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STATUTARNO-PRAVNA KOMISIJA
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Številka: 900-12/2014
Datum: 19. 3. 2015
SKRAJŠ AN Z APIS 4. REDNE SEJE
STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE, KI JE BILA V SREDO,
18. 3. 2015 OB 18.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE,NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI IN ČLANICA KOMISIJE:
Predsednica Irena MICCO, Janez POLJŠAK – namestnik predsednice, Andrej
ČERNE, Zdenka KAJDIŽ, Andrej LAVTAR, Edita OŠTRAKOVIĆ in Žiga PRETNAR
(prisotnih 7 od 7 članov).
OSTALI PRISOTNI: Petra DEČMAN – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in
splošne zadeve, mag. Vera DJURIĆ DROZDEK– vodja Oddelka za gospodarstvo,
Marko MARKELJ – direktor Komunalne direkcije, mag. Valentina GORIŠEK – vodja
Oddelka za okolje in prostor, Tanja ANTONIČ – višja svetovalka za pravne zadeve in
Mojca LEVSTIK – svetovalka za Občinski svet.
Predlogov za spremembo dnevnega reda člani Komisije niso imeli, zato je
predsednica v sprejem predlagala naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila skrajšanega zapisa s poročilom o sprejetih sklepih na 3. redni
seji Statutarno pravne komisije, ki je bila 28. 1. 2015
2. Predlog Zaključnega računa proračuna za leto 2014 s poročilom o porabi splošne
proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev.
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje občine Jesenice – PREDLAGAN HITRI POSTOPEK.
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o enkratni denarni pomoči
za novorojence v občini Jesenice – PREDALGAN HITRI POSTOPEK.
5. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za novoustanovljena društva s področja
športa v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
6. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Perun – PRVA
OBRAVNAVA.
7. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje
priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
8. Predlog Meril za vrednotenje športnih programov novoustanovljenih športnih
društev v občini Jesenice.
9. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – nepremičnini s parc. št. 1940/2
in 1940/4 k.o. 2176-Blejska Dobrava.

10. Predlog Sklepa o razveljavitvi sklepa o manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na
Blejski Dobravi.
11. Predlog Sklepa o razveljavitvi sklepa o manjši širitvi območja stavbnih zemljišč v
Plavškem Rovtu.
12. Prenos pristojnosti Občinskega sveta na Komisijo za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja.
13. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil sprejet.
TOČKA 1:
POTRDITEV
BESEDILA
SKR AJŠ ANEG A
ZAPISA
S
POROČILOM O SPREJETIH SKLEPIH NA 3. REDNI SEJI
ST ATUT ARNO PR AVNE KOMISIJE, KI JE BIL A 28. 1. 2015
Razprave ni bilo, zato je predsednica predlagala v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se skrajšan zapis 3. redne seje Statutarno pravne komisije, ki je bila 28.
1. 2015.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 2:
ZAKLJUČNI
RAČUN
PRORAČUNA
ZA
LETO
2014
S
POROČILOM O PORABI STALNE PRORAČUNSKE REZERVE,
SPLOŠNE
PRORAČUNSKE
REZERVACIJE
IN
PRERAZPOREDITV AH PRORAČUNSKIH SREDSTEV
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednica predlagala v sprejem naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je Zaključni račun proračuna za leto
2014 s poročilom o porabi stalne proračunske rezerve, splošne proračunske
rezervacije in prerazporeditvah proračunskih sredstev skladen z veljavno
zakonodajo, zato predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da ga sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITV AH
ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJ ANJ A STAVBNIH ZEMLJIŠČ
TER PODLAG AH IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEG A
PRISPEVKA Z A OBMOČJE OBČINE JESENICE – PREDLAG AN
HITRI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
V razpravi je Janez Poljšak opozoril na primer, ko zavezanec ne plačuje redno
obrokov. Kako je z zamudnimi obrestmi neplačanih obrokov, kjer tečejo obresti
samostojno od glavnice? V Odloku tega ni napisano, bi bilo pa potrebno to dopolniti.
Na predlog mag. Valentine Gorišek so se člani Komisije strinjali, da strokovne
službe skupaj z g. Poljšakom do seje Občinskega sveta pripravijo amandma k
predlaganemu Odloku, ki bo opredelil tudi manjkajoče določilo – amandma naj bi bil
dopolnilo 1. člena Odloka.
Drugih pripomb na posamezen člen Odloka ni bilo, zato je predsednica v sprejem
predlagala naslednji
SKLEP:
1. Statutarno pravna komisija predlaga, da občinska uprava do seje Občinskega
sveta občine Jesenice glede obračuna zakonitih zamudnih obresti pripravi
predlog amandmaja k 1. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje občine Jesenice.
2. Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah
in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje 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 4:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITV AH
ODLOKA O ENKRATNI DENARNI POMOČI ZA NO VOROJENCE
V OBČINI JESENICE – PREDALG AN HITRI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, zato je predsednica v sprejem predlagala naslednji

SKLEP:
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini
Jesenice skladen z veljavno zakonodajo, zato predlaga Občinskemu svetu
občine Jesenice, da ga sprejme po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 5:
PREDLOG
ODLOKA
O
DODELJEV ANJU
SREDSTEV
ZA
NOVOUSTANOVLJENA DRUŠTVA S PODROČJA ŠPORTA V
OBČINI JESENICE – DRUGA OBR AVN AV A
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
V razpravi so sodelovali:
Andrej Lavtar je obrazložil, zakaj bodo in ostali člani Neodvisne liste Za boljše
Jesenice glasovali proti sprejetju tega Odloka.
Janez Poljšak je ponovno predlagal, da se dopolni že sprejeti Odlok, hkrati pa je
opozoril, da je predlagani Odlok že na meji skladnosti z Zakonom o integriteti in
preprečevanju korupcije. Opozoril je tudi na vrsto zapletov, ki se bodo pojavili zaradi
določil oziroma pomanjkljivosti v tem Odloku.
Andrej Černe je povedal zgodovino priprave in postopka sprejemanja tega Odloka s
svojega stališča ter opozoril na kriterije, ki so diskriminatorni do posameznih društev.
Tanja Antonič je opozorila, da je Statutarno pravna komisija že v prvi obravnavi
izglasovala sklep, da je Odlok nezakonit, tako da prosi za jasno obrazložitev takega
sklepa Komisije.
Predsednica Irena Micco se ni strinjala, da so se člani Komisije opredelili, da je
predlog Odloka nezakonit, bilo pa je že prvič in drugič rečeno, da je zelo na meji – je
diskriminatoren. Če pa se izpostavi še vidik etičnosti oziroma integritete tistih, ki ta
Odlok potrdijo, potem lahko Statutarno pravna komisija odloči, da ni primeren za
obravnavo, oziroma da je Komisija proti temu, da se da v sprejem. Statutarno pravna
komisija ni potrdila predlaganega sklepa, kar pa še ne pomeni, da je mnenja, da je
nezakonit. Dejansko člani Komisije samo niso sprejeli sklepa s tako dikcijo. So pa
proti temu, da bi Odlok z njihovim soglasjem predlagali v sprejem.
Janez Poljšak je poudaril, da odlok, ki vpeljuje za državljane ali njihove asociacije
različne kriterije, ni le nezakonit, je tudi neustaven.
Druge razprave ni bilo, prav tako ni bil vložen noben amandma, zato je predsednica v
sprejem predlagala naslednji

SKLEP:
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je predlog Odloka o dodeljevanju
sredstev za novoustanovljena društva s področja športa v občini Jesenice
skladen z veljavno zakonodajo, zato predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da ga sprejme v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 0
PROTI – 4
Sklep ni bil sprejet.
TOČKA 6:
PREDLOG
ODLOKA
O
OBČINSKEM
PODROBNEM
PROSTORSKEM NAČRTU PERUN – PRV A OBRAV NAV A
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednica v sprejem predlagala naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je predlog Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Perun skladen z veljavno zakonodajo, zato predlaga
Občinskemu svetu občine Jesenice, da ga sprejme v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 7:
PREDLOG
ODLOKA
O
DODELJEVANJU
SREDSTEV
OBČINSKEG A PRORAČUN A Z A SOFINANCIRANJE PRIPRAVE
IN IZVEDBE TURISTIČNIH PRIREDITEV V OBČINI JESENICE
– PRV A OBRAV N AV A
Uvodno obrazložitev je podala mag. Vera Djurić Drozdek.
V razpravi je Janez Poljšak podal predlog, da se evropske Uredbe ne prepisuje v
odlok, ampak se nanjo le sklicuje, saj je v Uredbi vse natančno napisano in ni
potrebe, da se navedbe dodajajo v odlok. Najbolj pa ga moti to, da odlok dopušča
pomoč samo za tiste prireditve, ki so na javnih prireditvenih prostorih in na javnih
površinah. Sestavljavce zato sprašuje, na podlagi katerega predpisa so določili tako
ureditev.
Mag. Vera Djurić Drozdek mu je odgovorila, da posebnega pravnega predpisa ni,
smatrali pa so, da če gre za javna sredstva, se tudi prireditve organizirajo na javnih
površinah, ki so navedene v prilogi tega odloka – to so mesta, ki so v lasti Občine

Jesenice. Mnenja so namreč, da prireditelj, ki organizira prireditev na zasebnem
prostoru, je v prednosti pred tistim, ki jo organizira na javnem prostoru.
Janez Poljšak je opozoril, da bo potem potrebno pogledati še Zakon o varovanju
konkurence ter Zakon o javnih razpisih. Javni interes pa sam vidi v spodbujanju čim
večjega števila prireditev.
Na vprašanje Irene Micco, če je po njegovem mnenju predlog odloka v nasprotju z
Zakonom o konkurenci, je Janez Poljšak povedal, da gre pravzaprav za dve določili
Zakona o konkurenci (2. člen) ter neusklajenosti predlaganega odloka z Uredbo
Komisije EU.
Mag. Vera Djurić Drozdek je ponovila, da gre pri predlaganem Odloku za
pridobivanje javnih sredstev za organiziranje prireditev (tudi gospodarskih družb) na
javnih površinah. Na zasebnih površinah lahko pride do tega, da se omeji dostop, na
javni površini pa je to onemogočeno. Bodo pa pripombe, dane v razpravi, preverili in
če bo potrebno, tudi uskladili.
Andrej Černe je predlagal, da strokovne službe do druge obravnave proučijo in
preverijo dane pripombe, zato naj se v skladu s tem oblikuje tudi dikcija sklepa .
Druge razprave ni bilo, zato je predsednica v sprejem predlagala naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
predlog Odloka o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za
sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice
sprejme v prvi obravnavi, ob upoštevanju pripomb, danih na seji Statutarno
pravne komisije, ki se tičejo usklajenosti predlaganega Odloka z Zakonom o
varstvu konkurence.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 6
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 8:
PREDLOG MERIL ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
NOVOUSTANOVLJENIH
ŠPORTNIH
DRUŠTEV
V
OBČINI
JESENICE
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
V razpravi so sodelovali:
Andrej Lavtar je povedal, da glede na hipotetične kalkulacije, ki jih je naredil, nikakor
ne more biti govora o nediskriminaciji.

Glede na razpravo in stališča Komisije ob 5. točki dnevnega reda (Odlok o
dodeljevanju sredstev za novoustanovljena društva s področja športa v občini
Jesenice), je predsednica v sprejem predlagala naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija predlaga, da se predlog Meril za vrednotenje
športnih programov novoustanovljenih športnih društev v občini Jesenice
umakne iz obravnave na seji Občinskega sveta občine Jesenice do uskladitve
Odloka o dodeljevanju sredstev za novoustanovljena društva s področja športa
v občini Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 6
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 9:
PREDLOG SKLEP A O UKINITVI ST ATUS A J AVNEG A DOBRA –
NEPREMIČNINI S P ARC. ŠT. 1940/2 IN 1940/4 K.O. 2176BLEJSKA DOBRAVA
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednica v sprejem predlagala naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je predlog Sklepa o ukinitvi statusa
javnega dobra – nepremičnini s parc. št. 1940/2 k.o. 2176 – Blejska Dobrava in s
parc. št. 1940/4 k.o. 2176 – Blejska Dobrava skladen z veljavno zakonodajo, zato
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da ga sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 10:
PREDLOG SKLEP A O RAZVELJ AVITVI SKLEPA O MANJŠI
ŠIRITVI
OBMOČJA
STAVBNI H
ZEMLJIŠČ
NA
BLEJSKI
DOBRAVI
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
V razpravi je Janez Poljšak postavil vprašanje, kako bo Občinski svet formalno in
materialno neveljavne sklepe razveljavil, saj je sklep razveljavila že odločba
Ustavnega sodišča in torej ne velja več. Potrebe, da bi o tem odločal Občinski svet,
ni.

Mag. Valentina Gorišek je pojasnila, da je to naložilo pristojno ministrstvo, ki ga je
potrebno tudi obvestiti o izvedenih postopkih in sklepih Občinskega sveta.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednica v sprejem predlagala naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je predlog Sklepa o ukinitvi statusa
javnega dobra – nepremičnini s parc. št. 1940/2 k.o. 2176 – Blejska Dobrava in s
parc. št. 1940/4 k.o. 2176 – Blejska Dobrava skladen z veljavno zakonodajo, zato
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da ga sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 11:
PREDLOG SKLEP A O RAZVELJ AVITVI SKLEPA O MANJŠI
ŠIRITVI OBMOČJ A STAVBNI H ZEMLJIŠČ V
PLAVŠKEM
ROVTU
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednica v sprejem predlagala naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je predlog Sklepa o razveljavitvi
Sklepa o manjši širitvi območja stavbnih zemljišč v Plavškem Rovtu, opr. št.
3500-4/2013 z dne 28.3. 2013 skladen z veljavno zakonodajo, zato predlaga
Občinskemu svetu občine Jesenice, da ga sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 12:
PRENOS PRISTOJNOSTI OBČINSKEGA SVETA NA KOMISIJO
ZA M AND ATN A VPRAŠ ANJ A, VOLITVE IN IMENOV ANJ A
Člani Komisije so po elektronski pošti prejeli dopisa gospoda Janeza Poljšaka in
odgovor občinske uprave v zvezi s prenosom pristojnosti Občinskega sveta na
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Predsednica komisije je najprej zaprosila gospoda Janeza Poljšaka za dodatno
obrazložitev.
Po podani obrazložitvi je Tanja Antonič pojasnila, da je bilo mnenje in stališče
strokovnih služb gospodu Poljšaku (in ostalim članom Komisije) posredovano, ker iz

njegovega dopisa ni bilo razvidno, od koga, če sploh, se pričakuje odgovor na dopis.
Strokovne službe se strinjajo z g. Poljšakom, da je potrebno spremeniti 129. člen
Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice, zato se je tudi pristopili k
postopku spremembe aktov in korekcije le-teh v določenih delih. Trenutno so že v fazi
pregledovanja in usklajenosti občinskih aktov z zakonodajo.
Janez Poljšak je še dodal, da je na podlagi dodatnega dopisa nameraval strokovnim
službam predlagati tak postopek za pripravo sprememb, kot so ga strokovne službe
že same začele izvajati, sam pa je pripravljen pri tem nuditi pomoč.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednica v sprejem predlagala naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija se je seznanila s pobudo g. Janeza Poljšaka in
odgovorom občinske uprave ter daje pobudo Občinskemu svetu občine
Jesenice, da je potrebno v najkrajšem času spremeniti 129. člen Poslovnika o
delu Občinskega sveta občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 13:
VPRAŠ ANJ A IN POBUDE
13.1 Andrej Černe:
Opozoril je, da se v primeru mnogih sklepov pojavi vprašanje, ali je predlagana
zadeva v skladu z zakonodajo. Zato predlagateljem pri pripravi predlogov sklepov
daje v razmislek pobudo, da vsaj pri aktih, ki se obravnavajo po dvofaznem postopku,
v prvi obravnavi operirajo s terminom »primeren«. V primeru pripomb naj se le-te do
drugega branja preučijo in uskladijo, ko bo predlog usklajen z zakonodajo, pa se
predlog sklepa lahko formulira s terminom »zakonit«.
13.2 Janez Poljšak:
Opozoril je, da je v Odloku o podelitvi priznanj občine Jesenice med pogoji in kriteriji
za pridobitev naziva »Častni občan mesta Jesenice« navedenih pet povsem
abstraktnih kriterijev, za dodelitev »Plakete občine Jesenice«, ki je nižje priznanje, pa
so pogoji zelo natančno opredeljeni. Ugotovil je, da odločitve o podelitvi priznanj
temeljijo na obrazložitvah, ki jih podajo predlagatelji. To pa odpira vprašanje, ali ima
komisija, ki je sestavljena iz relativno mladih ljudi, res tako moč, da lahko o tem
presoja. Zato meni, da ta odločitev ne more biti stvar Komisije za volitve in
imenovanja, ampak naj bi Občinski svet za to imenoval posebno komisijo. To pa
posledično pomeni tudi, da je potrebno spremeniti odlok.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednica sejo zaključila ob 19.45 uri.
Zapisala:
Darka Rebolj

PREDSEDNICA:
Irena MICCO

