OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarna komisija

Številka: 032-12/2007
Datum: 17.12.2007

SKRAJŠAN ZAPIS 12. REDNE SEJE
STATUTARNE KOMISIJE, KI JE BILA V SREDO, 20.2.2008, Z ZAČETKOM OB
17.10 URI V MALI SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6.

PRISOTNI ČLANI IN ČLANICE ODBORA:
Matjaž PESKAR - predsednik, mag. Barbara HABE SINTIČ, Ivanka ZUPANČIČ,
Borut ŽIGON, Merima NUHIČ (5 prisotnih od 7).
OPRAVIČENO ODSOTNI: Igor ARH in Boris KITEK (naknadno).
OSTALI PRISOTNI: Slavka BRELIH – direktorica občinske uprave, Simona Krese –
revizorka za notranji nadzor, mag. Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in
prostor in Božena Ronner.
Ker drugih predlogov ni bilo je predsednik dal na glasovanje naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 11. redne seje Komisije z dne
17.12.2007.
2. Predlog obvezne razlage 34. člena Odloka o ureditvenem načrtu Stara Sava –
HITRI POSTOPEK.
3. Predlog Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin
Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica – DRUGA OBRAVNAVA.
4. Predlog Odloka o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe občin Jesenice,
Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica – DRUGA OBRAVNAVA.
5. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin občine
Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
6. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju
državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice.
7. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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Točka 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 11. redne seje Komisije z dne
17.12.2007.
Razprave in pripomb na vsebino skrajšanega zapisa 11. redne seje Statutarne
komisije ni bilo, zato je predsednik dal na glasovanje naslednji
Sklep:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa 11. redne seje Statutarne komisije, ki je
bila 17. 11. 2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

Točka 2:
Predlog obvezne razlage 34. člena Odloka o ureditvenem načrtu Stara Sava –
HITRI POSTOPEK.
Predlagani odlok je obrazložila Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija na besedilo predlagane obvezne razlage 34. člena Odloka o
ureditvenem načrtu Stara Sava nima pripomb, zato predlaga Občinskemu
svetu, da ga sprejme po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

Točka 3:
Predlog Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin
Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica – DRUGA OBRAVNAVA.
Predsednik je povedal, katere spremembe besedila predlaganega odloka so bile
izvedene in v katerih členih. Sam nima vsebinskih pripomb, moti ga le del besedila
14. člena odloka. Predlagal je redakcijski popravek in sicer, da se tekst spremenil
tako, da se besedi »mora biti« črtata in zamenjata z besedo »je«. To se lepše sliši in
tudi nedvoumno je zapisano, da mora soustanovitelj imeti najprej sklep občinskega
sveta, šele na njegovi podlagi lahko izstopi iz te skupne medobčinske službe.
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Ivanka Zupančič se je spraševala, kaj se bo zgodilo, če bo jeseniški občinski svet
sprejel ta popravek, ostali sveti pa ne, tako bo besedilo odloka neusklajeno.
Borutu Žigonu je napisana dikcija bolj všeč od predlagane na komisiji.
Po razpravi Slavke Brelih, Simone Krese in Božene Ronner je predsednik dal na
glasovanje naslednji

Sklep:
V 14. členu besedila predlaganega Odloka se črtata besedil »mora biti« in se jo
nadomesti z besedo »je«.
Statutarna komisija predlaga, da Občinski svet sprejme predlog Odloka o
ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje,
Kranjska Gora in Žirovnica v drugi obravnavi s sprejetim redakcijskim
popravkom.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 4
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.
Zapisnik s sprejetimi sklepi, predlogom Statutarne komisije se takoj pošlje
soustanoviteljem, da pravočasno popravijo besedilo 14. člena Odloka. V
primeru, če druge občine tega sklepa ne bodo sprejele se Statutarna komisija
ponovno sestane med 15. sejo Občinskega sveta in predlaga nespremenjeno
besedilo 14. člena.

Točka 4:
Predlog Odloka o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe občin Jesenice,
Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica – DRUGA OBRAVNAVA.
Razprava na ta Odlok je bila enaka kot pri prejšnji točki s tem, da je v tem odloku
potrebno popraviti besedilo 13. člena.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
V 13. členu besedila predlaganega Odloka se črtata besedil »mora biti« in se jo
nadomesti z besedo »je«.
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlagani Odlok
o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje,
Kranjska Gora in Žirovnica v drugi obravnavi in s sprejetim redakcijskim
popravkom.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

Točka 5:
Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
Predsednik je uvodoma povedal, da bi bila sestava Sveta lahko drugačna. Člane
sveta bi se lahko izvolilo izmed članov svetov krajevnih skupnosti in ne, da so
predlagani predsedniki svetov KS, kot je že določeno v tem 5. členu odloka.
Pobude, za spremembo tega člena so že dali drugi odbori je povedala Božena
Ronner. Ker pa Statut Občine Jesenice v 108. členu že določa kdo opravlja naloge
Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin občine Jesenice, prav tako je to že
napisano in v veljavnem Odloku o gospodarskih javnih službah, je prepričana, da
tega člena ni mogoče drugače napisati.
Po krajši razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija predlaga, da se v preambulo odloka dopiše 108. člen
Statuta občine Jesenice, kot pravna podlaga in s tem popravkom predlaga
Občinskemu svetu da sprejme predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo
uporabnikov javnih dobrin občine Jesenice v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
Točka 6:
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju
državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice.
Po krajši razpravi predsednika komisije, da se popravi besedilo 5. člena predlaganih
sprememb pravilnika, ker je del teksta nesmiseln.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik predlagal naslednji
Sklep:
Statutarna komisija predlaga, da Občinski svet sprejme Pravilnik o
spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za
spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice s popravkom 5. člena
besedila pravilnika tako, da se za besedo »nespremenjene« postavi pika, ostali
tekst se črta.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

Točka 7:
Vprašanja in pobude.

Ker vprašanj in pobud ni bilo je predsednik s sejo zaključil ob 17.35 uri.

Zapisala:
Božena Ronner

Predsednik:
Matjaž Peskar
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