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OBČINA KRANJSKA GORA
OBČINSKI SVET
Statutarno-pravna komisija
Štev.: 032-2/2015-4
Datum: 6.6.2017

ZAPISNIK
2. redne seje Statutarno – pravne komisije,
ki je bila v ponedeljek 5.6.2017 ob 19.00 uri, v mali sejni sobi na sedežu Občine Kranjska
Gora, v Kranjski Gori, Kolodvorska ulica 1b.
Prisotni:
člani komisije: Ena Adžajlić, Tjaša Prusnik, Branislava Vovk, Jelica Majer
odsoten: Mihael Vilfan
Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve: Egidija Košir Mrovlje
Predsednica je pozdravila vse prisotne in predlagala naslednji
DNEVNI RED:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 1. seje
2. Obravnava gradiva za 17. sejo občinskega sveta
- Sprejem Statuta Občine Kranjska Gora (1. točka OS)
3. Pobude in vprašanja
GLASOVANJE: ZA - 4
Predsednica je ugotovila, da je bil predlagani dnevni red soglasno sprejet, zato je nadaljevala
sejo s 1. točko sprejetega dnevnega reda.
K točki 1/
Na predlog predsednice je bil sprejet naslednji
SKLEP 2/1: Potrdi se zapisnik 1. seje.
GLASOVANJE: ZA-4
Sklep je bil sprejet.
K točki 2/
Egidija Košir Mrovlje je člane komisije seznanila, da je Služba za lokalno samoupravo pri
Ministrstvu za javno upravo opravila reden pregled statuta občine, poslovnika občinskega
sveta in poslovnika nadzornega odbora. Pri pregledu so bile ugotovljene manjše neskladnosti
z ZLS in ustavo. Predlagano je bilo, da je potrebno ta neskladja odpraviti v roku do
30.9.2017. Za to sejo občinskega sveta je pripravljen predlog uskladitve statuta občine, na seji
občinskega sveta v mesecu septembru pa bodo predlagane še uskladitve poslovnika
občinskega sveta, medtem, ko mora poslovnik NO pripraviti ta organ.
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V nadaljevanju je Egidija obrazložila pripravljene spremembe in dopolnitve, ki se nanašajo
med drugim na:
- spremembo žiga v pečat;
- ukinitev navedb katastrskih občin na območju občine;
- možnost dajanja podpisov podpore za razpis referenduma preko enotnega državnega
portala e-uprave z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim
potrdilom;
- spremembo poglavja, ki določa pristojnosti ožjih delov občine – krajevnih skupnosti,
ki niso več samostojne pravne osebe, ampak delujejo kot posvetovalni organ in so v
pomoč pri delu občinskega sveta, dajejo predvsem pobude, menja in predloge;
- vse določbe glede ožjih delov mora vsebovati statut občine, ožji deli občin ne morejo
imeti svojega statuta, za svoje delovanje pa lahko sprejmejo določena podrobnejša
pravila.
Podpredsednica komisije je opozorila, da je v predlogu akta napaka v 6. členu, v katerem je še
vedno beseda žig. To besedo se zamenja z besedo pečat v potrebnih sklonih.
Egidija je poudarila, da je med pripombami izpostavljena tudi ugotovitev inšpekcije, da se je
akt – statut občine doslej objavljal v različnih uradnih glasilih (Uradni vestnik Gorenjske,
Uradni list, Uradno glasilo slovenskih občin), kar ni dobro, zato je za to sejo občinskega sveta
pripravljeno besedilo celotnega akta, ki vključuje že pojasnjene spremembe in dopolnitve.
Predlaga se, da se glede na podano pripombo ta akt sprejme v celoti in se ga objavi v uradnem
glasilu – Uradnem listu RS, ki je v statutu določen kot akt, v katerem občina objavlja vse
svoje predpise. Statut občine se sprejema po enakem postopku kot odlok – dvofazno, po 78.
členu Poslovnika občinskega sveta pa obstaja možnost sprejema po skrajšanem postopku, ko
gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve ali uskladitve z zakonom in drugimi predpisi
države ali občine, zato se predlaga sprejem statuta po skrajšanem postopku.
Po sprejemu statuta občine se krajevne skupnosti pozove, da se razveljavijo sedaj še veljavni
statuti krajevnih skupnosti in se pripravijo drugi akti za njihovo delovanje.
Po seznanitvi je predsednica predlagala naslednji
SKLEP 2/2: Komisija predlaga občinskemu svetu, da sprejme Statut Občine Kranjska
Gora.
GLASOVANJE: ZA-4
Sklep je bil sprejet.
K točki 3/
Predsednica je prisotne vprašala, če ima kdo kakšna vprašanja ali pobude.
Ker drugih vprašanj ali pobud ni bilo, je predsednica sejo zaključila. Seja komisije je bila
zaključena ob 19.40 uri.
Zapisala: Egidija Košir Mrovlje
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Predsednica komisije:
Ena Adžajlić
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