunskega leta oz. mandata.
Dopolnilo 06:

V predlaganem statutu v II. obravnavi v 24. členu predlagam pomembno določilo o
sorazmernosti upoštevanja predlogov za imenovanja glede na razmerja volilnih rezultatov.
Dodana je alineja, ki uvaja nadomestne člane.

24. člen
(ustanovitev delovnih teles)
(1) Občinski svet lahko ustanovi komisije in odbore, ki v okviru svojega delovnega področja v skladu s tem
statutom in poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo
občinskemu svetu mnenja in predloge.
(2) Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz
njegove pristojnosti razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali
v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
(3) Člane komisij in odborov imenuje občinski svet izmed svojih članov, lahko pa tudi izmed drugih občanov,
vendar največ polovico članov. Delo delovnega telesa vodi član občinskega sveta kot predsednik. Člane komisij
in odborov predlagajo liste v občinskem svetu med svojimi svetniki oz. izmed občanov. Pri upoštevanju števila
predlogov list za člane oz. predsednike komisij in odborov oz. pri njihovem imenovanju mora biti upoštevano
razmerje iz volilnih rezultatov.
(4) Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z
delom v občinski upravi.
(5) Člani delovnih teles in komisij predlagajo nadomestne člane v imenovanje svetu občine in jih po lastni presoji
jih pooblastijo za vsako njihovo nadomeščanje posebej.
(6) Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
ZA: 2
PROTI: 16
NI GLASOVAL: 1
Dopolnilo ni bilo sprejeto.
Dopolnilo 07:

V predlaganem statutu v II. obravnavi v 32. členu predlagam enega podžupana.

32. člen
(podžupan) 6 ZA 13P
(1) Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina enega podžupana. Podžupana imenuje in razrešuje
župan izmed članov občinskega sveta.

(2) Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere
ga župan pooblasti.
(3) Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. Če ima občina dva podžupana,
nadomešča župana tisti podžupan, ki ga določi župan, če ga ne določi pa najstarejši podžupan. V času
nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan
pooblasti.
(4) V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja začasno funkcijo župana podžupan.
Če ima občina dva podžupana pa tisti podžupan, ki ga določi župan, razen, če je župan razrešen.
(5) Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati pri odločitvah občinskega sveta.
ZA: 6
PROTI: 13
Dopolnilo ni bilo sprejeto.
Dopolnilo 08:

V predlaganem statutu v II. obravnavi v 36. členu predlagam navedene dopolnitve.

4. Nadzorni odbor
36. člen
(nadzorni odbor)
(1) Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.
(2) Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
 opravlja nadzor nad ravnanjem s premoženjem občine,
 nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev proračuna občine,
 nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
(3) Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov,
občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij, koncesionarjev, izvajalcev obveznih in izbirnih javnih
gospodarskih služb, pogodbenih partnerjev in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev proračuna
občine in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi, občinskim premoženjem, izvajalcev storitev javnih
gospodarskih služb in s pogodbenimi pooblastili, ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih
sredstev in izvajanja storitev javnih gospodarskih služb ter predlaga ukrepe in postopke za odpravo ugotovljenih
nepravilnosti.
Nadzorni odbor mora najmanj dvakrat letno poročati občinskemu svetu o svojih ugotovitvah.
Sredstva za delovanje nadzornega odbora so določena v vsakokratnem proračunu. Nadzorni odbor mora
delovati v okviru proračunskih sredstev za njegovo delovanje ali pa predlagati in utemeljiti posebna dodatna ali
višja sredstva v proračunu.
ZA: 8
PROTI: 9
NI GLASOVAL: 2
Dopolnilo ni bilo sprejeto.

Dopolnilo 09:

V predlaganem statutu v II. obravnavi v 37. členu predlagam navedene dopolnitve.

37. člen
(imenovanje in razrešitev članov nadzornega odbora)
(1) Nadzorni odbor ima toliko članov kolikor političnih strank oziroma list se je uvrstilo v občinski svet, ki morajo
imeti najmanj VI. stopnjo izobrazbe in najmanj deset let delovnih izkušenj po možnosti s finančnoračunovodskega, ekonomskega, upravnega oz. naravoslovno-tehničnega področja. Predsednika, namestnika in
člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov, na predlog Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, na podlagi predhodno izvedenega poziva političnim strankam oziroma listam. Člani
nadzornega odbora kandidirani s strani politične stranke oz. liste, ki ima župana ali podžupana in/ali so
oblikovale koalicijo v občinskem svetu ne morejo biti izvoljeni za predsednika oz. namestnika nadzornega
odbora.
(2) Član nadzornega odbora ne more biti član občinskega sveta, župan, podžupan, direktor občinske uprave,
delavec občinske uprave ali član poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih
organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev.
(3) Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom
občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se
primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta ali drugi razlogi, ki jih
navedejo predlagatelji razrešitve občinskemu svetu.
(1) V nadzorni odbor lahko politične stranke oz. liste predlagajo člane, ki morajo imeti ima toliko članov
kolikor političnih strank oziroma list se je uvrstilo v občinski svet, ki morajo imeti najmanj VI. stopnjo
izobrazbe in najmanj deset let delovnih izkušenj po možnosti s finančno-računovodskega,
ekonomskega, upravnega oz. naravoslovno-tehničnega področja. Predsednika, namestnika in člane
nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov, na predlog Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
ZA: 3
PROTI: 15
NI GLASOVAL: 1
Dopolnilo ni bilo sprejeto.
Dopolnilo 10:

V predlaganem statutu v II. obravnavi v 39. členu predlagam navedene dopolnitve.
Obrazložitev: Program dela in njegove spremembe naj bi nadzorni odbor sprejemal suvereno, po
njem takoj začel delati, o njem pa sproti obveščal občinski svet. Sedanje določilo je omejujoče
časovno. Župana niti ne bi bilo potrebno obveščati, saj je on na čelu uprave, ki jo nadzorni odbor
nadzira.

39. člen
(program dela nadzornega odbora)

(1) Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni program nadzora in predlog
finančnega načrta, ki ju v roku in po postopku, določenem v poslovniku občinskega sveta predloži županu.
(2) Nadzorni odbor praviloma vsako proračunsko leto izvede nadzor nad zaključnim računom proračuna občine,
v okviru programa dela pa predvsem izvaja nadzor finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov
proračunskih sredstev ter ustreznost porabe občinskih javnih sredstev in ravnanje s premoženjem in pravicami
občine glede na namenskost, smotrnost, učinkovitost in gospodarnost..
(3) Program dela, dopolnitev ali sprememba programa nadzora mora biti obrazložena in takoj posredovana
županu in občinskemu svetu.
(4) Pri svojem delu nadzorni odbor sodeluje z županom in občinskim svetom ter drugimi organi občine, organi
uporabnikov občinskih proračunskih sredstev in drugimi osebami.
ZA: 5
PROTI: 10
NI GLASOVAL: 4
Dopolnilo ni bilo sprejeto.
Dopolnilo 11:

V predlaganem statutu v II. obravnavi v 43. členu predlagam obveznost obveščanja
javnosti.

43. člen
(javnost dela nadzornega odbora)
(1) Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo
poročilo dokončno, na način kot obvešča javnost s svojimi gradivi občinski svet. Ob obveščanju
javnosti mora spoštovati pravice strank.
(2) Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora dolžni varovati državne, uradne in poslovne
skrivnosti nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega
sveta in uporabnikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno
integriteto fizičnih in pravnih oseb.
(3) Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela nadzornega odbora določa
poslovnik.
(4) Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je pristojen predsednik nadzornega odbora
oziroma oseba, ki jo pooblasti.
ZA: 15
PROTI: 4
NI GLASOVAL: 1
Dopolnilo je bilo sprejeto.

Dopolnilo 12:

V predlaganem statutu v II. obravnavi v 61. členu predlagam obveznosti obveščanja o
zborih občanov.

61. člen
(območje, kraj in čas zbora občanov)
(1) Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora
občanov ter predlog dnevnega reda.
(2) Sklic zbora občanov se mora objaviti na spletni strani občine, v občinskem glasilu in z obvestili po
gospodinjstvih.
ZA: 10
PROTI: 6
NI GLASOVAL: 3
Dopolnilo ni bilo sprejeto.
Dopolnilo 13:

V predlaganem statutu v II. obravnavi v 62. členu predlagam navedene spremembe.

62. člen
(vodenje zbora občanov in sprejemanje odločitev)
(1) Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga
imenovanje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.
(2) Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje
najmanj pet odstotkov volivcev z območja občine, za katero je zbor sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta,
če zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.
(3) Javni uslužbenec občinske uprave, ki ga določi župan ali pa on osebno, ugotovi sklepčnost zbora občanov in
koliko volivcev je glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah zbora. Če je zbor občanov sklican
na zahtevo volivcev morajo zapisnik potrditi najmanj trije njihovi predstavniki. Z zapisnikom zbora občanov
župan seznani občinski svet ter ga mora objavi na na spletni strani občine in v občinskem glasilu.
ZA: 9
PROTI: 9
En član sveta ni bil prisoten.
Dopolnilo ni bilo sprejeto.

Dopolnilo 14: Predlagatelj je umaknil predlog dopolnila.

V predlaganem statutu v II. obravnavi v 63. členu predlagam navedene spremembe.
2. Referendum o odločitvah sveta občine oz. župana
63. člen
(referendum o odločitvah sveta občine oz. župana)

(1) Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov občine ali strateških oz.
programskih in drugih pomembnih odločitev občine, ki jih sprejema občinski svet ali župan, razen o proračunu in
zaključnem računu občine ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in
druge dajatve.
(2) Občinski svet lahko o splošnem aktu, strateški oz. programski ali drugi pomembni odločitvi občine ali župana
iz prejšnjega odstavka razpiše referendum na predlog župana ali člana občinskega sveta. Postopek je določen s
poslovnikom občinskega sveta.
(3) Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako
določata zakon ali ta statut.
Dopolnilo 15: Predlagatelj je umaknil predlog dopolnila.

V predlaganem statutu v II. obravnavi v 64. členu predlagam navedene spremembe. S
sprejemom dopolnila se preimenuje naslov poglavja 2. in 63. člena v »Referendum o
odločitvah Sveta občine oz. župana«. Prav tako se smiselno v nadaljnjih členih navedba
»splošnega akta« nadomesti z navedbo »splošnega akta, strateških oz. programskih in
drugih pomembnih odločitev«.

64. člen
(predlog za razpis referenduma)
(1) Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan, član občinskega sveta ali, s pobudo, skupina volivcev
najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta, strateške oz. programske ali druge pomembne
odločitve občine ali župana.
(2) O pobudi volivcev za vložitev zahteve za razpis referenduma mora župan najkasneje v petnajstih dneh pisno
seznaniti občinski svet.
(3) Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis
referenduma, župan zadrži objavo splošnega akta , strateške oz. programske ali druge pomembne odločitve, do
odločitve o predlogu ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.

Dopolnilo 16:

V predlaganem statutu v II. obravnavi v 85. členu predlagam navedene spremembe.

85. člen
(proračun občine)
(1) Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine so zajeti v proračunu občine, ki ga sprejme
občinski svet po postopku, določenem v poslovniku občinskega sveta.
(2) Občinski svet mora sprejeti proračun občine v roku, ki omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta, za
katerega se sprejema, razen v letu, ko se izvedejo lokalne volitve.
(3) Za pripravo in predložitev proračuna občine občinskemu svetu v sprejem v skladu z zakonom je odgovoren
župan.
(4) Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo vsebovati predlog za povečanje prejemkov proračuna ali
za zmanjšanje drugih izdatkov v isti višini, pri čemer povečani izdatki ne smejo biti v breme proračunske
rezerve, splošne proračunske rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja.
(5) Proračun občine mora biti izdelan in uravnotežen za vsa leta, ki jih zajema načrt razvojnih programov.

ZA: 1
PROTI: 16
NI GLASOVAL: 3
Dopolnilo ni bilo sprejeto.
Dopolnilo 17:

V predlaganem statutu v II. obravnavi v 90. členu predlagam drugačno dikcijo.

90. člen
(uporaba sredstev proračuna občine)
Sprejemanje obveznosti oz. uporaba sredstev proračuna občine je dovoljena, ko so izpolnjeni vsi z zakonom ali
drugimi akti predpisani pogoji ter le za namene in v višini, kot so določeni v postavkah oz. v odloku o proračunu.
ZA: 1
PROTI: 15
NI GLASOVAL: 2
En član sveta ni bil prisoten.
Dopolnilo 18:
V 37. členu Statuta se 1. stavek glasi:
»V NO politične stranke oz. liste na poziv lahko predlagajo vsaka svoje člana, ki mora imeti najmanj VI. stopnjo
izobrazbe in 10 let delovnih izkušenj.«
2.stavek se konča z mesedama »volitve in imenovanja«.
3.stavek se črta.
ZA: 8
PROTI: 8
NI GLASOVAL: 3
Dopolnilo ni bilo sprejeto.
Dopolnilo g. župana Franca Jeriča:
Zadnji stavek v drugem odstavku 63. člena se črta.
Dopolnilo je bilo sprejeto soglasno.
Dopolnili g. Mateja Hribarja:
1.
37. člen Statuta se spremeni tako, da glasi:

»Nadzorni odbor ima toliko članov, kolikor je političnih strank oziroma, kolikor list se je uvrstilo v občinski svet.
Vsaka lista ali stranka predlaga po enega člana.«
ZA: 7
PROTI: 11
NI GLASOVAL: 1
Dopolnilo ni bilo sprejeto.
2.
V 39. členu se črta 3. alineja.
ZA: 2
PROTI: 12
NI GLASOVAL: 5
Dopolnilo ni bilo sprejeto.
Po končane glasovanju o vloženih dopolnilih je dal predsedujoči na glasovanje še naslednji sklep:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme predlog Statuta Občine Mengeš z upoštevanjem sprejetih dopolnil.
ZA: (17) Peter Gubanc, Franc Hribar, Aleš Janežič, Urška Mehle, Bogo Ropotar, Robert Ručigaj, Nataša Skok,
Boštjan Skok, Matevž Bolta, Matjaž Loboda, Mirjan Trampuž, Katja Jamšek, Jožef Vahtar, Marija Sitar, Tina
Jamšek, Tomaž Štebe, Urša Posavec
PROTI: 2 Matej Hribar, Urška Tavčar
Sprejeti sklep:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme predlog Statuta Občine Mengeš z upoštevanjem sprejetih
dopolnil.

AD 5/ PREDLOG POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE MENGEŠ – I. OBRAVNAVA
Obrazložitev je podal g. Ropotar.
K predlogu so dopolnila posredovali Peter Gubanc, Tomaž Štebe, Franc Hribar in župan Franc Jerič.
Dopolnili g. Petra Gubanca:
1.V prvem odstavku 44. člena se namesto besedila »ob 17. uri« vstavi besedilo »ob 18. uri«.
ZA: 1
PROTI: 8
Predlog dopolnila ni bil sprejet.
2.

V 115. členu se 4. odstavek črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
»(4) Imenovani člani imajo dolžnost zastopati interese ustanovitelja ter se v pomembnejših zadevah
posvetovati z županom in strokovno službo občinske uprave.«
ZA: 17
PROTI: 1
NI GLASOVAL: 1
Dopolnilo je bilo sprejeto.
Dopolnila g. Tomaža Štebeta:

Dopolnilo 01:

V predlaganem poslovniku v II. obravnavi se v 1. členu v (1) alineji doda podčrtano
besedilo, tako da se glasi:
Ta poslovnik, v skladu s statutom, ureja organizacijo in način dela Občinskega sveta Občine Mengeš (v
nadaljnjem besedilu: svet) ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov in članic sveta (v nadaljnjem
besedilu: člani sveta).
ZA: 11
PROTI: 5
NI GLASOVAL: 3
Dopolnilo ni bilo sprejeto.
Dopolnilo 02:

V predlaganem poslovniku v II. obravnavi se v 4. členu v (4) alineji doda podčrtano
besedilo, tako da se alineja glasi:
(4) Slavnostne seje se lahko sklicujejo ob praznikih občine in drugih svečanih priložnostih.
ZA: 14
PROTI: 3
NI GLASOVAL: 2
Dopolnilo je bilo sprejeto.
Dopolnilo 03:

V predlaganem poslovniku v II. obravnavi se v 6. členu v (4) alineji črta prečrtano oz. doda
podčrtano besedilo, tako da se alineja glasi:
(4) Žig Sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo direktor občinske upravežupan.
ZA: 3
PROTI: 15
En član Sveta ni bil prisoten.

Dopolnilo ni bilo sprejeto.
Dopolnilo 04:

V predlaganem poslovniku v II. obravnavi se črta 7. člen, ker sta prvi dve alineji že zapisani
v statutu in je praktično in smiselno, da sta tam tudi zadnji dve alineji (15. člen statuta).
ZA: 3
PROTI: 15
NI GLASOVAL: 1
Dopolnilo ni bilo sprejeto.
Dopolnilo 05: Predlagatelj je umaknil predlog dopolnila.

V predlaganem poslovniku v II. obravnavi se v 15. členu v (3) alineji doda podčrtano
besedilo, tako da se alineja glasi:
(3) Če se član delovnega telesa ali njegov namestnik iz neopravičenih razlogov ne udeleži treh sej delovnega
telesa v koledarskem letu, lahko predsednik ali večina članov delovnega telesa predlaga Svetu njegovo
razrešitev.

Dopolnilo 06:

V predlaganem poslovniku v II. obravnavi se naziv 21. člena in celotni člen glasi:
21.člen
(združitev oz. razdružitev svetniških skupin, političnih strank oz. list)
(1) Dvoje ali več svetniških skupin se lahko združi v eno svetniško skupino.
(2) Člani sveta, ki so bili izvoljeni z istoimenske liste, lahko ustanovijo nove svetniške skupine, če se politična
stranka oz. samostojna lista razdeli na dve ali več političnih strank oz. samostojnih list, če se iz dela članstva
politične stranke oz. liste ustanovi nova stranka oz. lista ali če razpade koalicija političnih strank oz. list, ki so
vložile skupno istoimensko listo. Tako ustanovljene nove svetniške skupine lahko pridobivajo materialne pravice
oziroma sredstva le v okviru pravic, ki jih je pridobila svetniška skupina ob konstituiranju sveta.
ZA: 6
PROTI: 7
NI GLASOVAL: 6
Dopolnilo ni bilo sprejeto.
Dopolnilo 07:

V predlaganem poslovniku v II. obravnavi se v 25. členu v pred zadnjo alinejo doda nova
alineja (3), zadnja postane (4):
(3) Na pisno posredovana vprašanja oz. pobude svetnika 72 ur pred začetkom seje Sveta mora župan
odgovoriti pisno v elektoronski obliki v 48 urah, ga takoj objaviti na spletu in v dodatnem gradivu na seji Sveta
seznaniti Svet.

ZA: 6
PROTI: 10
NI GLASOVAL: 3
Dopolnilo ni bilo sprejeto.
Dopolnilo 08:

V predlaganem poslovniku v II. obravnavi se v 25. členu v predzadnjo alinejo doda nova
alineja (4), zadnja postane (5) (če je sprejeto predhodno dopolnilo):
(4) Pisno posredovana vprašanja oz. pobude in odgovori se v celoti objavijo na spletni strani občine, kot
povzetki pa z do 30 znakov za vprašanje oz. pobudo in z do 30 znakov za odgovor objavijo v posebni rubriki v
naslednji številki občinskega glasila Mengšan.
ZA: 3
PROTI: 15
NI GLASOVAL: 1
Dopolnilo ni bilo sprejeto.
Dopolnilo 08a:

V predlaganem poslovniku v II. obravnavi se črta 28. člen:
ZA: 1
PROTI: 15
NI GLASOVAL: 3
Dopolnilo ni bilo sprejeto.
Dopolnilo 09: Predlagatelj je umaknil predlog dopolnila.V predlaganem poslovniku v II.

obravnavi se v 29. členu v (2) alineji v prvem stavku doda podčrtano oz. črta prečrtano
besedilo, tako da se stavek glasi:
(2) Izredno sejo občinskega sveta lahko skliče župan na lastno pobudo, na pobudo nadzornega odbora, na
predlog delovnega telesa oz. komisije občinskega sveta ali na zahtevo najmanj treh ene četrtine članov Sveta.

Dopolnilo 09a:

V predlaganem poslovniku v II. obravnavi se v 28. členu v (5) alineji doda podčrtano
besedilo, tako da se alineja glasi (se umakne, če je sprejeto podobno določilo v statutu –
21. člen):
(5) Sklic seje je informacija javnega značaja. Sklic seje se z dnem, ko se ga odpošlje članom Sveta in ostalim
prejemnikom sklica takoj objavi na spletni strani občine, skupaj z vsemi gradivi ob vabilu kakor tudi z vsemi
kasneje posredovanimi oz. obravnavanimi gradivi oz. dokumenti na sklicani seji.
ZA: 7
PROTI: 12
Dopolnilo ni bilo sprejeto.

Dopolnilo 10:

V predlaganem poslovniku v II. obravnavi se v 29. členu v (4) alineji doda podčrtano
besedilo, tako da se alineja glasi:
(4) Sklic izredne seje mora biti dostavljen članom sveta najkasneje tri delovne dni pred pričetkom seje.
Dopolnilo je bilo sprejeto soglasno.
Dopolnilo 11:

V predlaganem poslovniku v II. obravnavi se v 31. členu v (1) alineji doda podčrtano
besedilo, tako da se alineja glasi:
(1) Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne točke dnevnega reda, ki jih določi župan oziroma
direktor občinske uprave in drugi predlagatelji točk dnevnega reda.
Dopolnilo je bilo sprejeto soglasno.
Dopolnilo 12:

V predlaganem poslovniku v II. obravnavi se v 32. členu črtatjo (1), (2) in (3) alineja:
ZA: 1
PROTI: 16
NI GLASOVAL: 2
Dopolnilo ni bilo sprejeto.
Dopolnilo 13:

V predlaganem poslovniku v II. obravnavi se v 32. členu črta (6) alineja:
Obrazložitev: Določilo (6) alineje je nasprotujoče oz. jemlje pravico Svetu občine da kot najvišji
organ odločanja določa oz. odloča o dnevnem redu. Alineja je tudi v nasprotju s pravicami,
določenimi v predhodnih alinejah. Glejte tudi naslednje dopolnilo.

ZA: 8
PROTI: 6
NI GLASOVAL: 5
Dopolnilo ni bilo sprejeto.
Dopolnilo 14: Predlagatelj je umaknil predlog dopolnila.

V predlaganem poslovniku v II. obravnavi se v 32. členu, če dopolnilo 12 ni sprejeto, za prvo
alinejo doda nova alineja (2) ostale se za eno preštevilčijo:
(2) Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi člani sveta, ki imajo pravico zahtevati sklic seje
sveta. Posamezne točke dnevnega reda lahko predlaga posamezen član sveta ali svetniška
skupina.

Dopolnilo 15:

V predlaganem poslovniku v II. obravnavi se v 34. členu v (5) alineji doda podčrtano
besedilo, tako da se alineja glasi:
(5) Seje se avdio-vizualno snemajo in hkrati v živo prenašajo na spletu.
ZA: 3
PROTI: 15
NI GLASOVAL: 1
Dopolnilo ni bilo sprejeto.
Dopolnilo 16:

V predlaganem poslovniku v II. obravnavi se v 34. členu za alinejo (5) doda nova alineja,
naslednje se preštevilčijo, ki se glasi:
(6) Zainteresirana oz. organizirana javnost lahko avdio, avdio-vizualno snema ali slikovno beleži potek seje.
ZA: 2
NI GLASOVAL: 17
Dopolnilo ni bilo sprejeto.
Dopolnilo 17:

V predlaganem poslovniku v II. obravnavi se v 70. členu (2) alineja nadomesti z besedilom:
(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima toliko članov, kolikor list je na volitvah uvrščenih
v Svet. Vsaka lista, uvrščena na volitvah, v Svet predlaga svojega člana ali njegovo zamenjavo.
ZA: 3
PROTI: 15
NI GLASOVAL: 1
Dopolnilo ni bilo sprejeto.
Dopolnilo 17a:

V predlaganem poslovniku v II. obravnavi se v 73. členu zadnja alineja glasi (enako tudi
naslov v 76. členu):
 Odbor za gospodarstvo ter finance, poslovanje in proračun občine.
ZA: 2
PROTI: 15
NI GLASOVAL: 2
Dopolnilo ni bilo sprejeto.

Dopolnilo 17b:

V predlaganem poslovniku v II. obravnavi se v 74. členu zamenja prvi stavek z besedo
'Spremlja', v predzadnji alineji pa se doda podčrtano besedilo:
− druge društvene dejavnosti in dejavnosti civilne družbe,
ZA: 2
PROTI: 15
NI GLASOVAL: 2
Dopolnilo ni bilo sprejeto.
Dopolnilo 17c:

V predlaganem poslovniku v II. obravnavi se v 75. členu zamenja prvi stavek z besedo
'Spremlja', doda alineja in doda besedilo v alineji (podčrtano):
−
−
−
−
−
−
−
−
−

prostorsko načrtovanje in občinski prostorski akti,
prostorski ukrepi,
gospodarske javne službe,
komunalna in prometna infrastruktura,
zdravje, kakovost življenja in varovanje okolja,
področje okolja in prostora za razvoj gospodarskih dejavnosti,
stavbna zemljišča in stanovanjska gradnja,
kmetijska zemljišča in razvoj kmetijstva,
zaščita in reševanje.

ZA: 5
PROTI: 10
NI GLASOVAL: 4
Dopolnilo ni bilo sprejeto.
Dopolnilo 17d: Predlagatelj je umaknil predlog dopolnila.

V predlaganem poslovniku v II. obravnavi se v 76. členu zamenja prvi stavek z besedo
'Spremlja', alineje pa se glasijo:
−
−
−
−
−
−
−

pripravo in izvajanje proračuna ter poslovanje občine,
pripravo in izvedbo projektov,
zadolževanje občine,
občinske naložbe – pridobitve, prodaje, opustitve,
gospodarjenje z občinskim premoženjem in pravicami,
poslovanje gospodarskih javnih služb, javnih podjetij, zavodov, ustanov, društev,
razvoj podjetništva in obrti.

Dopolnilo 18:

V predlaganem poslovniku v II. obravnavi se v 83. členu v alineji (3) doda podčrtano
besedilo, tako da se alineja glasi:
(3) Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko v skladu z zakonom in statutom Občine zahteva od
sveta izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta, župana
oz. drugih občinskih organov.
ZA: 16
PROTI: 1
NI GLASOVAL: 2
Dopolnilo je bilo sprejeto.
Dopolnilo 19: Umaknjeno že pred obravnavo.

V predlaganem poslovniku v II. obravnavi se 85??. členu doda alineja (1), dosedanja se
označi kot (2), ki se glasi:
(1) Predlog odloka se pošlje članom Sveta sedem (7) dni pred dnem, določenim za sejo Sveta, na kateri bo
obravnavan.
Dopolnilo g. Franca Hribarja:
V 70. členu se doda nova točka (2) in predlagam, da se 70. člen glasi:
(1) Svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo imenuje izmed svojih
članov.
(2) V komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po en predstavnik vsake politične
stranke oz. liste, ki se je uvrstila v občinski svet. Prednost pri imenovanju predsednika ima
stranka oz. lista, ki je na volitvah prejela največ glasov volivcev.
(3) Komisijo za mandatna vpršaanja, volitve in imenovanja imenuje Svet praviloma na konstitutivni
seji po konstituiranju Sveta, najkasneje pa na prvi naslednji seji.
ZA: 17
PROTI: 1
NI GLASOVAL: 0
Dopolnilo je bilo sprejeto.

Dopolnili župana Franca Jeriča:
1. Dopolnilo: Predlagatelj je umaknil predlog dopolnila.
1. Odstavek 72. člena se spremeni tako, da glasi: »Svet ima statutarno-pravno komisijo, ki ima štiri člane,
od katerih mora imeti vsaj en član univerzitetno izobrazbo pravne smeri.«
2. Dopolnilo:

2. odst. 68. člena Poslovnika glasi:
(2) Komisije in odbori štejejo po štiri člane, od katerih morata biti najmanj dva člana izvoljena izmed
članov občinskega sveta, dva člana pa sta lahko izvoljena izmed predstavnikov občanov, razen če ta
poslovnik določa drugače. Pri sestavi posamezne komisije oziroma odbora, se upošteva
odstotkovna zastopanost izvoljenih članov sveta iz kandidatnih list.
ZA: 18
NI GLASOVAL: 1
Dopolnilo je bilo sprejeto.
Po končanem glasovanju o vloženih dopolnilih je dal g. Ropotar na glasovanje še naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Mengeš skupaj s
sprejetimi dopolnili.
ZA: (16) Peter Gubanc, Franc Hribar, Aleš Janežič, Urška Mehle, Bogo Ropotar, Robert Ručigaj, Nataša Skok,
Boštjan Skok, Matevž Bolta, Matjaž Loboda, Mirjan Trampuž, Katja Jamšek, Jožef Vahtar, Marija Sitar, Tina
Jamšek, Urša Posavec
PROTI: (2) Matej Hribar, Tomaž Štebe
NI GLASOVAL: (1) Urška Tavčar
Sprejeti sklep:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Mengeš skupaj s
sprejetimi dopolnili.
AD 7/ LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA
ENERGETSKEGA KONCEPTA (LEK) IN NJIHOVIH UČINKIH V OBČINI MENGEŠ ZA LETO
2014 IN PLAN DELA ZA LETO 2015
Obrazložitev je podala ga. Katarina Pogačnik.
K predlogu sta mnenja podala Odbor za gospodarstvo, finance in proračun, Odbor za okolje in prostor.
V razpravi so sodelovali g. Trampuž, g. Vahtar, g. Štebe, g. Franc Hribar.
Po razpravi je bil soglasno sprejet naslednji sklep:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK v
Občini Mengeš za leto 2014 in plan dela za leto 2015.

AD 8/ SKLEP O JAVNEM RAZPISU ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE MENGEŠ ZA
POMEMBNE TRAJNE DOSEŽKE, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU, UGLEDU IN
PROMOCIJI OBČINE ZA LETO 2015
Obrazložitev je podala ga. Kos.

K predlogu je mnenje podal Odbor za družbene in društvene dejavnosti.
Razprave ni bilo, soglasno je bil sprejet naslednji sklep:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Sklep o javnem razpisu za podelitev priznanj Občine Mengeš za
pomembne trajne dosežke, ki prispevajo k razvoju, ugledu in promociji občine za leto 2015.
AD 9/ VIŠINA TRDINOVE NAGRADE V LETU 2015
Obrazložitev je podal g. Janežič.
Razprave ni bilo, soglasno je bil sprejet naslednji sklep:
Višina posamezne Trdinove nagrade v letu 2015 je 1.210,00 EUR bruto.

Seja je bila zaključena ob 22.01.
Zapisala:
Irena Podboršek

podžupan Občine Mengeš
Bogo Ropotar

