OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarna komisija
Številka: 032-04/2009
Datum: 16. 4. 2009

SKRAJŠAN ZAPIS 23. REDNE SEJE
STATUTARNE KOMISIJE, KI JE BILA V ČETRTEK, 16. 4. 2009, Z ZAČETKOM
OB 17.00 URI V MALI SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI IN ČLANICE KOMISIJE:
Predsednik Matjaž PESKAR, mag. Barbara HABE SINTIČ, Merima NUHIČ, Borut
ŽIGON in Igor ARH (5 od 7).
OPRAVIČENO ODSOTNA: Boris KITEK ZUPANČIČ.

namestnik predsednika in Ivanka

OSTALI PRISOTNI: Slavka BRELIH - direktorica občinske uprave – delno, Marko
MARKELJ - direktor Komunalne direkcije, Tea VIŠNAR - vodja Oddelka za družbene
dejavnosti in splošne zadeve ter mag. Božena RONNER - svetovalka župana.
ZA SEJO JE BIL PREDLAGAN NASLEDNJI
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 22. redne seje Komisije z dne
19.03.2009.
2. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Sveta za
varstvo uporabnikov javnih dobrin občine Jesenice – HITRI POSTOPEK.
4. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice – PONOVNA
DRUGA OBRAVNAVA.
5. Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini
Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
6. Predlog Splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz
distribucijskega omrežja za geografsko območje občine Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA.
7. Predlog dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine
Jesenice – PRVA OBRAVNAVA (v postopku javne razgrnitve).
8. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice –
PRVA OBRAVNAVA.
9. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
– PRVA OBRAVNAVA.
10. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice –
PRVA OBRAVNAVA.

11. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 4
ZA – 4
Dnevni red je bil sprejet.

Točka 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 22. redne seje Komisije z dne
19.03.2009.
Razprave in pripomb na vsebino skrajšanega zapisa 22. redne seje Statutarne
komisije ni bilo, zato je predsednik dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa 22. redne seje Statutarne komisije, ki je
bila 19.3.2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 4
ZA – 4
Sklep je bil sprejet.

Točka 2:
Predlog sprememb
OBRAVNAVA.

in

dopolnitev

Statuta

občine

Jesenice

–

PRVA

Božena Ronner je uvodoma prisotne seznanila z vsebino predlagane spremembe
Statuta. Ta ima za posledico tudi v nadaljevanju spremembe Odloka o ustanovitvi
Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v občini Jesenice. Predhodno so se s
predlogi in tudi pobudo Posvetovalnega kolegija strinjali vse predsednice in
predsednika svetov KS. V 60-dnevni javni razpravi pa ni bilo danih nobenih dodatnih
pobud za spremembe Statuta.
Predsednik Matjaž Peskar je poudaril, da je 1. člen nesmiseln, zato naj se njegova
vsebina črta.
Božena Ronner:
V kolikor se to sprejme, bo sigurno intervencija Uradnega lista na vprašanje, kaj
pravzaprav spreminjamo, ker se je to v preteklosti že zgodilo, ker so bili že
opozorjeni na en tako pripravljen akt, v katerem 1. člen ni definiral za kateri akt
pravzaprav gre, saj ob objavi ni priloženih obrazložitev.
Glede na dejstvo, da ni predlaganih bistvenih in več sprememb, bi se lahko Statut
sprejel po hitrem postopku, ker Poslovnik ne prepoveduje takega načina sprejema
Statuta.
Razprave in predlogov za amandmaje ni bilo zato je predsednik dal na glasovanje
naslednja
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Sklepa:
1. Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu in županu, da pri
določanju dnevnega reda predlaga, da se spremeni postopek sprejema
predlaganih sprememb in dopolnitev Statuta občine Jesenice po hitrem
postopku.
2. Statutarna komisija nima pripomb na predlagane spremembe in
dopolnitve Statuta občine Jesenice, zato predlaga Občinskemu svetu, da
ga sprejme po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 4
ZA – 4
Sklep je bil sprejet.

Točka 3:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Sveta za
varstvo uporabnikov javnih dobrin občine Jesenice – HITRI POSTOPEK.
Po uvodni obrazložitvi predsednika Matjaža Peskarja na vsebino Odloka, ki je vezan
na vsebino Statuta, članici in člani niso imeli pripomb, ali vloženih amandmajev, zato
je bil predlagan v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija nima pripomb na vsebino predloga Odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
občine Jesenice, zato predlaga, da ga Občinski svet sprejme po hitrem
postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 4
ZA – 4
Sklep je bil sprejet.

Točka 4:
Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice – PONOVNA
DRUGA OBRAVNAVA.
Predsednik je uvodoma povedal, da se je najprej spraševal, če je sploh možno da se
je ta odlok ponovno posredovati v ponovno drugo obravnavo in tudi, da je preučil vse
možnosti, kako bi se ga posredovalo v sprejem.
V nadaljevanju pa je predlog in možne rešitve za ponovno drugo obravnavo ter
vzrok predloga predstavil direktor Komunalne direkcije Marko Markelj.
Po krajši razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednja
Sklepa:
1. Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu, da razveljavi 463. sklep,
sprejet na 26. seji Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26. 3. 2009, s
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katerim je bil sprejet Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini
Jesenice v drugi obravnavi in
2. Statutarna komisija nima pripomb na predlog Odloka o kategorizaciji
občinskih cest v občini Jesenice, zato predlaga, da ga sprejme v
predlaganem besedilu in v ponovni drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 4
ZA – 4
Sklep je bil sprejet.

Točka 5:
Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini
Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
Predlog predlaganega Odloka je obrazložil direktor Komunalne direkcije Marko
Markelj. Prisotne je seznanil z vsemi spremembami, ki so bile izvedene med prvo in
drugo obravnavo, s predlogi, ki so bili upoštevani ter kateri ne in zakaj ne. Povedal je
tudi, da so upoštevali predlog Občinskega sveta, da se v besedilo vključi tudi
strokovni nadzor, ki ga bo izvajala Komunalna direkcija Občine Jesenice.
Po krajši razpravi predsednika je bil predlagan naslednji
SKLEP:
Statutarna komisija nima pripomb na predlagano besedilo Odloka, zato
predlaga Občinskemu svetu, da besedilo Odloka o načinu izvajanja
gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina v občini Jesenice sprejme v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 4
ZA – 4
Sklep je bil sprejet.

Točka 6:
Predlog Splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz
distribucijskega omrežja za geografsko območje občine Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA.
Predlagane Splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega
omrežja za geografsko območje občine Jesenice je pojasnil Matjaž Peskar.
Prisotne je seznanil s spremembami med prvo in drugo obravnavo ter katere
pripombe in predloge Občinskega sveta ter agencije in strokovnih služb so
upoštevane ter katere ne.
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Marko Markelj pa je v nadaljevanju povedal, da je pripravil strokovno mnenje k
predlaganim Splošnim pogojem, ki je odraz medsebojnega sodelovanja ter
usklajevanja, zaradi tega je strokovno mnenje pozitivno in ustrezno pripravljeno.
Ker druge razprave in bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija je presodila, da so predlagani Splošni pogoji za dobavo in
odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje
občine Jesenice v skladu z Aktom o določitvi metodologije za določitev
splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja, zato
predlaga Občinskemu svetu da nanje, ki so v drugi obravnavi da soglasje.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 4
ZA – 4
Sklep je bil sprejet.

Točka 7:
Predlog dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu
občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA (v postopku javne razgrnitve).
Glede na postopek sprejema prostorskega dokumenta je predsednik predlagal, da se
statutarna komisija ne bo posebej opredeljevala do vsebine predlaganega odloka,
marveč le v formo, ker je za pripravo takega akta predvsem odgovorna stroka.
V razpravi je Igor Arh povedal, da je ugotovil, da je v 10. členu besedila napačno
zapisana oznaka obstoječe regionalne ceste, pod R3-637. V odloku o kategorizaciji
cest je ta oznaka že drugačna in usklajena.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu, da sprejem predlog
dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine
Jesenice, ki je predlagan v prvi obravnavi, v postopku javne razgrnitve s
predlogom, da se v 10. členu besedila odloka popravi oz. uskladi oznaka R3 z
odlokom o kategorizaciji občinskih cest.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

Točka 8:
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice –
PRVA OBRAVNAVA.
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Predsednik je predlagal, da se da splošno obrazložitev za vse predlagane odloke s
področja kulture naenkrat in v paketu. V nadaljevanju pa bi razpravljali o vsakem
odloku posebej-ločeno ter, da naj enako veljalo tudi za predloge sklepov.

Tako je uvodno obrazložitev dala Tea Višnar.
V razpravi so sodelovali: Matjaž Peskar, Barbara Habe Sintič, Tea Višnar in Marko
Markelj.
Matjaž Peskar:
Pri zadnji spremembi odlokov s teh področij je bilo sprejeto, da se črta določilo, da je
v svetu javnega zavoda en predstavnik uporabnikov. Sedaj je sestava sveta enaka,
kot je veljala pred zadnjo spremembo.
Ali so se spremenili državni predpisi, da se zopet te imenuje. Predstavnika, ki ga
imenuje kulturniška zbornica bo težko dobiti, glede na dejstvo, da ta predstavnik ni
upravičen do povračila potnih stroškov, na seje Sveta pa se vozi iz Ljubljane.
Pogreša tudi postopek imenovanja direktorja, od priprave-objave razpisa, izvedbe
postopka do imenovanja. Ni točno napisano, kako se imenujejo direktorji zavoda, kdo
razpisuje, kdo ga imenuje. Pri Občinski knjižnici je jasno vse zapisano. Pri
Gledališču je zapisano, da to izvede ustanovitelj. Pri Gornjesavskem muzeju pa piše
samo, da dasta soglasje ustanovitelja, kdo ga imenuje pa ni nikjer zapisano. Torej,
kdo vodi postopek imenovanja in kdo ga imenuje?
V tem odloku - 11. člen Gorenjesavkega muzeja je določeno, da je kandidat dolžan
predložiti program za mandatno obdobje in v 2. odstavku pa, da so lahko povabljeni
posamezni kandidati neposredno. Z drugimi besedami povedano, če ustanovitelju en
kandidat ni všeč, lahko izvede postopek neposredne izbire. Za vse kandidate morajo
veljati enaki pogoji.
Po zavodih so naštete različne dejavnosti, nekje več, drugje manj, kaj je to?
Tea Višnar:
V tistih javnih zavodih, ki je manj kot 20 zaposlenih, svet zavoda opravlja hkrati tudi
funkcijo strokovnega sveta, zato mora biti tudi predstavnik uporabnikov.
Pri izbiri-postopku za direktorja sta dva različna postopka, pri občinski knjižnici
postopek izvede svet zavoda – po zakonu o knjižničarstvu, ki direktorja tudi imenuje.
Pri ostalih dveh zavodih pa to stori ustanovitelj.
Vseh postopkov izbire direktorjev niso pisali, ker so se odločili, da vse kar predpisuje
zakon ne bodo prepisovali in vključevali v odlok. V kolikor se zakonodaja spremeni je
potrebno takoj pristopiti tudi k spremembi posameznega odloka.
Posamezna tabela, kot priloga odloka je le pripomoček in ni sestavni del odloka.
Predstavnik uporabnika je lahko tudi iz drugih strokovnih krogov. Ni določeno le, da
je to lahko le predstavnik kulturniške zbornice. Zakon namreč določa, da je za
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besedilom »ki ga predlaga kulturniška zbornica«, sledi še tekst »društvo, oz. zavodinteresno združenje, izmed strokovnjakov-uporabnikov« .
Besedilo odlokov so sooblikovali zavodi, zato so v njih vključene tiste dejavnosti, ki
so jih želeli sami vključiti.
Božena Ronner:
Torej je to lahko predstavnik Zveze kulturnih društev, ali predstavnik Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti.
Marko Markelj:
Opozoril je na napako v besedilu členov. V 30. členu je napisano, da je to opisano v
21. členu, dejansko to opisuje 22. člen. Nekje je napisan predstavnik delavcev,
drugod predstavnik zaposlenih. Opazil je tudi, da je zapisano v dvojine, četudi tekst
govori, da je to en predstavnik.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija predlaga, da Občinski svet sprejme predlog Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice v prvi obravnavi z
naslednjimi popravki:
 V 23. členu se dopolni besedilo tako, da se za besedilom »predstavnika
uporabnikov imenuje direktor javnega zavoda na predlog Kulturniške zbornice
Slovenije, doda vejica in tekst se nadaljuje z besedilom, ki se glasi: ali izmed
predstavnikov drugih kulturnih društev, oz. interesnih združenj, ali izmed
strokovnjakov-uporabnikov
 V 30. členu se napiše, da je predstavnik zaposlenih – eden, in se črtata
besedi »sta izvoljena«, in se nadomesti z besedama » je izvoljen« in
 številka 21. (člen) se jo nadomesti s številko 22
 poenoti se beseda: delavec-zaposlen
 v 50. členu se vrstni red besedila popravi tako, da se ta pravilno glasi: Direktor
na podlagi tega odloka poskrbi za vpis v sodni register.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

Točka 9:
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja
Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
Ker razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija predlaga, da Občinski svet sprejme predlog Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice v prvi
obravnavi s predlogom, da se
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 V 20. členu se dopolni besedilo tako, da se za besedilom »predstavnika
uporabnikov imenuje direktor javnega zavoda na predlog Kulturniške zbornice
Slovenije, doda vejica in tekst nadaljuje z besedilom, ki se glasi: ali izmed
predstavnikov drugih kulturnih društev, oz. interesnih združenj, ali izmed
strokovnjakov-uporabnikov
 v 40. členu se vrstni red besedila popravi tako, da se ta pravilno glasi: Direktor
na podlagi tega odloka poskrbi za vpis v sodni register.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

Točka 10:
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice –
PRVA OBRAVNAVA.
Predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija predlaga, da Občinski svet sprejme predlog Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice v prvi obravnavi s
predlogi za popravke:
 iz 11. člena predlaganega odloka, se v 2. odstavku v celoti črta napisano
besedilo,
 V 20. členu se dopolni besedilo tako, da se za besedilom »predstavnika
uporabnikov imenuje direktor javnega zavoda na predlog Kulturniške zbornice
Slovenije, doda vejica in tekst nadaljuje z besedilom, ki se glasi: ali izmed
predstavnikov drugih kulturnih društev, oz. interesnih združenj, ali izmed
strokovnjakov-uporabnikov
 v 40. členu se vrstni red besedila popravi tako, da se ta pravilno glasi: Direktor
na podlagi tega odloka poskrbi za vpis v sodni register.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

Točka 11:
Vprašanja in pobude.

Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo končal ob 18.00 uri.

ZAPISALA:
BOŽENA RONNER

PREDSEDNIK:
MATJAŽ PESKAR
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