VZOREC 3

ŽUPAN
ČLAN OBČINSKEGA SVETA (ime in priimek)
DELOVNO TELO (naziv delovnega telesa)
AMANDMA
(nevede se ime predloga akta, na katerega se vlaga amandma)
Na podlagi (123. 135.) člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec (Uradni list RS, št.
92/2013) predlagam naslednji amandma, spremembe in dopolnitve:
Predlagam, da se v predlogu akta (navede se ime predloga akta):
Primer 1:
(npr. 27. člen spremni in se glasi:
» Odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa
se prične z dnem konstituiranja občinskega sveta izvoljenega na lokalnih volitvah 2014.«
Primer 2:
(pri vložitvi amandmaja za predlog proračuna je potrebo upoštevati proračunsko ravnovesje;)
(npr. predlagam zmanjšanje proračunske postavke na kontu številka________ v višini ____
evrov in povečanje proračunske postavke na kontu____________ v višini.
Obrazložitev (primer obrazložitve)
(primer obrazložitve amandmaja)
Predlagatelj amandmaja se s predlagano vsebino predloga 27. člena akta (navesti ime akta) ne
strinjam, zato predlagam dopolnitev akta (navesti ime akta).
Menim, da sredi mandata tega občinskega sveta ni primerno, da se spreminja število in sestava
delovnih teles občinskega sveta in predlagam, da bi delovna telesa občinskega sveta in njihova
sestava ostala nespremenjena do konca tega mandata.
Zato predlagam občinskemu svetu, da sprejme amandma, da odlok prične veljati petnajsti dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in da se uporablja z dnem konstituiranja
občinskega sveta izvoljenega na lokalnih volitvah 2014.
(primer obrazložitve amandmaja ne predlog proračuna)
V krajevni skupnosti že vrsto let ugotavljamo akutno pomanjkanje parkirnih prostorov v trškem
jedru kraja, zato je nujno urediti parkirišča na lokaciji ob lokalni cesti vrtec – gasilski dom. Za
financiranje navedene investicije predlagam zmanjšanje proračunske postavke na kontu
številka__________ v višini _______evrov in povečanje proračunske postavke na
kontu__________v višini_______ evrov.
Prepričan sem, da omenjena sredstva Občini Žalec oziroma proračunu ne povzročajo pri tej
spremembi velikih težav, krajevni skupnosti pa se omogočilo relativno znosno življenje ob
nenormalni gostoti prometa.
Predlagam občinskemu svetu, da amandma sprejme.

Kraj, in datum:

NAZIV IN PODPIS PREDLAGATELJA
(ime in priimek)

Predloženo:
Županu Občine Žalec
Občinskemu svetu

(Skrajni rok za vložitev amandmaja je en dan pred sklicano sejo občinskega sveta; v primeru, da
predlagatelj vlaga amandma na predlog proračuna se amandma vloži tri dni pred sklicano sejo
občinskega sveta;)

