OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarna komisija
Številka: 032-05/2010
Datum: 3.6.2010

SKRAJŠAN ZAPIS 34. REDNE SEJE
STATUTARNE KOMISIJE, KI JE BILA V ČETRTEK, 3.6.2010, 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, Ivanka ZUPANČIČ, Borut
ŽIGON, Igor ARH in Merima NUHIČ (prisotnih 6 od 7).
ODSOTEN: Boris KITEK.
OSTALI PRISOTNI: Slavka Brelih – direktorica občinske uprave, mag. Valentina
GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor, Marko MARKELJ – direktor
Komunalne direkcije in mag. Božena RONNER – Kabinet župana - svetovalka
župana.
Ker predlogov za spremembo dnevnega reda bi bilo, je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 33. redne seje Komisije z dne
5. 5. 2010
2. Predlog Odloka o Rebalansu proračuna občine Jesenice za leto 2010 – HITRI
POSTOPEK.
3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah UN Črna vas – DRUGA
OBRAVNAVA
4. Predlog odloka o Spremembah in dopolnitvah UN Melioracija Blejska Dobrava
- DRUGA OBRAVNAVA
5. Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA.
6. Predlog Odloka o javnem redu in miru – DRUGA OBRAVNAVA.
7. Predlog Odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA.
8. Predlog Sklepa o spremembi sklepa o določitvi volilnih enot za volitve članov
svetov krajevnih skupnosti na območju občine Jesenice.
9. Predlog Sklepa o sodelovanju med Občino Sanski Most
(Bosna in
Hercegovina) in Občino Jesenice.
10. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6

Dnevni red je bil sprejet.

Točka 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 33. redne seje Komisije z dne
5. 5. 2010
Razprave in pripomb na vsebino skrajšanega zapisa 33. redne seje Statutarne
komisije ni bilo, zato je predsednik dal na glasovanje naslednji
Sklep:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa 33. redne seje Statutarne komisije, ki je
bila 5.5.2010.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 2:
Predlog Odloka o Rebalansu proračuna občine Jesenice za leto 2010 – HITRI
POSTOPEK.
Po krajši uvodni obrazložitvi, je predsednik dal na glasovanje naslednji
Sklep 1:
Statutarna komisija na predlog odloka o Rebalansu Proračuna občine Jesenice
za leto 2010 nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme po
hitrem postopku.
Sklep 2:
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice da da
soglasje javnemu zavodu Ljudska univerza Jesenice za najem dolgoročnega
kredita v višini 610.000,00 EUR za nakup poslovnih prostorov za opravljanje
svoje dejavnosti in daje soglasje Občini Jesenice, da kot solidarni porok in
plačnik jamči za vse obveznosti iz naslova kreditne pogodbe za nakup
poslovnih prostorov.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 3:
Predlog odloka o spremembah
OBRAVNAVA

in dopolnitvah UN Črna vas – DRUGA

V razpravi je predsednik uvodoma povedal, da nima pripomb ne na vsebino niti na
obliko odloka.

Ker ni bilo razprave in vloženih amandmajev, je predlagal v sprejem naslednji

Sklep:
Statutarna komisija na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah UN Črna
vas v drugi obravnavi nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu da ga
sprejme v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 4:
Predlog odloka o Spremembah in dopolnitvah UN Melioracija Blejska Dobrava DRUGA OBRAVNAVA
Predlog odloka je pojasnila Valentina Gorišek ter povedala, da bo na strokovna
služba pripravila županov amandma na 4. člen predlaganega odloka. Povedala je še,
da se čaka na soglasje nosilca urejanja prostora Zavoda za varstvo narave in v
kolikor tega soglasja ne bo, bo župan predlagal umik te točke iz dnevnega reda 38.
seje Občinskega sveta.
Predsednik je predlagal, da amandma, ki je redakcijske narave vloži Statutarna
komisija sama in dal na glasovanje naslednji
Redakcijski amandma:
V 6. odstavku 4. člena predlaganega odloka se iz besedila črtata besedi »naši«.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Amandma je bil sprejet.
Sklep:
Statutarna komisija na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
UN Melioracija Blejska Dobrava v drugi obravnavi nima pripomb, zato predlaga
Občinskemu svetu da ga sprejme v drugi obravnavi in s sprejetim
amandmajem.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 5:
Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA.
Po krajši uvodni obrazložitvi Marka Marklja je predsednik dal na glasovanje naslednji

Sklep:
Statutarna komisija na predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v
občini Jesenice nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu da ga sprejme
v drugi obravnavi
GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 6:
Predlog Odloka o javnem redu in miru – DRUGA OBRAVNAVA.
Po krajši uvodni obrazložitvi predsednika in ker ni bilo razprave in vloženih
amandmajev je predsednik dal na glasovanje naslednji
Sklep:
Statutarna komisija na predlog Odloka o javnem redu in miru nima pripomb,
zato predlaga Občinskemu svetu da ga sprejme v drugi obravnavi
GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 7:
Predlog Odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA.
Po krajši uvodni obrazložitvi Marka Marklja je predsednik dal na glasovanje naslednji
Sklep:
Statutarna komisija na predlog Odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini
Jesenice nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu da ga sprejme v drugi
obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 8:
Predlog Sklepa o spremembi sklepa o določitvi volilnih enot za volitve članov
svetov krajevnih skupnosti na območju občine Jesenice.
Predlagani Sklep je pojasnila Slavka Brelih, ki je tudi odgovarjala na postavljena
vprašanja.
Po razpravi je predsednik dal na glasovanje naslednji

Sklep:
Statutarna komisija na predlog Sklepa o spremembi sklepa o določitvi volilnih
enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine Jesenice
nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu da ga sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka9:
Predlog Sklepa o sodelovanju med Občino Sanski Most
Hercegovina) in Občino Jesenice.

(Bosna in

Uvodoma je Božena Ronner povedala, da se je še danes posvetovala, tik pred sejo
Statutarne komisije in pravna služba predlaga, da se predlagani sklep kot akt
spremeni v Protokol in s tem povezano nekaj manjših sprememb, ki nimajo
vsebinskih sprememb.
Predsednik kot tudi ostali člani Statutarne komisije so po prebranih spremembah
poslušali te spremembe in z njimi soglašali. Ker druge razprave ni bilo, je predsednik
dal na glasova nje naslednji
Sklep:
Statutarna komisija predlaga, da Občinski svet sprejme predlog Sklepa o
medsebojnem sodelovanju med Občino Sanski Most (Bosna in Hercegovina) in
Občino Jesenice (Republika Slovenija). Občinski svet občine Jesenice
pooblašča župana Tomaža Toma Mencingerja za podpis sprejetega Protokola o
medsebojnem sodelovanju v naslednji novi obliki, ki je:
Protokol
o medsebojnem sodelovanju med Občino Sanski Most (Bosna in Hercegovina)
in Občino Jesenice (Republika Slovenija)
1.
Občina Jesenice in Občina Sanski Most pristopata k medsebojnem sodelovanju .
2.
Za sodelovanje iz prejšnje točke se Občini sproti dogovarjata in izmenjujeta
medsebojne izkušnje s področij gospodarstva, turizma, izobraževanja, kulture, športa,
še posebno pri izvajanju skupnih in predhodno dogovorjenih projektov.
3.
Za dosego sodelovanja na področjih, ki so našteta v 2. točki tega Protokola, Občina
Sanski Most in Občina Jesenice skleneta sporazum, ki bo določil način in oblike
medsebojnega sodelovanja in jih časovno opredelil.
4.
Protokol o medsebojnem sodelovanju postane pravno veljaven z dnem, ko ga potrdi v
bosanskem jeziku Občinski svet občine Sanski Most in slovenskem jeziku Občinski
svet občine Jesenice, in se začne uporabljati z dnem podpisa obeh članic Protokola.

GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 10:
Vprašanja in pobude.

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

ZAPISALA:
Božena Ronner

PREDSEDNIK:
MATJAŽ PESKAR

