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OBČINA KRANJSKA GORA
OBČINSKI SVET
Statutarno-pravna komisija
Štev.: 032-2/2015-2
Datum: 10.2.2015

ZAPISNIK
1. redne seje Statutarno – pravne komisije v mandatu 2014 - 2018,
ki je bila v ponedeljek 9.2.2015 ob 19.00 uri, v sejni sobi na sedežu Občine Kranjska Gora, v
Kranjski Gori, Kolodvorska ulica 1b.
Prisotni:
člani komisije: Ena Adžajlić, Tjaša Prusnik, Branislava Vovk, Mihael Vilman, Jelica Majer
Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve: Egidija Košir Mrovlje
Predsednica je pozdravila vse prisotne in predlagala naslednji
DNEVNI RED:
1. Konstituiranje komisije – izvolitev podpredsednika
2. Obravnava osnutka statuta krajevnih skupnosti
3. Obravnava gradiva za 4. sejo občinskega sveta
- Spremembe in dopolnitve Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Kranjska Gora (4. točka OS)
- Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kranjska Gora (8. točka OS)
- Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta (9. točka OS)
4. Pobude in vprašanja
GLASOVANJE: ZA - 5
Predsednica je ugotovila, da je bil predlagani dnevni red soglasno sprejet, zato je nadaljevala
sejo s 1. točko sprejetega dnevnega reda.
K točki 1/
Občinski svet je na 2. redni seji dne 26.11.2014 sprejel sklep o imenovanju delovnih teles
občinskega sveta, med njimi tudi sklep o imenovanju Statutarno-pravne komisije. Istočasno s
sklepom o imenovanju delovnih teles občinskega sveta je občinski svet imenoval predsednike
delovnih teles, ne pa še podpredsednikov delovnih teles. Glede na navedeno je potrebno
izvoliti podpredsednika Statutarno – pravne komisije.
Na predlog predsednice je bil sprejet naslednji
SKLEP 1/1: Za podpredsednico Statutarno pravne komisije se imenuje Tjašo Prusnik.
GLASOVANJE: ZA-5
Sklep je bil sprejet.
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K točki 2/
Člani komisije so se seznanili z osnutkom statuta, ki je pripravljen za obravnavo na sejah
sveta posameznih krajevnih skupnosti. Iz pripravljenega osnutka je bil črtan 7. člen, ker ta
velja za primere, ko so krajevne skupnosti samostojne pravne osebe, v Občini Kranjska Gora
pa je bila pravna subjektiviteta krajevnih skupnosti ukinjena. Krajevne skupnosti predstavljajo
predvsem posvetovalno telo za ožji del občine, ki občinskemu svetu posreduje pobude za
ureditev določenih zadev, ki se nanašajo na prebivalce tega dela občine. Egidija Košir
Mrovlje je člane komisije še seznanila, da država pripravlja interventni zakon, s katerim se
predvideva ukinitev krajevnih skupnosti kot samostojnih pravnih oseb (predvsem tudi zaradi
znižanja stroškov poslovanja).
Po seznanitvi je bil predlagan naslednji
SKLEP 1/2: Osnutek statuta se posreduje v obravnavo svetom vseh krajevnih skupnosti
v občini.
GLASOVANJE: ZA-5
Sklep je bil sprejet.
K točki 3/
Predsednica je pojasnila, da bodo pod to točko obravnavali del gradiva za 4. sejo občinskega
sveta, ki bo v sredo, 11.2.2015.
Spremembe in dopolnitve Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
Občine Kranjska Gora (4. točka OS)
Člani komisije so se seznanili s predlaganimi spremembami v organizaciji občinske uprave. S
predlogom sprememb so posamezne službe definirane in določene njihove naloge in
pristojnosti. Ugotovljeno je bilo, da je v 13. členu Sprememb in dopolnitev prišlo do pomote.
Namesto člena 9. e, ki je že naveden v 12. členu sprememb, se v 13. členu pravilno glasi: 9. f
člen.
SKLEP 1/3: Občinskemu svetu se predlaga, da sprejme Spremembe in dopolnitve
Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kranjska Gora, ob
upoštevanju popravka v 13. členu.
GLASOVANJE: ZA-5
Sklep je bil sprejet.
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kranjska Gora (8. točka OS)
Egidija Košir Mrovlje je komisijo seznanila s predlaganimi spremembami in dopolnitvami
statuta občine. Pri tem gre zlasti za uskladitev z veljavno zakonodajo (odločanje o premoženju
občine z navadno večino kot to določa ZLS, pooblastila župana na področju odločanja s
premoženjem občine, ki jih omogoča Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti). Pojasnila je tudi, da je pri pisanju, tako v spremnem besedilu kot tudi v
predlogu Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Kranjska Gora, v drugi alineji 4. člena
pomotoma izpadlo besedilo »v posamični vrednosti do« 10.000 EUR. Po predlaganih
spremembah župan sam odloča v primeru razpolaganja z nepremičninami, last občine, v
posamični vrednosti do 10.000 EUR, nad 10.000 EUR pa odloča občinski svet. Nadalje je
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podana tudi sprememba, da se delovna telesa občinskega sveta opredelijo v poslovniku OS in
ne v odloku, zato da se v enem aktu uredi to področje. Sprememba pa je tudi v objavi aktov
občinskega sveta, ki se ponovno objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije (namesto v
Uradnem glasilu slovenskih občin).
Statut se po določbi 115. člena sprejema po enakem postopku, kot je predpisan za sprejem
odloka - torej dvofazno. Ker pa gre za uskladitve z zakoni in za manjše spremembe (opis
delovnih teles občinskega sveta se prenaša iz odloka v poslovnik), se po določbi 78. člena
Poslovnika OS predlaga, da se spremembe in dopolnitve sprejmejo po skrajšanem postopku.
Statut se na podlagi ZLS in Statuta sprejema, če zanj glasuje dve tretjini vseh članov sveta.
Enako velja za njegove spremembe in dopolnitve.
Sledila je razprava, v kateri je tudi predsednica opozorila na napako, ki je bila že navedena.
Po razpravi je predsednica predlagala naslednji
SKLEP 1/4: Občinskemu svetu predlagamo, da po skrajšanem postopku sprejme
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kranjska Gora, ob upoštevanju navedenega
popravka.
GLASOVANJE: ZA-5
Sklep je bil sprejet.
Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta (9. točka OS)
Egidija Košir Mrovlje je prisotne seznanila s predlaganimi spremembami in dopolnitvami
Poslovnika OS. Spremembe se nanašajo:
- na pošiljanje vabil in gradiva za sejo OS (elektronsko ali pisno);
- na odločanje na dopisni seji OS;
- na snemanje sej (usklajeno z dejanskim stanjem);
- na hranjenje zapisnika sej (usklajeno z dejanskim stanjem);
- delovna telesa občinskega sveta se vključijo v Poslovnik OS. S tem je v enem aktu
vključeno vse in odpade potreba po dodatnem Odloku o delovnih telesih občinskega
sveta. ZLS pa mogoča, da se delovna telesa občinskega sveta opredelijo v poslovniku
ali posebnem odloku.
V razpravi, ki je sledila, je predsednica opozorila, da je pri naštevanju in opisovanju
posameznih delovnih teles občinskega sveta izpadel Odbor za gospodarstvo in gospodarske
javne službe, ki ga je potrebno še dodati. Predlagala je tudi, da se v poslovnik vključi določba,
ki govori o tem, kdo skliče 1. sejo delovnega telesa in da se uskladi še 1. in 2. člen poslovnika
glede na to, da poslovnik ureja tudi delovna telesa občinskega sveta. Pojasnila je tudi, da se
poslovnik sprejema z dvotretjinsko večino navzočih članov OS.
Na podlagi teh predlogov se spremeni še:
- besedilo 1. člena Poslovnika OS tako, da glasi: »Ta poslovnik ureja organizacijo in
način dela občinskega sveta ter delovnih teles občinskega sveta in način uresničevanja
pravic in dolžnosti članov in članic občinskega sveta ter delovnih teles občinskega
sveta.«
- besedilo 2. člena se spremeni tako, da glasi: »Določbe tega poslovnika se smiselno
uporabljajo tudi za delovanje delovnih teles občinskega sveta in njihov članov.«

(6_1_statutarno pravna komisija)

3

-

za Odborom za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, se doda nov člen
z naslednjim besedilom:
»Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe ima 7 (sedem) članov.
Ta odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na
področju gospodarstva (malega gospodarstva in obrti, kmetijstva, gostinstva in
turizma) in gospodarskih javnih služb, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem,
oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je
sklicana redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno
predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k
predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave
predloga splošnega akta.
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe lahko predlaga občinskemu svetu
v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju gospodarstva in
gospodarskih javnih služb.«

Poslovnik OS se sprejema po enakem postopku kot velja za sprejemanje odloka. Ker pa gre v
primeru sprememb in dopolnitev poslovnika za manjše spremembe, se predlaga sprejem po
skrajšanem postopku, ki ga omogoča 78. člen Poslovnika OS.
Po razpravi je predsednica predlagala naslednji
SKLEP 1/5: Občinskemu svetu se predlaga, da sprejme Spremembe in dopolnitve
Poslovnika občinskega sveta občine Kranjska Gora, z upoštevanjem še dodatne
spremembe v 1. in 2. členu Poslovnika občinskega sveta ter ob upoštevanju dopolnitve z
Odborom za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
GLASOVANJE: ZA-5
Sklep je bil sprejet.
K točki 4/
Predsednica komisije je predlagala, da se seje Statutarno pravne komisije sklicujejo vedno na
ponedeljek ob 19. uri. S predlogom so ostali člani soglašali.
Zunanja člana te komisije – Mihael Vilman in Jelica Majer sta zaprosila, da se jima za bodoče
delo v tej komisiji predloži ZLS, Statut občine in Poslovnik OS. Podala sta tudi podatke
transakcijskih računov v zvezi z obračunom in nakazilom sejnin.
Obenem so se člani komisije dogovorili, da v bodoče na seji obravnavajo vse predloge
odlokov, ki jih z različnih področij sprejema občinski svet, da je v celoti seznanjena z akti
občine.
Ker drugih vprašanj ali pobud ni bilo, je predsednica zaključila sejo. Seja komisije je bila
zaključena ob 19.50 uri.
Zapisala: Egidija Košir Mrovlje
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Predsednica komisije:
Ena Adžajlić
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