Številka: 007-17/2020-1 (434)
Datum: 10. 9. 2020

OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O
ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE
UPRAVE MESTNE OBČINE NOVO MESTO – PO
SKRAJŠANEM POSTOPKU

Pravna podlaga:

Drugi odstavek 49. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in
80/20 – ZIUOOPE)
15. člen Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski
uradni list, št. 14/19 – UPB1)

Pripravljavec gradiva:

Urad za finance in splošne zadeve

Izdelovalec gradiva:

Urad za finance in splošne zadeve

Poročevalec:

dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica občinske uprave

Predlog sklepa:

Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme Odlok o
spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave Mestne občine Novo mesto po
skrajšanem postopku.

mag. Gregor Macedoni
župan

PRILOGE:
1. obrazložitev,
2. predlog odloka.
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OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O
ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE MESTNE
OBČINE NOVO MESTO – PO SKRAJŠANEM POSTOPKU

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ODLOKA
Na podlagi drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS)1 je Občinski svet
Mestne občine Novo mesto v letu 2015 sprejel Odlok o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: Odlok OU MONM).2
I.
V Mestni občini Novo mesto se posamezne naloge občinske uprave izvajajo v Skupni
občinski upravi občin Dolenjske, ki je organ skupne občinske uprave. Ta je ustanovljen na
podlagi Odloka o ustanovitvi Skupne Občinske uprave občin Dolenjske (v nadaljevanju:
Odlok SOU OD),3 ki so ga sprejele Mestna občina Novo mesto, Občina Straža, Občina
Trebnje, Občina Mirna in Občina Mokronog – Trebelno. Za MONM se trenutno v okviru
organa skupne občinske uprave izvajajo naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva in
občinskega redarstva, pravne službe, civilne zaščite in požarnega varstva ter urejanja
prometa.
Glede na navedeno je v veljavnem besedilu Odloka OU MONM med organi občinske uprave
neustrezno naštet tudi organ skupne občinske uprave, ki je deloval pred ustanovitvijo
Skupne občinske uprave občin Dolenjske, obenem pa so opredeljene tudi njegove naloge (8.
in 13. člen). Ker je organ skupne občinske uprave sedaj v celoti urejen v Odloku SOU OD,
predlagamo črtanje teh določb. Vsebina črtanega 15. člena je smiselno upoštevana v
spremenjenem četrtem odstavku 8. člena.
II.
Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S)4 je bil
spremenjen naziv občinskega pravobranilstva v občinsko odvetništvo, zato predlagamo, da
Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE.
2 Dolenjski uradni list, št. 4/15, 42/16 in 15/17.
3 Dolenjski uradni list, št. 8/20.
4 Uradni list RS, št. 30/18.
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se pri opredelitvi nalog Urada za finance in splošne zadeve navedeno spremembo upošteva
(10. člen).
III.
Naloge s področja zaščite in reševanja se izvajajo v organu skupne občinske uprave,
medtem ko notranjo revizijo opravlja zunanji izvajalec. V Odloku SOU OD je predvideno, da
bo tudi to nalogo (v prihodnje) izvajal organ skupne občinske uprave.
Ker na MONM ni organizirane službe izven organov občinske uprave, predlagamo črtanje
določbe, ki se nanaša na izvajanje nalog občinske uprave izven organov občinske uprave
(14. člen).
2. CILJI IN NAČELA ODLOKA
S predlaganimi spremembami se usklajujejo določbe odloka z zakoni in drugimi predpisi.
3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Sprejetje odloka ne bo imelo finančnih posledic za občinski proračun, vendar bo treba v roku
treh mesecev od uveljavitve odloka ustrezno spremeniti akt o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest.
4. PREDLOG OBRAVNAVE PO SKRAJŠANEM POSTOPKU
Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto5 v prvem odstavku 91. člena določa,
da lahko občinski svet na obrazložen predlog predlagatelja odloči, da bo na isti seji opravil
obe obravnavi predloga odloka ali drugih aktov, ki se sprejemajo po dvofaznem postopku, če
gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve ter uskladitve odlokov z zakoni, državnim
proračunom, drugimi predpisi državnega zbora in ministrstev ter odloki občinskega sveta.
Ker se ta odlok sprejema zaradi uskladitve z zakonom in drugimi predpisi, ki so po naravi
manj zahtevne, predlagamo, da občinski svet odloči, da bo na isti seji opravil obe obravnavi
predloga odloka.

Pripravil:

Luka Rems
pripravnik
dr. Vida Čadonič Špelič
direktorica

Katarina Petan
vodja Urada za finance in splošne zadeve
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Dolenjski uradni list, št. 8/17 in 10/18.

3 od 5

PREDLOG ODLOKA
Na podlagi drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena Statuta
Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – UPB1) je Občinski svet Mestne
občine Novo mesto na ________ seji __________ sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne
občine Novo mesto
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Novo mesto
(Dolenjski uradni list, št. 4/15, 42/16 in 15/17) se v 8. členu drugi odstavek spremeni tako, da
se glasi:
»Organi občinske uprave so kabinet župana in uradi.«.
V tretjem odstavku se črta zadnja alineja.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Mestna občina lahko skupaj z drugimi občinami ustanovi enega ali več organov skupne
občinske uprave za opravljanje posameznih nalog občinske uprave. Pri izvrševanju upravnih
nalog nastopa organ skupne občinske uprave kot organ tiste občine, v katere krajevno
pristojnost zadeva spada.«.
V petem odstavku se besedilo »s Pravilnikom« nadomesti z besedilom »z aktom«.
V šestem odstavku se beseda »Pravilnik« nadomesti z besedo »Akt«.
2. člen
V 10. členu se v alineji besedo »pravobranilstva« nadomesti z besedo »odvetništva«.
3. člen
13. člen se črta.
4. člen
Naslov poglavja »IV. IZVAJANJE NALOG OBČINSKE UPRAVE IZVEN ORGANOV
OBČINSKE UPRAVE« in 14. člen se črtata.
5. člen
Naslov poglavja »V. USTANOVITEV ORGANA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE« in 15. člen
se črtata.
6. člen
V 20. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Organe občinske uprave in notranje organizacijske enote vodijo vodje.«.
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PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Župan v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka sprejme spremembe in dopolnitve
akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.
Številka: 007-17/2020
Novo mesto, dne ____________
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni l.r.
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