Povzetek bistvenih sprememb, ki jih prinaša predlog novega Statuta Občine
Gorenja vas - Poljane
























3. odst. 5. člena: nova možnost, da se občine združujejo v združenja (kar se v praksi
že dogaja, npr. Skupnost občin Slovenije),
1. odst. 7. člena: Na novo je določen dan občinskega praznika, 23. november,
8. člen: Nekaj manjših sprememb pri nalogah občine (npr. nova možnost
podeljevanja denarne pomoči in simboličnih nagrad ob posebnih priložnostih ali
obletnicah občanov; določanje občinskega programa športa),
3. odst. 11. člena: Primeroma so našteti tudi drugi organi občine (npr. Svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Štab civilne zaščite itd.),
12. člen: Podrobneje je urejeno področje občinske uprave (npr. da opravlja strokovna
in administrativna opravila tudi za potrebe krajevnih skupnosti, da jo vodi direktor,
usmerja in nadzoruje pa župan),
14. člen: Na novo je določeno, da se splošni akti občine objavljajo v Uradnem listu
Republike Slovenije, v občinskem glasilu in na spletnih straneh občine,
15. člen: Podrobneje je določen postopek sklica konstitutivne seje občinskega sveta,
2. odst. 18. člena: Natančneje je določena nezdružljivost funkcije člana občinskega
sveta.
23. člen: V 3-6. odstavku so podrobneje določena pravila glede prenehanja mandata
občinskega svetnika.
26. člen: Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe se preimenuje v odbor
za gospodarstvo.
1. odst. 35. člena: Na novo je določeno, da podžupana imenuje župan (prej občinski
svet na predlog župana) in da podžupan funkcijo opravlja nepoklicno.
1. odst. 38. člena: Statut več ne določa vseh primerov, kdaj županu preneha mandat,
ker to ureja zakon, ki se večkrat spreminja. Statut se sedaj glede tega sklicuje
neposredno na zakon.
Podrobneje je urejeno delovanje nadzornega odbora občine. Bistvena dopolnila so
predvsem v 42., 45., 47., in 50-55. členu Statuta,
67. člen: Nove so nekatere naloge krajevnih skupnosti (npr. sodelovanje pri
organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev; dajanje soglasja k odločitvam o
razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnosti dano na uporabo
za opravljanje njenih nalog), nekatere naloge pa so se črtale (npr. skrb za pluženje in
odvoz snega; skrb za vaške vodovode),
2. odst. 69. člena: Nova je določba, da so nični pravni posli, ki jih sklene krajevna
skupnost brez soglasja župana, z določenimi izjemami,
2. odst. 70. člena: Podrobneje je urejena nezdružljivost funkcije člana sveta krajevne
skupnosti,
3. odst. 77. člena: Jasneje so določena pravila zadolževanja krajevnih skupnosti,
2. odst. 80. člena: Jasneje je določeno, da so odločitve, sprejete na zboru občanov,
za te občane zavezujoče,
4. odst. 83. člena: Dodano je, da z zapisnikom zbora občanov direktor občinske
uprave seznani občinski svet in župana ter ga na krajevno običajen način objavi,











89. člen: Podrobneje so določena pravila glede referenduma. V 1. odst. je dodana
možnost, da občinski svet zahteva ustavnosodno presojo zahteve za razpis
referenduma; v 2. odst. je določen rok največ 45 dni (prej 35) za izvedbo
referenduma; v 5. odst. je določeno, da občinska volilna komisija 15 dni pred dnem
glasovanja objavi akt o razpisu referenduma v javnih občilih,
99. člen: Nekaj je novosti pri določitvi seznama gospodarskih javnih služb (npr.
črtano je pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov zaradi varstva zraka),
105-118. člen: Na področju premoženja in financiranja občine so določbe dokaj
spremenjene zaradi sprememb predpisov s tega področja,
1. odst. 119. člena: Med splošnimi akti občine so črtane odredbe.
127. člen: Črtano je sklicevanje na predpise pokrajine.
2. odst. 129. člena: Dodana sta zadnja dva stavka, ki določata naloge župana v
primeru postopkov, ko državni organ odloča na podlagi predpisov občine.
133. člen: Prehodna določba, ki ureja preimenovanje odborov šele po naslednjih
volitvah.

