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Številka: 900-12/2014
Datum: 18. 12. 2014
SKRAJŠ AN Z APIS
2. REDNE SEJE STATUTARNO–PRAVNE KOMISIJE, KI JE
BILA V SREDO, 17. 11. 2014, OB 18.00 V SEJNI SOBI
OBČINE JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI IN ČLANICA KOMISIJE:
Predsednica Irena MICCO, Andrej LAVTAR, Zdenka KAJDIŽ, Edita OŠTRAKOVIĆ,
Žiga PRETNAR in Andrej ČERNE (prisotnih 6 od 7 članov).
OPRAVIČENO ODSOTEN: Janez POLJŠAK.
OSTALI PRISOTNI: Petra Dečman – vodja Oddelka za družbene dejavnosti, Tanja
Antonič – višja svetovalka za pravne zadeve, Jasna ERMAN – svetovalka na Oddelku
za gospodarstvu in Mojca LEVSTIK – svetovalka za Občinski svet.
Predsednica Komisije je na predlog župana in strokovne službe občine Jesenice
predlagala, da se na dnevni red uvrsti dodatna točka z naslovom: »Predlog Odloka o
spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice –
HITRI POSTOPEK.«
Razprave ni bilo, zato je predsednica v sprejem predlagala naslednji
SKLEP:
Na dnevni red 2. redne seje Statutarno pravne komisije se pod zaporedno št. 3
uvrsti dodatna točka z naslovom: »Predlog Odloka o spremembah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – HITRI POSTOPEK.«
Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Drugih predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednica Komisije
v potrditev predlagala naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila skrajšanega zapisa s poročilom o sprejetih sklepih na 1. redni
seji Statutarno pravne komisije, ki je bila 12. 11. 2014
2. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe
zavetišča za zapuščene živali na območju občine Jesenice – HITRI POSTOPEK.
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3. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Gornjesavski muzej Jesenice – HITRI POSTOPEK.
4. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA SKRAJŠANEGA ZAPISA S POROČILOM O SPREJETIH
SKLEPIH NA 1. REDNI SEJI STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE, KI JE BILA 12.
11. 2014
Razprave ni bilo, zato je predsednica v sprejem predlagala naslednji
SKLEP:
Potrdi se skrajšan zapis 1. redne seje Statutarno pravne komisije, ki je bila 12.
11. 2014.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI NA
OBMOČJU OBČINE JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev k predlogu Odloka je podala Jasna Erman.
V razpravi so sodelovali:
Edita Oštraković:
Zanima jo, kdo izvaja nadzor nad delom zavetišča ter ali je zakonsko predpisano, da
se mora koncesija podeliti za obdobje petih let.
Opozorila je, da na območju občine Jesenice poleg potepuških mačk velik problem
predstavljajo še golobi, zato bi morali razmisliti, kako se bo tudi to uredilo.
Jasna Erman:
Delo zavetišča nadzoruje Svet zavetišča, ki tudi določa višini prispevkov. Svet
zavetišča sestavljajo predstavnik lokalnih skupnosti, katerih območje pokriva
zavetišče, predstavnik Veterinarske uprave, predstavnik Društva za zaščito živali in
predstavnik imetnika zavetišča.
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Glede na to, da so s koncesijo določene pravice in obveznosti je prav, da se le-ta
podeli za daljše obdobje. Bo pa v razpisu in v pogodbi določeno, v kakšnih primerih
se pogodba prekine oz. preneha veljati.
Irena Micco:
Vsebinsko se strinja z Odlokom, vendar pa meni, da predlog za sprejem po hitrem
postopku ni čisto v skladu s Poslovnikom o delu občinskega sveta.
Jasna Erman:
Hitri Postopek je predlagan, ker se z Odlokom ureja samo način opravljanja te
gospodarske javne službe, da se bo le-ta sploh lahko začela izvajati.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednica v sprejem predlagala naslednji
SKLEP:
Statutarno-pravna komisija ugotavlja, da je predlog Odloka o podelitvi
koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene
živali na območju občine Jesenice skladen z veljavno zakonodajo, zato
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da ga sprejme po hitrem
postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
ZAVODA GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
V razpravi so sodelovali:
Andrej Černe:
Po eni strani gre za to, da se izloča notranja organizacijska enota Slovenski planinski
muzej iz Gornjesavskega muzeja Jesenice, po drugi strani pa še vedno ni nobenega
sklepa Vlade, s katerim bi Planinski muzej umestili v Narodni muzej Slovenije. Po
njegovem mnenju aktov ni potrebno prehitro sprejemati, v kolikor pa bo Vlada sprejela
podlago, da v svojo enoto sprejme Slovenski planinski muzej, potem pa meni, da ni
ovir, da ne bi teh aktov ustrezno spremenili. V nobenem primeru pa sam ne
nasprotuje izločitvi Slovenskega planinskega muzeja iz Gornjesavskega muzeja
Jesenice.
Tanja Antonič:
Kot je bilo v razpravi pravilno ugotovljeno, država, ki je ustanoviteljica Narodnega
muzeja Slovenije, ni sprejela nobenega akta, s katerim bi se zavezala sprejeti
Slovenski planinski muzej. Po podatkih predstavnice Ministrstva za kulturo bo to
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gradivo dano v obravnavo v mesecu januarju, najprej na medresorsko usklajevanje,
potem pa bo gradivo predloženo Vladi.
Andrej Lavtar:
Sam ne vidi nobenih težav, saj je v Sklepu navedeno, da le-ta začne veljati šele po
umestitvi Slovenskega planinskega muzeja v Narodni muzej Slovenije, do takrat pa je
ta Sklep neizvedljiv in neveljaven.
Tanja Antonič:
Sklep bo veljaven, učinkoval pa ne bo, ker niti ne more. Res pa je, da v kolikor se bo
Odlok spremenil in se bo notranja organizacijska enota izločila, potem v primeru, da
bo sklep Vlade sprejet z drugačno vsebino, kot jo »pričakujmo«, bodo naši
spremenjeni akti začeli veljati in učinkovati.
Irena Micco:
Zanima jo, kakšni so finančni učinki tega predloga.
Meni, da je od ustanovitelja Gornjesavskega muzeja nekoliko neodgovorno, da
spremeni Odlok, ne da bi se vedelo, kakšne posledice to lahko prinese. Sama se iz
tega razloga bolj nagiba k temu, da bi obravnavali sklep, da se s spremembo aktov
počaka do odločitve Vlade.
Petra Dečman:
Na podlagi aktivnosti, ki jih je Občina Kranjska Gora vodila z Ministrstvom, je pri
pripravi predlog proračuna za prvo obravnavo Gornjesavski muzej Jesenice pripravil
predlog programa dela in finančnega načrta v tej smeri, da se notranja organizacijska
enota Slovenski planinski muzej izloči. To je finančno ovrednoteno in vključeno v
proračunsko postavko 6080 Gornjesavski muzej Jesenice.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednica v sprejem predlagala naslednji
SKLEP:
1. Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
v skladu z 57. členom Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice
predlagani sklep umakne.
2. Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme sklep s katerim soglaša k prenosu Slovenskega planinskega muzeja
na Narodni muzej Slovenije.
3. Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
potrebne akte v zvezi s prenosom Slovenskega planinskega muzeja na
Narodni muzej Slovenije obravnava takoj po sprejemu Sklepa Vlade RS o
Spremembi sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Narodni muzej Slovenije.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 4:
VPRAŠANJA IN POBUDE
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednica sejo zaključila ob 18.35 uri.

Zapisala:
Mojca Levstik

Irena MICCO
Predsednica Komisije
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