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KOMISIJA ZA LOKALNO
SAMOUPRAVO IN
STATUTARNE ZADEVE
Datum: 20.02.2009

ZAPISNIK
9. seje Komisije za lokalno samoupravo in statutarne zadeve, ki je bila v četrtek,
19.02.2008 ob 19.00 uri v prostorih Občine Kranjska Gora.

Prisotni: Robert Plavčak, Alojz Rogar, Janja Dolšina, Egidija Košir Mrovlje.
Odsotna: Marinka Puc Koplan in Mirko Rabič
Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Obravnava in potrditev zapisnik prejšnje seje
2. Obravnava delovnega osnutka Odloka o delovnih telesih občinskega sveta
3. Obravnava pobude za oceno zakonitosti postopkov občinske uprave in župana in OS
pri sprejemanju Odloka o (6) spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem
načrtovanju Občine Kranjska Gora
4. Vprašanja in pobude

Ad 1.
Predsednik je predstavil zapisnik 8. seje Komisije. Ker ni bilo razprave, so člani komisije
soglasno sprejeli naslednji:
SKLEP: Potrdi se zapisnik 8. seje Komisije za lokalno samoupravo in statutarne zadeve.
Ad 2.
Egidija Košir Mrovlje je predstavila delovni osnutek Odloka o delovnih telesih občinskega
sveta. Člani Komisije so delovni osnutek prejeli s sklicem po pošti. Člani komisije so nato na
delovni osnutek podali svoje pripombe.
Člani Komisije so po razpravi soglasno sprejeli naslednji:
SKLEP:
Predlagani delovni osnutek se dopolni s pripombami in predlogi članov Komisije in se
ga do naslednje seje predloži v ponovno obravnavo kot predlog odloka.
Po ponovni obravnavi in potrditvi se ga posreduje občinskemu svetu v prvo obravnavo
na eno izmed naslednjih sej.
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Ad 3.
Predsednik je pojasnil, da je od svetnika Andreja Žemva prejel dopis za obravnavo pobude za
oceno zakonitosti postopkov občinske uprave in župana in OS pri sprejemanju Odloka o (6)
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem načrtovanju Občine Kranjska Gora. Člani
komisije so pobudo prejeli s sklicem po pošti. Predsednik je predlagal, da v zvezi z omenjeno
pobudo pridobijo neodvisno strokovno in pravno mnenje. Člani komisije so nato soglasno
sprejeli naslednji:
SKLEP: Komisija za lokalno samoupravo in statutarne zadeve se je seznanila s pobudo
za oceno zakonitosti postopka predlagateljev in predlaga, da se za presojo pobude
pridobi neodvisno strokovno in pravno mnenje, ki se ga posreduje komisiji v predhodno
obravnavo.

Ad 4.
Člani sveta so ponovno razpravljali o spremembi poslovnika občinskega sveta, ki se nanaša
na sprejemanje prostorskih planov.

Seja je bila končana ob 19:50 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič
Predsednik Komisije:
Robert Plavčak,univ.dipl.prav. l.r.
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