
OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
STATUTARTNO PRAVNA KOMISIJA 
 
Datum: 4. 6. 2013 
 

Z A P I S N I K 
 

 
 

2. seje statutarno pravne komisije, ki je potekala 4. 6. 2013 v prostorih 
občine Gorenja vas – Poljane 

 

 

 
PRISOTNI ČLANI KOMISIJE: Janez Arnolj, Ciril Alič, Stanko Bajt  
ODSOTNI ČLANI KOMISIJE: Alenka Krmelj, Jože Čadež 
OSTALI PRISOTNI: Elizabeta Rakovec  
 

 

Dnevni red: 
 
1. Obravnava zapisnika 1. seje statutarno pravne komisije 
2. Predlog sprememb in dopolnitev statuta občine  
3. Priprava poslovnika občinskega sveta 
4. Razno 
 
 

 

Točka 1 
 

Prisotni člani komisije na predloženi zapisnik 1. seje niso imeli pripomb in so ga soglasno 
potrdili. 
 

Točka  2 
 

Člani komisije so uvodoma pregledali pripombe iz javne obravnave in osnutka statuta in 
dokončno oblikovali stališča do navedenih pripomb ter spremembe po posameznih členih, s 
katerimi je možno nekatere pobude upoštevati pri predlogu statuta.  
 
Člani komisije so pregledali posamezne člene predloga statuta in potrdili končna besedila 
členov za sprejem predloga statuta na seji občinskega sveta.  
 
Sklepno so soglasno podprli sklep, da se pripravljeno besedilo predloga statuta posreduje v 
sprejem občinskemu svetu. 
 

Točka 3 
 
Janez Arnolj je predlagal, da bi bilo potrebno pripraviti tudi osnutek novega poslovnika 
občinskega sveta, saj so nekatere določbe zastarele ali v neskladju z zakonodajo, glede 
nekaterih pa se potrebno uskladiti za način dela. Nekaj točk, ki so potrebne posebnega 
pregleda, je bilo v nadaljnji razpravi posebej izpostavljenih, in sicer: oblikovanje dnevnega 



reda sej, navzočnost na sejah, pristojnosti podžupana, javnost dela občinskega  sveta, 
postopkovnik priprave proračuna.  
 
Janez Arnolj predlaga, da se pozove občinske svetnike k posredovanju predhodnih predlogov 
glede besedila novega predloga poslovnika.   
 
Ob zaključku je bil sprejet sklep, da statutarno pravna komisija naproša člane občinskega 
sveta, da za potrebe priprave novega poslovnika občinskega sveta posredujejo svoje 
predloge glede vsebine novega osnutka poslovnika do 30. 8. 2013. 
 
 
Zapisala: 
E. Rakovec         Predsednik komisije  
         Janez Arnolj, l.r. 


