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Številka: 900-12/2014
Datum: 12. 11. 2015
SKRAJŠ AN Z APIS 8. REDNE SEJE
STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE, KI JE BILA V SREDO,
11. 11. 2015 OB 18.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI KOMISIJE:
Irena MICCO – predsednica, Zdenka KAJDIŽ, Žiga PRETNAR, Andrej LAVTAR in
Edita OŠTRAKOVIĆ.
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANA: Janez POLJŠAK in Andrej ČERNE.
OSTALI PRISOTNI: mag. Valentina GORIŠEK – direktorica občinske uprave, Brigita
DŽAMASTAGIČ – vodja Oddelka za finance, plan in analize, Marko MARKELJ direktor Komunalne direkcije in Jasna ERMAN – svetovalka za pravne zadeve.
Dan je bil predlog za spremembo dnevnega reda, in sicer da se kot drugo točko
obravnava Predlog Proračuna Občine Jesenice, ostale točke pa se ustrezno
preštevilčijo.
Predsednica je predlagala v sprejem naslednji dnevni red:
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila skrajšanega zapisa s poročilom o sprejetih sklepih na 7. redni
seji Statutarno pravne komisije, ki je bila 23. 9. 2015
2. Predlog Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2016 – PRVA OBRAVNAVA
3. Predlog Statuta občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
4. Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega
komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice – PREDLAGAN
HITRI POSTOPEK
6. Predlog Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice – PRVA
OBRAVNAVA
7. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2016
8. Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne
stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2016
9. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišče s parc. št. 422/1 k.o.
2172 – Hrušica
10. Vprašanja in pobude

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Dnevni red je bil sprejet.
TOČKA 1:
POTRDITEV
BESEDILA
SKR AJŠ ANEG A
ZAPISA
S
POROČILOM O SPREJETIH SKLEPIH NA 7. REDNI SEJI
ST ATUT ARNO PR AVNE KOMISIJE, KI JE BIL A 23.9.2015.
Razprave ni bilo, zato je predsednica predlagala v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se skrajšan zapis 7. redne seje Statutarno pravne komisije, ki je bila 23.
9. 2015.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE JESENICE ZA
LETO 2016 – PRV A OBRAVN AV A
Uvodno obrazložitev je podala Brigita Džamastagič.
Andrej Lavtar: že na kolegiju Občinskega sveta je povedal, da je za njih
nesprejemljivo zadolževanje. Jutri bosta Odbor za gospodarstvo in gospodarske
javne službe ter Odbor za proračun in finance skupaj obravnaval predlog Proračuna
občine Jesenice za leto 2016.
Brigita Džamastagič: pojasnila je obseg in način odplačila kreditov, ki jih je Občina
najemala v preteklosti. Trenutno je Občina Jesenice zadolžena za 290 EUR na
prebivalca, s predvidenim zadolževanjem v letu 2016 pa bi ta dolg znašal nekaj čez
300 EUR na prebivalca.
Zdenka Kajdiž: država bi se morala zadolžiti za investicije in ne za tekočo porabo.
Obseg in način zadolževanja bi bilo potrebno obrazložiti tudi na seji Občinskega
sveta.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednica v sprejem predlagala naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija na predlog Odloka o proračunu občine Jesenice za
leto 2016 nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
ga sprejme v prvi obravnavi.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 3:
PREDLOG
STATUTA
OBRAVNAV A

OBČINE

JESENICE

–

DRUGA

Uvodno obrazložitev predloga Statuta ter spremembe med prvo in drugo obravnavo je
podala Jasna Erman.
Irena Micco: Gospod Poljšak je ponovno želel spremembo 64. člena (sicer 63.
člena), ki se nanaša na odgovornost sodelavcev KS predsedniku sveta KS ali
direktorju/županu. Prav bi bilo, da se to natančno določi.
Po razpravi je bil sprejet naslednji:
AMANDMA:
2. odstavek 63. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Sodelavci za krajevne skupnosti so dolžni izvrševati sklepe in navodila sveta
krajevne skupnosti in odredbe predsednika sveta krajevne skupnosti v skladu z
zakonom, statutom in ostalimi splošnimi ali posamičnimi akti občine.«
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Amandma je bil sprejet.

Druge razprave ni bilo, zato je predsednica v sprejem predlagala
SKLEP :
Statutarno-pravna komisija ugotavlja, da je predlog Statuta občine Jesenice
skladen z veljavno zakonodajo, zato predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da ga sprejme v drugi obravnavi, s sprejetim amandmajem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 4:
PREDLOG
ODLOKA
O
SPREMEMBAH
ODLOKA
O
USTANOVITVI
JEKO-IN,
J AVNEG A
KOMUNALNEG A
PODJETJ A, D.O.O., JESENICE – DRUG A OBRAV NAV A
Uvodno obrazložitev predloga Odloka ter spremembe med prvo in drugo obravnavo je
podal Marko Markelj.

Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednica v sprejem predlagala
SKLEP :
Statutarno-pravna komisija ugotavlja, da je predlog Odloka o spremembah
odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice
skladen z veljavno zakonodajo, zato predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da ga sprejme v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 5:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITV AH
ODLOKA
O
USTANOVITVI
J AVNEG A
VZGOJNOIZOBRAŽEV ALNEG A
ZAVODA
LJUDSKA
UNIVERZA
JESENICE – PREDLAG AN HITRI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev predloga Odloka in razloge za predlagan hitri postopek je podala
mag. Valentina Gorišek.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednica v sprejem predlagala
SKLEP :
Statutarno-pravna komisija ugotavlja, da je predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Ljudska univerza Jesenice skladen z veljavno zakonodajo, zato predlaga
Občinskemu svetu občine Jesenice, da ga sprejme po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 6:
PREDLOG
POSLOVNIKA O
DELU OBČINSKEGA
OBČINE JESENICE – PRV A OBRAVN AV A

SVETA

Uvodno obrazložitev je podala Jasna Erman.
Irena Micco: Gospod Poljšak opozarja, da so še vedno mogoče zlorabe pri uporabi
glasovalne naprave, zato je to področje potrebno drugače definirati.
Andrej Lavtar: ponovno bo predlagal drugače, in sicer narobe je, da se izhaja iz
elektronskega glasovanja. Ta se uporablja takrat, ko je nekomu v interesu, da se ve,
kako je kdo glasoval. Misli, da je dovolj presoja, da se vidi, če je večina za. Pred
samo točko lahko posamezni svetnik zahteva elektronsko glasovanje, ostalo je pa za
glasovanje s kartončki ali rokami.

Irena Micco: predlaga, da Andrej Lavtar pripravi pisni predlog v zvezi z njegovo
pobudo glede načina glasovanja.
Andrej Lavtar: poimensko glasovanje se lahko kadarkoli zahteva, vse ostalo
glasovanje po členih se pa bistveno skrajša. Župan ugotovi ali je večina za in je sklep
sprejet.
Irena Micco: predlaga, da se članom Občinskega sveta posreduje predlog
Poslovnika v wordu. Preveri pa naj se tudi dikcija, da je magnetogram dobesedni
prepis zvočnega posnetka.
Jasna Erman: o magnetogramu se je že razpravljalo, se bo pa to še enkrat preverilo.
Po razpravi je predsednica v sprejem predlagala naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice v prvi
obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 7:
PREDLOG SKLEPA O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN
NADOMESTILA ZA UPORABO ST AVBNEG A ZEMLJIŠČA NA
OBMOČJU OBČINE JESENICE ZA LETO 2016
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednica v sprejem predlagala naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2016, ki znaša
mesečno 0,001484 €.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 8:
PREDLOG
SKLEPA
O
POVPREČNI
GRADBENI
CENI
KV ADR ATNEG A
METRA
KORISTNE
STANOV ANJSKE
POVRŠINE V OBČINI JESENICE ZA LETO 2016
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.

Razprave ni bilo, zato je predsednica v sprejem predlagala naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne
stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2016, ki znaša 865,51 EUR.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 9:
PREDLOG SKLEP A O UKINITVI STATUS A J AV NEG A DOBRA
ZA ZEMLJIŠČE S P ARC. ŠT. 422/1 K.O. 2172 – HRUŠICA
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Irena Micco: upošteva naj se pisna pripomba svetnika Janeza Poljšaka, da pot, ki
vodi na parcel. št. z ID znakom 2172- 327-0, 2172-328/1-0 in 2172-329-0, sploh ni
vrisana, čeprav gre očitno za grajeno javno dobro. Po eni strani javno dobro
zmanjšujemo, pri tem pa nič ne storimo, da bi ga vzpostavili tam kjer že obstaja in
dejansko nadomešča prejšnjega. To vprašanje ni samo pravno tehnično, ampak
posega v pravice občanov do koriščenja javnega dobra.
Po razpravi je predsednica v sprejem predlagala naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra za nepremičnino s
parc. št. 422/1 k.o. 2172 - Hrušica.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 10:
VPRAŠ ANJ A IN POBUDE
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednica sejo zaključila ob 19.15. uri.

ZAPISALA:
Mag. Valentina GORIŠEK

PREDSEDNICA:
Irena MICCO

