OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarna komisija
Številka: 032-02/2009
Datum: 19. 2. 2009

SKRAJŠAN ZAPIS 21. REDNE SEJE
STATUTARNE KOMISIJE, KI JE BILA V ČETRTEK, 19.2.2009, Z ZAČETKOM OB
16.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI IN ČLANICE KOMISIJE:
Predsednik Matjaž PESKAR, mag. Barbara HABE SINTIČ, Ivanka ZUPANČIČ,
Merima NUHIČ, Borut ŽIGON in Igor ARH (6 od 7).
OPRAVIČENO ODSOTEN: Boris KITEK - namestnik predsednika
OSTALI PRISOTNI: Slavka BRELIH - direktorica občinske uprave, mag. Valentina
GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor, Simona KANCLER - Komunalna
direkcija, Edita GRANATIR – LAPUH - vodja Oddelka za gospodarstvo, Marko
MARKELJ – direktor Komunalne direkcije in Božena RONNER - svetovalka župana.
Predsednik je predlagal, da se na dnevni red uvrstita še dodatni točki dnevnega reda
in sicer material, ki so ga člani dobili na mizo. To je predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za mesto
Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4) v drugi obravnavi ter predlog Sklepa o
podelitvi naziva Častni občan občine Jesenice.
Ker drugih predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
Sklep:
Pod zaporedno št. 11 se na dnevni red 21. redne seje uvrstita dodatni točki
dnevnega reda z naslovom: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za mesto Jesenice
(planska celota J1, J2, J3 in J4) v drugi obravnavi. Pod zaporedno št. 12 pa
predlog Sklepa o podelitvi naziva Častni občan občine Jesenice tako, da
predlagana 10. točka postane 13. točka.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
Ker drugih predlogov in razprave ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 20. redne seje Komisije z dne
22.01.2009.
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2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju finančnih
spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo
obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Jesenice –
HITRI POSTOPEK.
3. Predlog Odloka o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v občini
Jesenice – HITRI POSTOPEK.
4. Predlog Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega
omrežja toplotne energije v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
5. Predlog Tarifnega sistema za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega
omrežja toplotne energije v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
6. Predlog Odloka o distribuciji toplote iz vročevodnega omrežja v občini Jesenice
– PRVA OBRAVNAVA.
7. Predlog Splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz
distribucijskega omrežja za geografsko območje občine Jesenice - PRVA
OBRAVNAVA.
8. Predlog dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Plavški travnik II - Vrbje v postopku javne razgrnitve – PRVA
OBRAVNAVA.
9. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice – PRVA
OBRAVNAVA.
10. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju
državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice.
11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah tekstualnega dela prostorskih
ureditvenih pogojev (PUP) za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4)
v drugi obravnavi.
12. Predlog Sklepa o podelitvi naziva Častni občan občine Jesenice.
13. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 20. REDNE SEJE
KOMISIJE Z DNE 22.01.2009.
Razprave in pripomb na vsebino skrajšanega zapisa 20. redne seje Statutarne
komisije ni bilo, zato je predsednik dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa 20. redne seje Statutarne komisije, ki je
bila 22.01.2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
DODELJEVANJU FINANČNIH SPODBUD INVESTICIJSKIM UKREPOM ZA
UČINKOVITO RABO ENERGIJE IN IZRABO OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE V
GOSPODINJSTVIH NA OBMOČJU OBČINE JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Po kratki uvodni obrazložitvi Valentine Gorišek in njenem poročilu, zakaj spremembe
predlaganega Odloka, je predsednik v nadaljevanju povedal, da so na mizo prejeli
čistopis Odloka po predhodnem posvetovanju s strokovnimi službami. Pri prebiranju
besedila je bilo ugotovljenih nekaj tiskovnih napak, zato bi z redakcijskimi amandmaji
naredili le zmedo pri usklajevanju teksta.
Ker razprave in pripomb ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Statutarna komisija na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
dodeljevanju finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo
energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju
občine Jesenice, predlaganim po hitrem postopku nima pripomb, zato predlaga
Občinskem svetu, da ga v predlaganem besedilu sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O GOSPODARSKIH JAVNIH
SLUŽBAH V OBČINI JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Predlagani Odlok je obrazložila Simona Kancler.
Razprave in pripomb ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Statutarna komisija na predlagani Odlok o spremembi odloka o gospodarskih
javnih službah v občini Jesenice, predlaganim po hitrem postopku nima
pripomb, zato predlaga Občinskem svetu, da ga v predlaganem besedilu
sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG SPLOŠNIH POGOJEV ZA DOBAVO IN ODJEM TOPLOTE IZ
DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA TOPLOTNE ENERGIJE V OBČINI JESENICE –
DRUGA OBRAVNAVA.
Predsednik je uvodoma povedal, da so Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz
distribucijskega omrežja toplotne energije v občini Jesenice med prvo in drugo
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obravnavo bili v precejšnji meri korigirani, zaradi posredovanih pripomb. Vseh
predlogov pa zaradi objektivnih vzrokov niso mogli upoštevati.
V razpravi sta sodelovala Ivanka Zupančič in Borut Žigon. Zupančičeva predlaga
dopolnitev teksta v 5. in 6. členu s podnaslovoma, tako kot je akt v celoti opremljen v
vseh ostalih delih, na tem mestu pa ne. Borut Žigon je predlagal vsebino podnaslova
k členu 5, ki naj bi se dopolnjeno glasilo:«objektov in naprav«.
Ker druge razprave in amandmajev ni bilo je predsednik dal na glasovanje
Naslednja redakcijska amandmaja
REDAKCIJSKI AMANDMA 1:
Pod 5. člen se v oklepaju doda podnaslov, ki se glasi: »Energetske naprave v
upravljanju in uporabi.«
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Amandma 1 je bil sprejet

REDAKCIJSKI AMANDMA 2:
Pod 6. člen se v oklepaju doda podnaslov, ki se glasi: »Pogoji za prevzem
objektov in naprav.«
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Amandma 2 je bil sprejet
in
SKLEP:
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlagani Sklep
predlagatelja s sprejetima redakcijskima amandmajema.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG TARIFNEGA SISTEMA ZA DOBAVO IN ODJEM TOPLOTE IZ
DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA TOPLOTNE ENERGIJE V OBČINI JESENICE –
DRUGA OBRAVNAVA.
Kot je uvodoma že povedal za usklajevanje Splošnih pogojev, tako velja za Tarifni
pravilnik.
Vseh predlogov za spremembo besedila že zaradi omenjenih objektivnih vzrokov niso
mogli upoštevati.
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Božena Ronner je predsedniku poročala o vloženem amandmaju Odbora za
gospodarstvo, ki je kot zainteresirano delovno telo sprejelo amandma k 11. členu.
Amandma glasi:
V 11. členu Tarifnega sistema za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega
omrežja toplotne energije v občini Jesenice se spremeni besedilo 3. odstavka,
tako da se ta pravilno glasi: »V drugih primerih plačevanja toplote morata
dobavitelj in odjemalec obvezno skleniti pisni sporazum o delitvi stroškov in
obračunu porabe toplotne energije.«
Predsednik se ni strinjal s tem amandmajem, ker se z njim spreminja vsebina člena.
Ta člen govori o različnih možnih vrstah plačil (gotovina, kartica,itd.).
Ta amandma je pojasnil Igor Arh, ki je član Odbora za gospodarstvo. Poročal je,
kako so ta člen razumeli na Odboru za gospodarstvo. Ker pa ni bilo dodatnih pojasnil
oz. kot je bilo sedaj obrazloženo so na ta člen vložili amandma, s katerim so določili
kaj pomeni 2. varianta.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
REDAKCIJSKI AMANDMA 1:
V 2. odstavku 11. člena se za prvo alinejo v oklepaju doda nov tekst, ki se glasi:
»po varianti 1«.
V istem odstavku 11. člena, za 2. alinejo se na koncu teksta doda v oklepaju nov
tekst, ki se glasi »po varianti 2«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Redakcijski amandma 1 je bil sprejet
in
SKLEP:
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlagani Sklep
predlagatelja, s sprejetim redakcijskim amandmajem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG ODLOKA O DISTRIBUCIJI TOPLOTE IZ VROČEVODNEGA OMREŽJA
V OBČINI JESENICE – PRVA OBRAVNAVA.
Predlagani Odlok je obrazložila Simona Kancler in povedala o predlagani spremembi
matičnega delovnega telesa v zvezi z vsebino 8. in 9. člena. Po preučitvi besedila
Odloka, se beseda števnina iz 9. člena lahko črta, zato ker je števnina itak sestavni
del cene, oz. njen kalkulativni element.
V razpravi je Igorja Arharja zanimalo, kaj se zgodi, če v 11. členu določeno kazen
plačaš in še naprej ostaneš priključen na javno omrežje.
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Po razprav je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Statutarna komisija Občinskemu svetu predlaga, da sprejme besedilo Odloka o
distribuciji toplote iz vročevodnega omrežja v občini Jesenice v prvi obravnavi
z upoštevanjem predlogov matičnega delovnega telesa.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG SPLOŠNIH POGOJEV ZA DOBAVO IN ODJEM ZEMELJSKEGA PLINA
IZ DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA ZA GEOGRAFSKO OBMOČJE OBČINE
JESENICE - PRVA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je dal predsednik Matjaž Peskar.
V razpravi je direktor Komunalne direkcije Marko Markelj povedal, da je v obrazložitvi
predlagatelj napisal, da je že pridobil soglasje Agencije RS za energijo in zanj tako
pridobil načelno predhodno soglasje. Ta način – preuranjen se mu ne zdi sprejemljiv,
in tudi prav ni tako, ker tega dokumenta strokovni službi in Občinskemu svetu ni bil
dal niti na vpogled. Povrhu vsega pa je mnenja, da se s sprejemom Splošnih pogojev
prehiteva, namreč Občinski svet bi moral istočasno obravnavati tudi odlok s tega
področja ter tarifni pravilnik. Že na Odboru za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko je povedal, da 96. člen Energetskega zakona predpisuje
sprejem tarifnega sistema. Predlagatelj trdi drugače in pravi, da to ni res. Tudi v
predlogu splošnih pogojev ugotavlja pomanjkljivosti. Pogreša pogoje priključitve na
omrežje glede določil Zakona o graditvi objektov, novogradenj - uporabnega
dovoljenje; kako priključiti objekt brez uporabnega dovoljenja?
Ivanka Zupančič je predlagala, da se do druge obravnave tekst pregleda, ter da se
oštevilčijo vsi odstavki, namreč nekje so pravilno označeni - oštevilčeni, drugje pa ne.
Po krajši razpravi in zagotovilu predsednika komisije, da zagotovo ne bo predlagatelj
Splošne pogoje predlagal v sprejem Občinskemu svetu v drugi obravnavi brez
predhodnih postopkov kot tudi ne brez občinskega odloka ter pridobitvi mnenja, zato
je predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
1. Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlagane
Splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega
omrežja za geografsko območje občine Jesenice v prvi obravnavi.
2. Do priprave dokumenta za drugo obravnavo se pridobi predhodno
mnenje oz. tolmačenje pristojne vladne službe o izvajanju 64. člena
Energetskega zakona.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 8:
PREDLOG DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM
PROSTORSKEM NAČRTU PLAVŠKI TRAVNIK II - VRBJE V POSTOPKU JAVNE
RAZGRNITVE – PRVA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je dala mag. Valentina Gorišek.
Predsednik je predlagal, da se v preambuli Odloka popravi številka člena, črta se člen
53 in se ga nadomesti s členom 13.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Statutarna komisija na vsebino predlaganega dopolnjenega osnutka Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu Plavški travnik II - Vrbje v postopku
javne razgrnitve nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme
v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
PREDLOG ODLOKA O KATEGORIZACIJI
JESENICE – PRVA OBRAVNAVA.

OBČINSKIH

CEST

V

OBČINI

Uvodno obrazložitev je dala Vlasta Mencingar, ki je predlagani Odlok tudi pripravila.
V razpravi je odgovarjala na postavljena vprašanja. Na vprašanje Igorja Arha je
odgovorila, zakaj ni kategoriziran tudi odsek ceste proti Vintgarju. Občina je dolžna in
tudi mora v okviru finančnih zmožnostih vse ceste, ki jim želi določiti status prehodno
pridobiti, odkupiti in se na njih vknjižiti. Torej Občina mora biti lastnica l-teh, šele v
tako urejenih lastniških razmerjih začne postopke kategorizacije.
Ker druge razprave ali pripomb ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Statutarna komisija na vsebino predlaganega Odloka o kategorizaciji občinskih
cest v občini Jesenice nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga
sprejme v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O
DODELJEVANJU DRŽAVNIH POMOČI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA
GOSPODARSTVA V OBČINI JESENICE.
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Uvodno obrazložitev je dala Edita Granatir Lapuh.
Božena Ronner je poročala o sprejetem sklepu Odbora za gospodarstvo, ki
dopolnjuje oz. popravlja 15. člen veljavnega Pravilnika in ne predlaganega v gradivu.
Zato je bil po krajši razpravi predlagan naslednji
AMANDMA:
V 5. členu Pravilnika se doda novi 2. odstavek z naslovom, ki se glasi: »Pogoji
ter doda besedilo, ki se glasi: »V 15. členu Pravilnika se v 1. alineji črtata
številka in beseda »5 let« in se ju nadomesti z številko in besedo, ki se glasi »2
leti«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Amandma je bil sprejet.
in
SKLEP:
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju
državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice, s
sprejetim amandmajem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH TEKSTUALNEGA
DELA PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV (PUP) ZA MESTO JESENICE
(PLANSKA CELOTA J1, J2, J3 IN J4) V DRUGI OBRAVNAVI.
Uvodoma je Valentina Gorišek prisotne seznanila s postopkom sprejema tega
prostorskega dokumenta in poročala o vzrokih, zakaj je bil posredovan na sejo - na
mizo.
Ker razprave in pripomb ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
AMANDMA:
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Jesenice (Uradni list RS, št.
131/2004, 27/2005 in 88/2007) se dopolni tako, da se doda nov 74. c člen, ki se
glasi:
»V ureditvenem območju J2/O1 – odlagališče komunalnih odpadkov je
dopustna dejavnost ravnanja s komunalnimi odpadki centrov 1. reda.«
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Amandma je bil sprejet.
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in
SKLEP:
Statutarna komisija na predlagano vsebino Odloka o spremembah in
dopolnitvah tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za mesto
Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4) v drugi obravnavi nima pripomb, zato
predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme s sprejetim amandmajem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 12:
PREDLOG SKLEPA O PODELITVI NAZIVA ČASTNI OBČAN OBČINE JESENICE.
Predsednik je uvodoma povedal, zakaj je predlagal, da Statutarna komisija obravnava
predlagani Sklep, saj ima ta značaj akta, ki se ga sprejema po enofaznem postopku in
se ga objavi v Uradnem listu RS.
Razprave in pripomb ni bilo, zato je predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija na vsebino predlaganega Sklepa o podelitvi naziva Častni
občan občine Jesenice nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga
sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 13:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo končal ob 17.25 uri.

ZAPISALA:
BOŽENA RONNER

PREDSEDNIK:
MATJAŽ PESKAR
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