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KOMISIJA ZA LOKALNO
SAMOUPRAVO IN
STATUTARNE ZADEVE
Datum: 23.11.2009

ZAPISNIK
13. seje Komisije za lokalno samoupravo in statutarne zadeve, ki je bila v ponedeljek,
23.11.2009 ob 19.00 uri v prostorih Občine Kranjska Gora.

Prisotni: Robert Plavčak, Mirko Rabič, Alojz Rogar, Janja Dolšina, Marinka Puc Koplan
Egidija Košir Mrovlje in Alojz Jakelj.
Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Obravnava in potrditev zapisnik prejšnje seje
2. Predlog sprememb in dopolnitev Odloka o Programu opremljanja zemljišč za
gradnjo in komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora – obravnava pripomb
in predlogov na besedilo v I. obravnavi
3. Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2010
4. Predlog Odloka o delovnih telesih občinskega sveta Občine Kranjska Gora –
obravnava pripomb in predlogov na besedilo v I. obravnavi
5. Predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine
Kranjska Gora – I. obravnava
6. Vprašanja in pobude
Ad 1.
Predsednik je dal v obravnavo zapisnik 12. seje Komisije za lokalno samoupravo in statutarne
zadeve.
Ker ni bilo pripomb, je predsednik dal na glasovanje naslednji
Sklep: Potrdi se zapisnik 12. seje Komisije za lokalno samoupravo in statutarne zadeve.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 5
ZA – 5
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 2.
Predsednik je pojasnil, da bodo obravnavali predlog sprememb in dopolnitev Odloka o
Programu opremljanja zemljišč za gradnjo in komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora
– obravnava pripomb in predlogov na besedilo v I. obravnavi.
Podrobnejšo predstavitev je podal Alojz Jakelj, ki je članom komisije tudi pojasnil vse
spremembe zakonov na tem področju. Predstavil je tudi nekaj popravkov, ki so nastali med
prvo in drugo obravnavo. Do sedaj še niso prejeli pripomb na besedilo v prvi obravnavi.
Po razpravi so člani Komisije soglasno sprejeli naslednji:
SKLEP:
Komisija za lokalno samoupravo in statutarne zadeve se je seznanila z besedilom
Odloka za drugo obravnavo in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme
v predlagani obliki.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 5
ZA – 5
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Ad 3.
Predsednik je predstavil Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2010. Podal je
naslednje pripombe:
- v 22. členu bi morali določiti višino zadolžitve
- v 24. členu bi morali določiti višino poroštva
- v končnih določbah bi morali vključiti začasno financiranje
Po razpravi so člani Komisije soglasno sprejeli naslednji:
SKLEP:
Komisija za lokalno samoupravo in statutarne zadeve sprejme pripombe na Odlok o
proračunu občine Kranjska Gora in predlaga, da se jih vključi v predlog Odloka.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 5
ZA – 5
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Ad 4.
Predsednik je pojasnil, da bodo obravnavali predlog Odloka o delovnih telesih občinskega
sveta Občine Kranjska Gora – obravnava pripomb in predlogov na besedilo v I. obravnavi
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Egidija Košir Mrovlje je pojasnila, da pripomb na predlog odloka niso prejeli.
Člani Komisije so podprli tudi predlog, da bi v pripravi sklicev za sejo Občinskega sveta
vpisali tudi termine sklicev posameznih odborov oziroma komisij.
Po razpravi so člani Komisije soglasno sprejeli naslednji:
SKLEP:
Komisija za lokalno samoupravo in statutarne zadeve se je seznanila z besedilom
Odloka o delovnih telesih občinskega sveta Občine Kranjska Gora v drugi obravnavi in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predlagani obliki.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 5
ZA – 5
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Ad 5.
Egidija Košir Mrovlje je predstavila predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Kranjska Gora – I. obravnava.
Predsednik se je strinjal, da se na seji samo seznanijo s predlogom odloka. Se bodo pa na to
temo sestali še v času po 1. obravnavi odloka.
Po razpravi so člani Komisije soglasno sprejeli naslednji:
SKLEP:
Komisija za lokalno samoupravo in statutarne zadeve se je seznanila z besedilom
Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kranjska Gora v
prvi obravnavi. Komisija se bo ponovno sestala po 1. obravnavi Odloka.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 5
ZA – 5
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Ad 6.
Ni bilo razprave.
Seja je bila končana ob 19:50 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič
Predsednik Komisije:
Robert Plavčak,univ.dipl.prav. l.r.
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