OBČINA JESENICE
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STATUTARNO-PRAVNA KOMISIJA
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Številka: 900-12/2014
Datum: 15. 9. 2016
SKR AJŠ AN Z APIS 14. REDNE SEJE
STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE, KI JE BILA V SREDO,
14. 9. 2016 OB 18.30 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE,NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI KOMISIJE: Irena MICCO, Janez POLJŠAK, Žiga PRETNAR,
Zdenka KAJDIŽ, Andrej LAVTAR in Edita OŠTRAKOVIĆ
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN: Andrej ČERNE
OSTALI PRISOTNI: mag. Valentina GORIŠEK – direktorica občinske uprave in mag.
Vera DJURIĆ DROZDEK – vodja Oddelka za gospodarstvo
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednica predlagala v
sprejem naslednji:
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila skrajšanega zapisa s poročilom o sprejetih sklepih na 13. redni
seji Statutarno pravne komisije, ki je bila 16. 6. 2016
2. Predlog Odloka o priznanjih občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
3. Predlog Odloka o lokalni turistični vodniški službi v občini Jesenice – PRVA
OBRAVNAVA
4. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Dnevni red je bil sprejet.
TOČKA 1:
POTRDITEV
BESEDILA
SKR AJŠ ANEG A
ZAPISA
S
POROČILOM O SPREJETIH SKLEPIH NA 13. REDNI SEJI
ST ATUT ARNO PR AVNE KOMISIJE, KI JE BIL A 16. 6. 2016
Razprave in pripomb ni bilo, zato je predsednica predlagala v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se skrajšan zapis 13. redne seje Statutarno pravne komisije, ki je bila 16.
6. 2016.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O
DRUG A OBRAV N AV A

PRIZNANJIH

OBČINE

JESENICE

–

Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
V razpravi so sodelovali:
Janez Poljšak:
Če je spor o tem, kdo je kompetenten, da odloča o dobitnikih priznanj, potem je to
globalen spor, tudi za današnje člane KVIAZ-a. Razprava je šla v to smer, da bi to
kompetentnost dvignili na višji nivo. Nihče ni predlagal, da se KVIAZ v celoti izključi iz
te diskusije, temveč, da se KVIAZ-u priključi tri ljudi, ki so na Jesenicah pomembni na
področju športa, kulture oz. na kakšnem drugem znanstvenem področju (npr. kakšen
bivši nagrajenec, ki ni neposreden politični funkcionar). To je bil temeljni predlog oz.
pomislek. Dodatne člane komisije lahko predlaga župan.
Zdenka Kajdiž:
V tem primeru bi morali eksplicitno določiti kriterije, način izbire in predlagatelje, ki bi
predlagali dodatne ljudi v komisijo. Ne strinja se s predlogom, da bi te člane komisije
imenoval župan, zato da to ne bi bila politična odločitev.
Janez Poljšak:
Gre za to, da se objektivnost razširi na področja, na katerih običajno delujejo
nagrajenci. Ti ljudje potem lahko uravnotežijo in presodijo napisano tudi iz vidika
zgodovinskega spomina.
Andrej Lavtar:
Strinja se s predlogom, da se definira posebna komisija, ker meni, da se KVIAZ ne bi
smel ukvarjati s to tematiko. Vsak župan bi moral biti kompetenten, da imenuje člane
te komisije. Predstavnike v komisijo bi lahko predlagala tudi društva, združenja in
druge organizacije, ki delujejo na posameznem področju.
Janez Poljšak:
Predlaga, da se ena od naslednjih seje Statutarno pravne komisije nameni temu
vprašanju, člani Komisije pa naj do takrat pripravijo vsak svoj predlog oz. svoj pogled
na to vprašanje.
Irena Micco:
Tudi mlajši ljudje lahko veliko vedo o posameznem področju, zato se ne strinja s
predlogom, da bi bili člani komisije lahko le ljudje, ki že 30 ali 40 let delujejo na
posameznem področju. V kolikor se člani Komisije strinjajo, se lahko to vprašanje
obravnava na eni od prihodnjih sej Statutarno pravne komisije.

Druge razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednica v sprejem
predlagala naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o priznanjih Občine Jesenice v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O LOKALNI TURISTIČNI VODNIŠKI
SLUŽBI V OBČINI JESENICE – PRV A OBRAVNAV A
Uvodno obrazložitev je podala mag. Vera Djurić Drozdek.
V razpravi so sodelovali:
Zdenka Kajdiž:
Zanima jo, na kakšen način se lahko opravi izbris lokalnega turističnega vodnika iz
registra oz. kaj so tiste upravičene kritike in pritožbe s strani naročnika, ki imajo za
posledico izbris vodnika iz registra.
Mag. Vera Djurić Drozdek:
V vsakem konkretnem primeru bo potrebno presoditi, ali je pritožba upravičena ali ne.
Upravičenost bo presojal TIC Jesenice, ki bo v primeru upravičenosti pritožbe tudi
izdal sklep o izbrisu iz registra. Drugostopenjski organ v postopku izdaje sklepa je
župan.
Irena Micco:
Meni, da bi izvajanje 5. člena Odloka v praksi lahko povzročilo veliko težav, zato jo
zanima, kako se je upravičenost kritik in pritožb, ki imajo za posledico izbris vodnika iz
registra, izvajala do sedaj.
Mag. Vera Djurić Drozdek:
Do sedaj takih primerov ni bilo.
Janez Poljšak:
5. člen Odloka je neustaven, ker posega v pravice. Potrebno je točno navesti, kaj so
kršitve in upravičene kritike, ki so podlaga za izbris lokalnega turističnega vodnika iz
registra. Izbris lokalnega turističnega vodnika iz registra bi prišel v poštev, če bi
vodnik storil kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali da je vodnik
oškodoval osebo, ki jo je vodil. Predlaga, da se 5. člen Odloka črta.
Irena Micco:
Zanima jo, ali lokalno turistično vodniški službo lahko opravljajo tudi tisti, ki že imajo
izpit za turističnega vodnika. Besedilo 10. člena Odloka naj se uskladi, ker bi
zadostoval samo drugi odstavek.

Mag. Vera Djurić Drozdek:
Lokalni turistični vodniki, ki imajo zaključen tečaj in uspešno opravljen preizkus
strokovne usposobljenosti od leta 2010 dalje so že vpisani v Register lokalnih
turističnih vodnikov na območju občine Jesenice.
Zdenka Kajdiž:
Zanima jo, kako lahko nekomu preneha status turističnega vodnika na lastno željo. V
Odloku je potrebno opredeliti izbris lokalnega turističnega vodnika iz registra na
njegovo lastno pobudo.
Po razpravi je predsednica v sprejem predlagala naslednji
SKLEP:
Statutarno pravno komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o lokalni turistični vodniški službi v občini Jesenice v
prvi obravnavi, s predlogi iz razprave:
 v celoti naj se črta 5. člen Odloka;
 uskladi naj se besedilo 1. in 2. odstavka 10. člena Odloka;
 v Odloku naj se opredli izbris lokalnega turističnega vodnika iz registra
na lastno pobudo turističnega vodnika.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 4:
VPRAŠ ANJ A IN POBUDE
4.1 Janez Poljšak:
Zanima ga, kdo je dal idejo, da se izbira maskota občine, kako daleč je javni natečaj
in koliko stroškov bo imela Občina s tem natečajem.
Mag. Vera Djurić Drozdek:
Javni natečaj je objavljen do 20.9.2016. Na natečaj je do sedaj prispela ena prijava,
posebnih stroškov pa Občina s tem javnim natečajem ni imela. Tudi nagrade za prve
tri prijave so letovanje v Termah Čatež, letovanje v Termah Olimija (oboje v
nastanitvenih kapacitetah Občine Jesenice) ter uporabnina kolesarskega sistema
JeseNICE bikes.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednica sejo zaključila ob 19.15 uri.

ZAPISALA:
Mag. Valentina GORIŠEK

PREDSEDNICA:
Irena MICCO

