OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas
Štev.: 011- /2015Datum: 8. 6. 2015

ZAPISNIK
1. seje statutarno - pravne komisije, ki je potekala, 8. 6. 2015, ob 19.30 uri v prostorih
Občine Gorenja vas – Poljane v Todražu
Prisotni člani komisije: Tone Debeljak, Jure Krvina, Janez Arnolj, Franci Fortuna, Janez
Pelipenko
Ostali prisotni: Elizabeta Rakovec

Dnevni red:

1. Izvolitev predsednika statutarno - pravne komisije
2. Predlog sprememb in dopolnitev statuta občine (na podlagi zakona o uravnoteženju
javnih financ občin)
3. Predlog Pravilnika o sejninah in drugih plačilih in povračilih stroškov občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine ter
organov krajevnih skupnosti v Občini Gorenja vas - Poljane
4. Razno
K 1. točki
V okviru prve točke dnevnega reda so prisotni predstavniki komisije za predsednika
komisije soglasno izvolili Janeza Arnolja.
K 2. točki
E. Rakovec je uvodoma pojasnila, da priloženi Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih
financ občin (UL RS št. 14/15) spreminja tudi nekatere določbe Zakona o lokalni
samoupravi in hkrati nalaga občinam, da občinske statute uskladijo z zakonom v 6
mesecih po njegovi uveljavitvi.
Spremembe se nanašajo na nezdružljivost funkcij članstva v občinskem svetu in svetih
krajevne skupnosti, določitev nalog in financiranja krajevne skupnosti, dodajajo se
nekatere statutarne določbe krajevnih skupnosti.
V kasnejši razpravi so člani komisije predlagali, da se v 3. in 5. členu sprememb statuta
namesto določbe, da nezdružljivost določa zakon, izpiše posamezne funkcije, s katerimi
ni združljiva funkcija člana občinskega sveta oziroma člana sveta krajevne skupnosti.

Za ostale spremembe so člani komisije menili, da primerno usklajujejo aktualni statut
občine z uvodoma navedenimi spremembami zakona in soglasno podprli sklep, da se
predlagane spremembe statuta s predlaganimi popravki 3. in 5. člena posredujejo v
obravnavo in sprejem občinskemu svetu.
K 3. točki
J. Arnolj je podal uvodno ugotovitev, da se s predlaganim pravilnikom o sejninah in
drugih plačilih in povračilih stroškov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta, drugih organov občine ter organov krajevnih skupnosti to področje
ureja povsem na novo, star pravilnik pa se razveljavi.
E. Rakovec je povedala, da je novost pravilnika tudi v tem, da so sejnine določene v
bruto zneskih, saj so prispevki različni za posamezne upravičence glede na dejstvo, ali so
zavarovani ali ne. V slednjem primeru se dodatno obračuna še prispevek po Zakonu o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, kot je podrobneje predstavljeno v pisnih
obrazložitvah.
Člani komisije so v nadaljevanju pregledali višine posameznih sejnin, pri čemer je bilo
ugotovljeno, da večina sejnin ostaja enaka, zato so predlagali, da nespremenjena ostane
tudi sejnina za vodenje odbora, sejnina za udeležbo na izredni seji pa naj bo enaka
sejnini za redno sejo. Prav tako so predlagali, da se v 7. členu ne ločuje višina plačila
glede na dejstvo, ali nadzor opravlja en član ali več članov nadzornega odbora.
J. Arnolj je še predlagal popravek v 2. odstavku 3. člena (namesto »upravičencem« se
naveden »posameznemu upravičencu«, ter slovnični popravek v 11. členu.
Člani komisije so v nadaljevanju soglasno podprli sklep, da se pravilnik v predlaganem
besedilu in ob upoštevanju zgoraj navedenih pripomb posredujejo v obravnavo in
sprejem občinskemu svetu.
K. 4. točki
Člani komisije so ob koncu seje razpravljali še o postopku sprejema obravnavanih aktov in se
poenotili, da se oba akta sprejmeta po kratkem postopku.

Zapisala:
- E. Rakovec

Predsednik
statutarno-pravne komisije
Janez Arnolj

