OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarna komisija
Številka: 032-05/2009
Datum: 20.5. 2009

SKRAJŠAN ZAPIS 24. 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: Ivanka ZUPANČIČ.
ODSOTEN: Boris KITEK.
OSTALI PRISOTNI: Slavka BRELIH - direktorica občinske uprave, Mitja KAPUS –
Komunalna direkcija, 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 23. redne seje Komisije z dne
16.04.2009.
2. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice –
HITRI POSTOPEK.
3. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice –
DRUGA OBRAVNAVA.
4. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
– DRUGA OBRAVNAVA.
5. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 752/9, 752/10, 731/4,
731/9, 731/10, 731/11, vse k.o. Blejska Dobrava.
6. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 5
ZA – 5
Dnevni red je bil sprejet.
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TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 23. REDNE SEJE
KOMISIJE Z DNE 16.04.2009.
Razprave in pripomb na vsebino skrajšanega zapisa 23. redne seje Statutarne komisije
ni bilo, zato je predsednik dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa 23. redne seje Statutarne komisije, ki je bila
16.04.2009.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA GORNJESAVSKI MUZEJ
JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Članice in člani Statutarne komisije so po elektronski pošti ter na mizo pred začetkom
seje dobili predlog dveh amandmajev, ki jih je posredovala strokovna služba Občine
Kranjska Gora. Zato je v nadaljevanju Tea Višnar poročala o tem ter, kje in kdaj so se o
vsebini teh amandmajev usklajevali ter uskladili.
Občina Kranjska Gora
amandmajev.

je posredovala spodaj napisano besedilo dveh predlaganih

Predlagan amandma 1:
2.člen: dopolni se s sledečim besedilom :
S pismom o nameri o ustanovitvi Slovenskega planinskega muzeja (SPM) so se
partnerji v projektu (Občina Kranjska Gora, Planinska zveza Slovenije in Planinsko
društvo Dovje-Mojstrana) v letu 1996 dogovorili, da bodo začeli z vsebinsko zasnovo in
gradnjo I.faze SPM, ki je v času tega odloka tik pred dokončanjem. V realizacijo
projekta so se vključili tudi Zavod Triglavski narodni park in Ustanova Avgusta Delavca.
Osnova zbirke Slovenskega planinskega muzeja je v letu 1984 ustanovljena Triglavska
muzejska zbirka, v lasti Občine Kranjska Gora.
Na osnovi le-te in v bodočnosti zbranega gradiva, ki ga bodo prispevali projektni
partnerji in širša planinska javnost v okviru planinskih organizacij, bo Slovenski planinski
muzej deloval kot samostojna notranja organizacijska enota Gornjesavskega muzeja
Jesenice.
tako, da se glasi:
Javni zavod je pravni naslednik Gornjesavskega muzeja Jesenice, s sedežem na Cesti
Franceta Prešerna 45, Jesenice.
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Muzej je bil ustanovljen 3. 7. 1951. Muzej je 20. 1. 1953 prešel v sestav železarne in se
preimenoval v Tehniški muzej Železarne Jesenice. Sedež muzeja je od leta 1954 v
Ruardovi graščini na Stari Savi na Jesenicah.
S sklepom skupščine Občine Jesenice št. 617-3/91 je bil ustanovljen Muzej Jesenice –
odlok o ustanovitvi javnega zavoda Muzej Jesenice, (Uradni list RS, št. 94/91).
S poslovanjem je kot občinski javni zavod pričel dne 1. 7. 1992 in priključil še od leta
1984 organizirano muzejsko-galerijsko dejavnost pri Gledališču Toneta Čufarja.
Z odlokom o ustanovitvi (Uradni list RS, št. 42/97) je bilo usklajeno delovanje javnega
zavoda Muzej Jesenice za področje Občine Kranjska Gora. Uvedena je bila dislocirana
enota Kranjska Gora.
Z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice (Uradni list RS,
št. 64/00) so kot soustanoviteljice javnega zavoda nastopile Občina Jesenice, Občina
Žirovnica in Občina Kranjska Gora. Javni zavod je bil preimenovan v Gornjesavski
muzej Jesenice. Z dnem uveljavitve Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski
muzej Jesenice (Uradni list RS, št. 3/04) Občina Žirovnica ni več soustanoviteljica
javnega zavoda.
S Pismom o nameri o ustanovitvi Slovenskega planinskega muzeja (SPM) so se
partnerji v projektu (Občina Kranjska Gora, Planinska zveza Slovenije in Planinsko
društvo Dovje-Mojstrana) v letu 1996 dogovorili, da bodo začeli z vsebinsko zasnovo in
gradnjo I.faze SPM, ki je v času tega odloka tik pred dokončanjem. V realizacijo
projekta so se vključili tudi Zavod Triglavski narodni park in Ustanova Avgusta Delavca.
Osnova zbirke Slovenskega planinskega muzeja je v letu 1984 ustanovljena Triglavska
muzejska zbirka, v lasti Občine Kranjska Gora.
Na osnovi le-te in v bodočnosti zbranega gradiva, ki ga bodo prispevali projektni
partnerji in širša planinska javnost v okviru planinskih organizacij, bo Slovenski planinski
muzej deloval kot samostojna notranja organizacijska enota Gornjesavskega muzeja
Jesenice.
Predlagan amandma 2:
20.člen se spremeni tako, da se glasi:
Predstavnika uporabnikov imenuje direktor javnega zavoda na predlog Kulturniške
zbornice Slovenije in Planinske zveze Slovenije.
Glede na to, da bo prijavi GMJ na Javni ciljni razpis za podelitev pooblastila za
opravljanje državne javne službe muzejev, ki ga je objavilo Ministrstvo za kulturo, in ki
poteče 19.6.2009, potrebno priložiti tudi akt o ustanovitvi, iz katerega je razvidna pravna
osebnost, poslanstvo, zbiralna politika in dejavnost muzeja, ter organizacijska oblika in
način vodenja muzeja, vas prosimo, da ob sprejetju Odloka po hitrem postopku
upoštevate še zgoraj predlagane spremembe oziroma dopolnitve.
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V razpravi so sodelovali: Matjaž Peskar, Igor Arh, Slavka Brelih, Tea Višnar in Božena
Ronner.
Matjaž Peskar:
Glede na pripravljeno vsebino predlaganih amandmajev lahko trdi, da prvi amandma na
2. člen oblikovno in predvsem tekstovno nikakor ni primeren za umestitev v vsebino
predlaganega Odloka in bi ga morali preoblikovali v tekst, ki bo odgovarjal pravnim
normam za besedila splošnih aktov. Kot predsednik Statutarne komisije bo samo zaradi
časovne stiske predlagal v sprejem besedilo, kot je bilo predlagano s strani Občine
Kranjska Gora. Sicer pa je besedilo stilsko popolnoma nesprejemljivo, saj vendar
Občinski svet sprejema splošni pravni akt in ne neko deklaracijo.
Takoj, ko se bo muzej prijavil na razpis na podlagi novega odloka, je potrebno ta člen
besedilno spremeniti in ga pravniško lektorirati.
Igor Arh:
V 35. členu so pod posameznimi zbirkami našteti - dodani lastniki, zato predlaga, da se
tudi pod zaporedno številko 1 in v zadnji alineji doda lastnika Občino Jesenice.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Amandma 1:
V 2. členu predlaganega odloka se doda besedilo nove odstavka, ki se glasi:
»S pismom o nameri o ustanovitvi Slovenskega planinskega muzeja (SPM) so se
partnerji v projektu (Občina Kranjska Gora, Planinska zveza Slovenije in Planinsko
društvo Dovje-Mojstrana) v letu 1996 dogovorili, da bodo začeli z vsebinsko
zasnovo in gradnjo I.faze SPM, ki je v času tega odloka tik pred dokončanjem. V
realizacijo projekta so se vključili tudi Zavod Triglavski narodni park in Ustanova
Avgusta Delavca. Osnova zbirke Slovenskega planinskega muzeja je v letu 1984
ustanovljena Triglavska muzejska zbirka, v lasti Občine Kranjska Gora.
Na osnovi le-te in v bodočnosti zbranega gradiva, ki ga bodo prispevali projektni
partnerji in širša planinska javnost v okviru planinskih organizacij, bo Slovenski
planinski muzej deloval kot samostojna notranja organizacijska enota
Gornjesavskega muzeja Jesenice«.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 5
ZA – 5
Amandma 1 je bil sprejet
Predsednik je dal na glasovanje predlagani
Amandma 2:
V na koncu besedila 20. člena se črta pika ter doda novo besedilo, ki se glasi:
»in Planinske zveze Slovenije«.
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GLASOVANJE: PRISOTNI – 5
ZA – 5
Amandma 2 je bil sprejet
Predsednik je dal na glasovanje predlagani
Amandma 3:
V 35. členu se v točki 1, zadnji alineji, za besedo »premoženjem« namesto pike
doda vejica, in doda oklepaj v katerega se napiše naslednje besedilo, ki se glasi:
»lastnik: Občina Jesenice«.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 5
ZA – 5
Amandma 3 je bil sprejet
Predsednik je dal na glasovanje naslednji
Sklep:
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu da sprejme predlagani Odlok o
ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice po hitrem postopku s
sprejetimi amandmaji.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
Zaradi dilem članic in članov komisije, ki so se v zvezi z vsebino predlaganega in
sprejetega amandmaja 1 v razpravi pokazale, je predsednik predlagal v sprejem še
naslednji
Sklep:
Statutarna komisija predlaga, da se takoj pristopi k spremembi in dopolnitvi
predlaganega besedila Odloka v tistem delu, ki se nanaša na vsebino amandmaja
k 2. členu besedila Odloka.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 5
ZA – 5

Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA OBČINSKA KNJIŽNICA
JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev k predlaganem Odloku je pojasnila Tea Višnar in povedala, katere
spremembe so bile v besedilo Odloka vključene na podlagi predlogov in pobud
Statutarne komisije.
Po krajši razpravi je predsednik predlagal, da se z redakcijskim amandmajem popravi v
preambuli Odloka citirana objava Zakona o lokalni samoupravi ter popravi člen Statuta.
Zato je predlaga v sprejem naslednji
Redakcijski amandma:
V preambuli predlaganega Odloka se pri besedilu Zakona o lokalni samoupravi v
oklepaju črta objava in se jo nadomesti z naslednjo v oklepaju napisano
spremembe, ki se glasi: »Uradni list RS - UPB 2 , št. št. 94/2007, s spremembami«.
V citiranem Statutu občine se črta številka člena 10 in se ga nadomesti s številko
člena 13.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 5
ZA – 5
Redakcijski amandma je bil sprejet
Predsednik je dal na glasovanje še naslednji
Sklep:
Statutarna komisija Občinskemu svetu predlaga, da sprejme predlog Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice v drugi obravnavi, s
sprejetim redakcijskim amandmajem.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 5
ZA – 5

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA GLEDALIŠČE TONETA
ČUFARJA JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev k predlaganem Odloku je dala Tea Višnar in ob tem povedala,
katere spremembe so bile v besedilo Odloka vključene na podlagi predlogov in pobud
Statutarne komisije in Občinskega sveta. V nadaljevanju pa je še pojasnila predlog za
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plačilo sejnin, vsebino uredbe, kot podlago zanje, ki pa ne velja za javne - občinske
zavode ter, da so za dodatna pojasnila zaprosili pristojno ministrstvo.
V nadaljevanju je predsednik ponovno opozoril na napako, napisano v preambuli
Odloka.
Ker razprave in vloženih drugih amandmajev ni bilo je predsednik predlagal v sprejem
naslednji
Redakcijski amandma:
V preambuli predlaganega odloka se pri besedilu Zakona o lokalni samoupravi v
oklepaju črta objava in se jo nadomesti z naslednjo v oklepaju napisano
spremembe, ki se glasi: »Uradni list RS - UPB 2 , št. št. 94/2007, s spremembami«.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 5
ZA – 5
Redakcijski amandma je bil sprejet
Predsednik je dal na glasovanje še naslednji
Sklep:
Sprejme se predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta
Čufarja Jesenice v drugi obravnavi, s sprejemi redakcijskim amandmajem.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA – PARC. ŠT. 752/9,
752/10, 731/4, 731/9, 731/10, 731/11, VSE K.O. BLEJSKA DOBRAVA.
Predlagani Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra je pojasnil pripravljavec Mitja Kapus.
Žal ni k sklepu bilo priloženih slik iz GIS-a, zaradi česar so se dodatno postavljala
vprašanja o točno določeni lokaciji, na kateri predlagan Sklep temelji.
V razpravi so sodelovali: Igor Arh, Borut Žigon in Matjaž Peskar.
Igor Arh:
Postavlja se vprašanje in bojazen, če bodo lastniki zasebnih parcel sploh še imeli dostop
do svojih parcel. Zato ne bi bilo napak, če bi se to zagotovilo s pogodbo.
Borut Žigon:
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Torej se lahko zgodi, da bo novi lastnik postavil prometni režim oz. prepovedal uporabo
te ceste.
Mitja Kapus:
V pogodbo ne bi pisali takih pogojev. Ker pa se na podlagi vsebine sklepa postavlja
vrsta vprašanj je še pojasnil, da bi se iz slik o trasi poti dejansko lahko videlo, da ne gre
za cesto, ki vodi preko jezu, marveč je to cesta, ki vodi do elektrarne Moste in je pod
jezom.
V tem konkretnem primeru ta cesta predstavlja le manjši odsek. Ostali pa so že v lasti
SEL-a. Ta cesta je že kategorizirana kot gozdna cesta in jo praviloma lahko uporabljajo
vsi uporabniki, seveda pod režimom, ki ga določi Zavod za gozdove v sodelovanju z
lastnikom. Zavod pa v sodelovanju z lokalno skupnostjo označi gozdno cesto in režim
njene uporabe. Lastnik ne more samovoljno zapreti ceste, ker režim prometa na gozdnih
cestah določa Zavod za gozdove v sodelovanju z lastnikom oziroma lokalno skupnostjo.
Ker je bila sklicana korespondenčna seja Odbora za urejanje prostora, kot matičnega
delovnega telesa je predsednik Matjaž Peskar razpravljavcem predlagal, da vsebinska
vprašanja postavijo predlagatelju na seji Občinskega sveta. Statutarna komisija pa naj
se osredotoči na samo formo pravilno pripravljenega predlaganega Sklepa.
Predsednik je dal na glasovanje naslednji
Sklep:
Statutarna komisija na predlagani Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra – parc.
št. 752/9, 752/10, 731/4, 731/9, 731/10, 731/11, vse k.o. Blejska Dobrava nima
pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 4
ZA – 4
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
6.1.Borut Žigon
Na njegov naslov in ime se je obrnil en občan, ki je strokovnjak s področja elektronike, z
idejo, da bi popravil semafor na križišču s Tavčarjevo ulico. Zanimalo ga je, na koga naj
se obrne.
Božena Ronner:
Pokliče in dogovori naj se z Markom Markljem, direktorjem Komunalne direkcije.

Ker drugih vprašanj in pobud ni bilo, je predsednik s sejo končal ob 17.50 uri.
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ZAPISALA:
BOŽENA RONNER

PREDSEDNIK:
MATJAŽ PESKAR
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