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Zadeva: OBRAZLOŽITVE K PREDLOGU STATUTA OBČINE GORENJA VAS – POLJANE 
 
 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane je na svoji 15. redni seji dne 21. 2. 2013 sprejel 
osnutek novega statuta Občine Gorenja vas – Poljane, ki ga je občinskemu svetu posredovala 
v sprejem statutarno pravna komisija. Komisija je sprejela stališče, da se zaradi obsežnosti 
potrebnih uskladitev obstoječega besedila statuta in velikega obsega v vmesnem času 
spremenjene zakonodaje, ki ji je pri pripravi besedila statuta potrebno slediti, namesto k 
spremembam statuta pristopi k sprejemu celotnega novega besedila statuta. 
 
Od 22. 2. do 21. 3.  2013 je potekala javna razgrnitev sprejetega osnutka statuta, v okviru 
katere je bila na priporočilo občinskega sveta izvedena tudi obravnava osnutka statuta na 
redni seji nadzornega odbora občine. Drugih pripomb v času enomesečne javne obravnave 
osnutka statuta nismo prejeli. Izdelana je bila podrobna analiza pripomb, podanih na seji 
občinskega sveta ob obravnavi osnutka statuta, in pripombe nadzornega odbora, ki jo je 
sprejela statutarno pravna komisija. Analiza pripomb je priložena obrazložitvi. 
 
Na osnovi podanih pripomb so predlagane nekatere spremembe končnega predloga statuta 
glede na predhodno sprejeti osnutek statuta. Pregledna verzija sprememb v členih, ki se 
spreminjajo, je posebej priložena obrazložitvi.  
 
V prilogi je tudi povzetek bistvenih sprememb, ki jih prinaša novi predlog statuta Občine 
Gorenja vas – Poljane glede na sedaj veljavni statut občine.  
 
Na osnovi vsega navedenega je statutarno pravna komisija na svoji 2. redni seji dne 4. 6. 
2013 oblikovala končno besedilo predloga statuta, ga soglasno potrdila in posredovala v 
sprejem občinskemu svetu. Zapisnik 2. seje statutarno pravne komisije je priložen 
obrazložitvam. 
 
Kot je bilo že napovedano na seji občinskega sveta dne 20. 6. 2013, je 9. 7. 2013 Služba za 
lokalno samoupravo Ministrstva za notranje zadeve RS (MNZ) med drugim izvedla pregled 
veljavnega statuta Občine Gorenja vas – Poljane in glede navedenega podala tudi pisne 
pripombe. Večino podanih pripomb je bilo v pripravljenem predlogu statuta že upoštevanih, 
nekatere popravke na osnovi navedenega predlagamo dodatno vključiti. Obravnavala in 
potrdila jih je tudi statutarno pravna komisija na korespondenčni seji, ki je potekala do 17. 9. 
2013. 
 
Vse spremembe predloga statuta zaradi priporočil MNZ so taksativno navedene v drugem 
delu priloženega Povzetku bistvenih sprememb, ki jih prinaša novi predlog statuta. 
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