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OBČINSKI SVET
Statutarno pravna komisija
Datum: 20. november 2015
Številka: 011-4/15

ZAPISNIK
8. seje Statutarno pravne komisije, ki je bila v četrtek, dne 19. novembra 2015 ob 16.
uri v prostorih Občine Kobarid.
Prisotni člani: Vanessa Marcola, Peter Kutin, Darko Smrekar, Pavel Sivec in Slavko
Matelič
Ostali prisotni: Simon Škvor, Andrejka Mežnar
Sejo je vodil predsednik Darko Smrekar.

Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda in zapisnika 7. seje
2. Obravnava in sklepanje o predlogu Sprememb in dopolnitev Statuta Občine
Kobarid
3. Obravnava in sklepanje o predlogu Sprememb in dopolnitev Poslovnika
Občinskega sveta Občine Kobarid
4. Razno

Ad točka 1
Predsednik Statutarno pravne komisije (v nadaljevanju: komisija) je pozdravil
navzoče, ugotovil sklepčnost komisije in dal na glasovanje dnevni red.
Navzočih je bilo pet članov komisije. Za so glasovali vsi člani.
Predsednik je dal na glasovanje potrditev zapisnika 7. seje.
Navzočih je bilo pet članov komisije. Za so glasovali vsi člani.
Ad točka 2
Predstavljen je bil predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Kobarid (v
nadaljevanju: spremembe).
V razpravi je bila izpostavljena možnost napačne interpretacije določila 8. člena
sprememb oz. 30. člena Statuta Občine Kobarid (v nadaljevanju: statut), ki določa
razrešitev predsednika delovnega telesa občinskega sveta. Komisija ugotovila, da
določilo ni sporno, saj ne ureja razrešitve predsednika zgolj s funkcije predsednika
delovnega telesa, ki ga člani izvolijo izmed sebe, temveč razrešitev predsednika
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delovnega telesa kot enega izmed članov delovnega telesa, pri čemer z razrešitvijo
predsednika preneha tudi sámo članstvo v delovnem telesu.
V nadaljevanju je bilo opozorjeno, da zakon za ukinitev posebnih transakcijskih
računov ne predvideva prehodnega obdobja in da je veljavno zakonodajo potrebno
spoštovati v celoti. Z upoštevanjem, da je spremembe smiselno vpeljati s sprejemom
novega proračuna, je komisija predlagala:
- da se 26. člen sprememb črta,
- da se 27. člen sprememb dopolni tako, da se pika spremeni v vejico in doda
besedilo »uporabljati pa se začnejo 31. marca 2016.«
Glede sodelovanja javnosti je bilo ugotovljeno, da je ureditev ustrezna, bodo pa
potrebni ustrezni popravki spletne strani.
Predsednik je dal na glasovanje sklep: »Občinskemu svetu Občine Kobarid se
predlaga sprejem predloga Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Kobarid skupaj s
predlaganima popravkoma.«.
Navzočih je bilo pet članov komisije. Za so glasovali vsi člani.
Ad točka 3
Predstavljen je bil predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta
Občine Kobarid (v nadaljevanju: spremembe).
Komisija je predlagala dopolnitev 5. člena sprememb, tako, da se doda nov predzadnji
stavek: »Rok trajanja dopisne seje ne sme biti krajši od 24 ur.«
Komisija je bila mnenja, da se morajo spremembe uveljaviti sočasno s spremembami
statuta, zato je predlagala, da se 17. člen sprememb dopolni tako, da se pika spremeni
v vejico in doda besedilo »uporabljati pa se začnejo 31. marca 2016.«
V razpravi je bilo opozorjeno na odsotnost pravil glede ustanovitve, prehajanja
članov… svetniške skupine, z napotilom, da se preveri, ali v zakonodaji ustrezna
pravna podlaga obstaja.
Nadalje je bilo opozorjeno na možnost zlorab objavljenih zvočnih posnetkov sej, z
napotilom naj se ponovno preveri področna zakonodaja.
Komisija je predlagala dopolnitev 11. člena sprememb, tako, da se doda nov odstavek,
ki se glasi: »Na koncu tretjega odstavka se doda nov stavek: »Župan je dolžan ob
upoštevanju poslovniških določil uvrstiti predlog odloka na dnevni red prve naslednje
seje občinskega sveta.««
Predsednik je dal na glasovanje sklep: »Občinskemu svetu Občine Kobarid se
predlaga sprejem predloga Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta
Občine Kobarid skupaj s predlaganimi popravki.«.
Navzočih je bilo pet članov komisije. Za so glasovali vsi člani.
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Ad točka 4
Ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 17.40.

Zapisala:
Andrejka Mežnar

Predsednik:
Darko Smrekar l.r.
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