Na podlagi prvega odstavka 64. člena zakona o lokalni samoupravi - uradno prečiščeno
besedilo (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09), je Občinski svet občine
Kranjska Gora, na 23. redni seji, dne 26.5.2010 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA OBČINE KRANJSKA GORA
1. člen
V Statutu občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08), se besedilo 2. odstavka 3.
člena nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Država lahko z zakonom prenese na občino opravljanje posameznih nalog iz državne
pristojnosti, ki bi se lahko racionalneje in učinkoviteje opravljale v občini, če za to zagotovi
tudi potrebna sredstva.«
2. člen
Besedilo 2. odstavka 11. člena se nadomesti z novim besedilom, da ki glasi:
»Za izvrševanje inšpekcijskih nalog v pristojnosti občine in nalog občinskega redarstva se
ustanovi skupaj z drugimi občinami organ skupne občinske uprave.«
V 6. odstavku se črta oklepaj in besedi v oklepaju »tajnik občine«.
3. člen
Besedilo 22. člena se nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
»Članu občinskega sveta, županu in podžupanu preneha mandat iz razlogov, ki jih določa
zakon.
Članu občinskega sveta, županu in podžupanu preneha mandat z dnem, ko občinski svet
ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata, ki jih opredeljuje zakon. Zoper
ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, župan in podžupan, ki mu je
prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej
odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.
Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo
županu, župana pa, ko o svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno
komisijo. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana
občinskega sveta v roku osmih dni od prejema pisne odstopne izjave.
Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti občinskega sveta in občinske volilne
komisije, lahko občinski funkcionar, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od poteka roka
iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče. Upravno sodišče o tožbi iz tega
odstavka in o tožbi iz tretjega odstavka tega člena odloči meritorno v 30 dneh. O morebitni
pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh. Enako sodno varstvo lahko uveljavlja tudi
kandidat za člana občinskega sveta, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil član občinskega sveta, ki mu
je mandat prenehal, predstavnik kandidature oziroma predstavnik liste kandidatov za člane
občinskega sveta, s katere bi bil ta kandidat izvoljen.

Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta ali izvolitev župana se lahko začnejo po
preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni vložena, po preteka roka za vložitev pritožbe zoper
odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi
sodišča.«
4. člen
V tretjem odstavku 29. člena se besedilo »potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi
župana«« nadomesti z besedilom »poročila volilne komisije o izidu glasovanja za župana«.
5. člen
Besedilo 37. člena se nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
»Podžupanu preneha mandat poleg razlogov, določenih z zakonom, tudi v primeru, če ga
župan razreši ali z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat.
Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na
njegov mandat člana občinskega sveta.«
6. člen
Besedilo 1. odstavka 46. člena se dopolni tako, da glasi:
»Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine v skladu z zakonom in podzakonskim
predpisom.«
7. člen
V 1. odstavku 58. člena se nadomesti besedi »tajnik občine« z besedami »direktor občinske
uprave«, besedi »delavce uprave« pa z besedama: »javne uslužbence«.
8. člen
V besedilu 59. člena se besedi »tajnik občine« nadomesti z besedami »direktor občinske
uprave«.
9. člen
V besedilu 62. člena se besedi »tajnik občine« nadomesti z besedami »direktor občinske
uprave« v ustreznih sklonih.
10. člen
Besedilo 2. odstavka 66. člena se nadomesti z besedilom, ki glasi:
»Krajevne skupnosti so ožji del občine v teritorialnem smislu, ki imajo svoje zemljepisne,
zgodovinske, kulturne in druge značilnosti območja.«
11. člen
Besedilo 2. odstavka 70. člena se dopolni tako, da se doda stavek:
»Član sveta krajevne skupnosti ne more biti župan, podžupan, javni uslužbenec v občinski
upravi in javni uslužbenec v krajevni skupnosti.

12. člen
V 1. odstavku 131. člena se besedi »delavci občinske uprave« nadomesti z besedama »javni
uslužbenci«.
Prehodna in končna določba
13. člen
Določba 11. člena teh sprememb in dopolnitev statuta Občine Kranjska Gora, ki ureja
nezdružljivost funkcij, se začne uporabljati po prvih rednih volitvah po uveljavitvi teh
sprememb in dopolnitev.
14. člen
Te spremembe začnejo veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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