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KOMISIJA ZA LOKALNO
SAMOUPRAVO IN
STATUTARNE ZADEVE
Datum: 19.05.2009

ZAPISNIK
11. seje Komisije za lokalno samoupravo in statutarne zadeve, ki je bila v torek,
19.05.2009 ob 19.00 uri v prostorih Občine Kranjska Gora.

Prisotni: Robert Plavčak, Mirko Rabič, Alojz Rogar, Janja Dolšina, Egidija Košir Mrovlje in
Boštjan Pristavec.
Odsotna: Marinka Puc Koplan
Predsednik je pojasnil, da zapisnik zadnje seje še ni bil pripravljen (zadnja seja je bila pred
enim tednom), zato bodo zapisnik 10. seje obravnavali na naslednji seji.
Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Sprejem besedila predloga Odloka o delovnih telesih občinskega sveta Občine
Kranjska Gora
2. Obravnava predloga svetnika Andreja Žemva za razveljavitev 9. seje Odbora za
prostorsko planiranje in varstvo okolja
3. Obravnava pisma svetnikov glede presoje zakonitosti sprejetega akta (6.
spremembe PUP) v zvezi s pridobljenim mnenjem Službe Vlade RS
4. Vprašanja in pobude
Ad 1.
Predsednik je predstavil predlog Odloka o delovnih telesih občinskega sveta Občine Kranjska
Gora. Delovno gradivo o tej točki so obravnavali že na eni od prejšnjih sej komisije. Dodatna
pojasnila je podala še Egidija Košir Mrovlje. Gradivo so člani komisije prejeli s sklicem.
Po razpravi so člani Komisije soglasno sprejeli naslednji:
SKLEP:
Komisija za lokalno samoupravo in statutarne zadeve potrdi in sprejme delovni osnutek
odloka o delovnih telesih občinskega sveta Občine Kranjska Gora z dopolnitvami in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava kot predlog v prvi obravnavi na eni izmed
naslednji sej občinskega sveta.
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Ad 2.
Predsednik je v uvodu pojasnil dopis Andreja Žemve glede seje Odbora za prostorsko
planiranje in varstvo okolja. Svetnik je predlagal razveljavitev seje z razlogom, da je bil
prepozno obveščen o seji Odbora.
Boštjan Pristavec je vsem navzočim pojasnil, da je bilo vabilo za sejo Odbora odposlano z
občine 26.3.2009. To je dokazoval z izpisom iz programa pošte v tajništvu Občine. Vabilo je
bilo tako odposlano 6 dni pred sejo. Poslovnik Občinskega sveta pa določa, da mora biti
vabilo odposlano najkasneje 3 dni pred sejo. Seja Odbora je bila opravljena in je bila tudi
sklepčna.
Po razpravi so člani Komisije soglasno sprejeli naslednji:
SKLEP:
Komisija za lokalno samoupravo in statutarne zadeve na podlagi izpiska evidence iz
programa pošte v tajništvu Občinske uprave ugotavlja, da je bilo poslano vabilo za sklic
Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja dne 26.3.2009. Vabila so bila
odposlana vsem članom. Komisija ugotavlja, da v navedenem primeru kršitve
Poslovnika o delu občinskega sveta ni bilo.
O sprejetem sklepu komisije se pisno obvesti občinskega svetnika Andreja Žemva,
župana in OS.
Ad 3.
Predsednik je pojasnil pismo svetnikov glede presoje zakonitosti sprejetega akta (6.
spremembe PUP) v zvezi s pridobljenim mnenjem Službe Vlade RS.
Egidija Košir Mrovlje je podrobneje predstavila dopis Službe Vlade RS. Člani Komisije so
gradivo prejeli s sklicem.
Boštjan Pristavec je podrobno po datumih predstavil sprejemanje 6. sprememb PUP-a.
Pojasnil je tudi zakonske podlage in 88. člen Poslovnika Občinskega sveta pri sprejemanju 6.
sprememb PUP-a.
Predsednik je pojasnil, da so že predlagali črtanje 88. člena Poslovnika Občinskega sveta.
Mirko Rabič je pojasnil, da glede na vsa pojasnila meni, da postopki pri sprejemanju 6.
sprememb PUP-a niso bili kršeni.
Alojz Rogar in Janja Dolšina sta bila mnenja, da se o zadevi ne moreta odločiti pred
pridobitvijo mnenja z Ministrstva za okolje in prostor.
V razpravi so se vsi člani strinjali, da počakajo še odgovor Ministrstva za okolje in prostor.
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Po razpravi so člani Komisije soglasno sprejeli naslednji:
SKLEP:
Komisija za lokalno samoupravo in statutarne zadeve se na podlagi zbranih ugotovitev
in pojasnil strokovnih služb občinske uprave občine KG odločila, da o zakonitosti
sprejemanja predmetnega akta ne bo presodila, temveč bo počakala na odločitev
pristojnega Ministrstva za okolje prostor, ki naj bi o postopku sprejemanja tega odloka
odločilo do konca tega meseca. Potem se bo komisija še enkrat sestala in se seznanila z
odgovorom ministrstva ter o tem obvestila občinski svet.
Ad 4.
Ni bilo razprave.

Seja je bila končana ob 20:30 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič
Predsednik Komisije:
Robert Plavčak,univ.dipl.prav. l.r.
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