OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarna komisija
Številka: 032-01/2010
Datum: 4.2.2010

SKRAJŠAN ZAPIS 30. REDNE SEJE
STATUTARNE KOMISIJE, KI JE BILA V ČETRTEK, 4.2.2010, 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, Borut ŽIGON, Igor ARH
in Merima NUHIČ (prisotnih 5 od 7).
OPRAVIČENO ODSOTNA: Ivanka ZUPANČIČ in Boris KITEK.
OSTALI PRISOTNI: Slavka Brelih – direktorica občinske uprave, vodja Oddelka za
okolje in prostor mag. Valentina Gorišek, Marko MARKELJ – direktor Komunalne
direkcije in mag. Božena RONNER - svetovalka župana.
Ker predlogov za spremembo dnevnega reda bi bilo, je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
ZA SEJO JE BIL PREDLAGAN NASLEDNJI
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 29. redne seje Komisije z dne 10.
12. 2010
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih
službah v občini Jesenice – HITRI POSTOPEK.
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o distribuciji toplote iz
vročevodnega omrežja v Občini Jesenice – HITRI POSTOPEK.
4. Predlog Obvezne razlage 19. člena odloka o občinskem prostorskem načrtu
Plavški travnik II – Vrbje - HITRI POSTOPEK.
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka Ureditveni načrt Črna vas –
PRVA OBRAVNAVA.
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka Ureditveni načrt Melioracija
Blejska Dobrava – PRVA OBRAVNAVA.
7. Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2010.
8. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 5
ZA – 5
Dnevni red je bil sprejet.

1

Točka 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 29. redne seje Komisije z dne
10. 12. 2010
Razprave in pripomb na vsebino skrajšanega zapisa 29. redne seje Statutarne
komisije ni bilo, zato je predsednik dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa 29. redne seje Statutarne komisije, ki je
bila 10.12.2009.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

Točka 2:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih
službah v občini Jesenice – HITRI POSTOPEK.
Predlagan Odlok z vsebinskimi spremembami je predstavil Marko Markelj.
V razpravi so sodelovali: Igor Arh, Matjaž Peskar, Valentina Gorišek, Marko Markelj.
Igor Arh:
Pri pregledu čistopisa besedila odloka se v 9. členu naštevanje posameznih
gospodarskih služb začne s številko 13 in konča s številko 23. Pri predlaganemu
odloku pa so v členu 2 zaporedne številke zapisane od 1-12?
Marko Markelj:
Zgodila se je napaka zaradi avtomatičnega preštevilčevanja pri oblikovanju besedila v
word dokumentu.
Matjaž Peskar:
Pri predlaganih odlokih je večkrat opazil, da so roki od objave do uveljavitve odlokov
različni, kajti nekje je zapisano da stopijo v veljavo naslednji dan po objavi, drugje 15 dan. Zanima ga po katerem principu se odloča za lex locacium, od objave do
uveljavitve.
Valentina Gorišek:
To je napisano v Statutu. Najdaljši določen je 15 – dnevni rok, oz. se objava prilagodi
veljavnemu aktu. Včasih pa se rok objave skrajša tudi zaradi nuje veljavnosti akta.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija iz svoje pristojnosti na predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice nima
pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu da sprejme po hitrem postopku.
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GLASOVANJE: PRISOTNI – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

Točka 3:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o distribuciji toplote iz
vročevodnega omrežja v Občini Jesenice – HITRI POSTOPEK.
Predlagan Odlok je pojasnil Marko Markelj in naštel tri bistvene spremembe, ki so v
njem predlagane.
V razpravi je Matjaž Peskar postavil več vprašanj:
 Če bodo te spremembe sprejete, kako bo in kdo bo lahko v kratkem času, roku
izvedel postopek potrditve cene, če se ve, koliko časa se potrebuje za sklic
skupščine
 Ali je sploh možno in kje je to zapisano – določeno in po katerem protokolu se
lahko skliče korespondenčna seja skupščine
 Ali bo sploh dovolj časa na razpolago za pravočasno pripravo sklepa in
njegovega posredovanja na pristojno ministrstvo – Ministrstvo za gospodarstvo
 V 3. členu je zapisano »strokovni nadzor«, zato ga zanima, če ima uprava
sploh kakšnega strokovnjaka s tega področja?
Marko Markelj:
 Že pred pripravo odloka so preučili različne možnosti za to, avtomatično
potrjevanje cen. Ker pa je odlok akt, ki ima na občinskem nivoju težo zakona,
so se odločili da se te pristojnosti zapišejo v ta odlok
 Protokol za sklic skupščine (redne, izredne, korespondenčne) je določen v
družbeniški pogodbi, zato ni nobenih ovir, da ne bi vse potekalo po enakem
principu, kot je doslej in tudi priprave za gradivo se ne spreminja
 Pripomba na 3. člen je neutemeljena, ker bo Občina zaposlila strokovnjaka s
tega področja (strojna smer), ki bo pokrival širše področje od do sedaj in vedno
omenjenega energetskega manegerja.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
distribuciji toplote iz vročevodnega omrežja v občini Jesenice po predlaganim
hitrem postopku iz svoje pristojnosti nima pripomb, zato predlaga Občinskemu
svetu, da ga sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 5
ZA – 4
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.
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Točka 4:
Predlog Obvezne razlage 19. člena odloka o občinskem prostorskem načrtu
Plavški travnik II – Vrbje - HITRI POSTOPEK.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala vzrok za sprejeto odločitev, da s
tem aktom določijo dodatno razlago - pojasnijo vsebine 19. člena odloka.
Ker razprave ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija iz svoje pristojnosti na besedilo predlagane Obvezne
razlage 19. člena odloka o občinskem prostorskem načrtu Plavški travnik II –
Vrbje nima pripomb in predlaga Občinskemu svetu da jo potrdi po hitrem
postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 5
ZA – 5

Sklep je bil sprejet.

Točka 5:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka Ureditveni načrt Črna vas
– PRVA OBRAVNAVA.
Predlagan odlok je obrazložila Valentina Gorišek.
V razpravi je Igor Arh postavil več vprašanj in dal pripombe na vsebino odloka. Ker
vsebine aktov niso v pristojnosti komisije, je bila razpravljavcu ponujena možnost, da
postavi ta vprašanja na seji Občinskega sveta.
Ker pripomb na obliko – formo odloka ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem
naslednji
Sklep:
Statutarna komisija iz svoje pristojnosti na besedilo predlaganega Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Črna vas,
predlaganim v prvi obravnavi, nima pripomb zato predlaga Občinskemu svetu
da ga potrdi.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

Točka 6:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka Ureditveni načrt
Melioracija Blejska Dobrava – PRVA OBRAVNAVA.
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Predlagan odlok je obrazložila Valentina Gorišek in povedala kdo in zakaj je
pobudnik za pripravo tega akta. V nadaljevanju je poročala tudi o razpravi, ki je
potekala na matičnem delovnem telesu, na katerem so se hudovali nad predlogom.
V razpravi je Igor Arh povedal, kakšne pomisleke ima on osebno kot tudi krajani. In
ker je ponovno ob tej razpravi dotikal vsebine odloka in ne forme, je bilo dano
napotilo, da svoje pripombe in pomisleke izpostavi na seji občinskega sveta.
Predsednik je predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija iz svoje pristojnosti na besedilo predlaganega Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za melioracijo
Blejska Dobrava, ki je predlagan v prvi obravnavi nima pripomb, zato
Občinskemu svetu predlaga, da ga potrdi.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 5
ZA – 4
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

Točka 7:
Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2010.
Po uvodni obrazložitvi in krajši razpravi je predsednik povzel predlog programa dela, v
katerega so vključene tudi pristojnosti te komisije.
Ker druge razprave ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija nima pripomb na predlog Programa dela Občinskega sveta
občine Jesenice za leto 2010 nima pripomb.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

Točka 8:
Vprašanja in pobude.

Ker vprašanj in pobud ni bilo, je predsednik s sejo končal ob 16.35 uri.

ZAPISALA:
Božena Ronner

PREDSEDNIK:
MATJAŽ PESKAR

5

