OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarna komisija
Številka: 032-08/2007
Datum: 18.09.2007
SKRAJŠAN ZAPIS 8. REDNE SEJE
STATUTARNE KOMISIJE,
KI JE BILA V PONEDELJEK, 17.09.2007, OB 16.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI IN ČLANICE ODBORA:
MATJAŽ PESKAR - PREDSEDNIK, IVANKA ZUPANČIČ, MAG. BARBARA HABE
SINTIČ, IGOR ARH, BORUT ŽIGON IN MERIMA NUHIĆ .
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN: BORIS KITEK - NAMESTNIK PREDSEDNIKA.
OSTALI PRISOTNI: Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor, Boža
KOVAČ – vodja Oddelka za gospodarstvo in Tea VIŠNAR – vodja Oddelka za
družbene dejavnosti in splošne zadeve.
Predsednik Komisije je predlagal, da se na dnevni red uvrstita dve dodatni točki z
naslovom: »Predlog spremembe Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega
zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice – HITRI POSTOPEK« in »Predlog
pravil za izvolitev predstavnikov v volilna telesa za volitve člana Državnega sveta RS
ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta – predstavnik lokalnih
interesov.«
Razprave ni bilo, zato je predsednik Komisije predlagal naslednji
SKLEP:
1. Na dnevni red se pod zaporedno št. 5 uvrsti dodatna točka z naslovom:
»Predlog spremembe Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega
zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice – HITRI POSTOPEK«.
2. Na dnevni red se pod zaporedno št. 10 uvrsti dodatna točka z naslovom:
»Predlog pravil za izvolitev predstavnikov v volilna telesa za volitve člana
Državnega sveta RS ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta –
predstavnik lokalnih interesov.« Ostale točke dnevnega reda se ustrezno
preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
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Ker drugih predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 7. redne seje Komisije z dne
18.06.2007.
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah tekstualnega dela Prostorskih
ureditvenih pogojev (PUP) za mesto Jesenice (planska celota, J1, J2, J3 in J4)HITRI POSTOPEK.
3. Predlog spremembe Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej
Jesenice – HITRI POSTOPEK.
4. Predlog spremembe in dopolnitve Odloka o programu opremljanja zemljišč za
gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Jesenice
– HITRI POSTOPEK.
5. Predlog spremembe Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice – HITRI POSTOPEK.
6. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta občine Jesenice – pravni status krajevnih
skupnosti – PRVA OBRAVNAVA
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju finančnih
spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih
virov energije v gospodinjstvih na območju občine Jesenice – PRVA
OBRAVNAVA.
8. Predlog Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva,
gozdarstva in podeželja v občini Jesenice.
9. Predlog sprememb Načrtov razvojnih programov za obdobje 2007 – 2010 in
predlog dopolnitve Odloka o rebalansu proračuna za leto 2007 – HITRI
POSTOPEK..
10. Predlog pravil za izvolitev predstavnikov v volilna telesa za volitve člana
Državnega sveta RS ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta –
predstavnik lokalnih interesov.
11. Predlog Poročila o izvrševanju proračuna občine Jesenice za prvo polletje za leto
2007.
12. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 7. REDNE SEJE
KOMISIJE Z DNE 18.06.2007.
Razprave in pripomb na vsebino skrajšanega zapisa 7. redne seje Statutarne
komisije ni bilo, zato je predsednik dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa 7. redne seje Statutarne komisije, ki je
bila 18.06.2007.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH TEKSTUALNEGA
DELA PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV (PUP) ZA MESTO JESENICE
(PLANSKA CELOTA, J1, J2, J3 IN J4)- HITRI POSTOPEK.
Razprave in pripomb ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Statutarna komisija nima pripomb na predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za mesto
Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4), zato predlaga Občinskemu svetu, da
ga sprejme po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG SPREMEMBE ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA
GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Razprave in pripomb ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Statutarna komisija nima pripomb na predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice,
zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O PROGRAMU
OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO IN MERILIH ZA ODMERO
KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINE JESENICE – HITRI
POSTOPEK.
Razprave in pripomb ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
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SKLEP:
Statutarna komisija nima pripomb na predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje občine Jesenice, zato predlaga
Občinskemu svetu, da ga sprejme po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG SPREMEMBE ODLOKA O USTANOVITVI SAMOSTOJNEGA
VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO
JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je dala Tea Višnar.
Razprave in pripomb ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Statutarna komisija nima pripomb na predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda
»Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice«, zato predlaga Občinskemu svetu,
da ga sprejme po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OBČINE JESENICE –
PRAVNI STATUS KRAJEVNIH SKUPNOSTI – PRVA OBRAVNAVA
Igor Arh je povedal, da je bil danes ponovno sklican posvetovalni kolegij
predsednikov krajevnih skupnosti, na katerem so se obravnavale predlagane
statusne spremembe. Predsedniki krajevnih skupnosti soglasno sprejemajo
predlagane spremembe, na svetih krajevnih skupnosti pa mnenje članov svetov ni
čisto enotno, vendar pa večina ravno tako soglaša s predlaganimi spremembami
statusa. Potrebno pa je poudariti, da se s predlaganimi spremembami krajevnimi
skupnostim ne odvzema njihove avtonomije, ampak so spremembe usmerjene
predvsem v zmanjšanje stroškov in v racionalizacijo poslovanja krajevnih skupnosti.
Valentina Gorišek je pojasnila, da je Občinski svet v mesecu juniju že obravnaval
predlog sprememb Statuta, ki so se nanašale na ravnanje s premoženjem občine.
Predlog Statuta bo zato za drugo obravnavo pripravljen tako, da bo zajemal tako
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spremembe glede premoženja, kot tudi spremembe glede pravnega statusa krajevnih
skupnosti.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
1. Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Sprememb in dopolnitev Statuta občine Jesenice v prvi
obravnavi.
2. Statutarna komisija predlaga, da se predlog Statuta za drugo obravnavo
pripravi tako, da bo zajemal tako spremembe glede premoženja občine, kot
tudi spremembe glede pravnega statusa krajevnih skupnosti.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
DODELJEVANJU FINANČNIH SPODBUD INVESTICIJSKIM UKREPOM ZA
UČINKOVITO RABO ENERGIJE IN IZRABO OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE V
GOSPODINJSTVIH NA OBMOČJU OBČINE JESENICE – PRVA OBRAVNAVA.
V razpravi so sodelovali: Matjaž Peskar, Valentina Gorišek, Igor Arh in Ivanka
Zupančič.
Matjaž Peskar je postavil vprašanje, kaj pomenijo izjeme, ki so navedene v peti alineji
6. člena Odloka.
Valentina Gorišek je pojasnila, da po definiciji »objekt« pomeni stavba ali del stavbe,
ki ima samostojen vhod in je namenjen bivanju. Posamezni investicijski ukrepi morajo
biti izvedeni za objekt v celoti, v peti alineji 6. člena pa so navedene izjeme, za katere
pa morajo biti investicijski ukrepi izvedeni za celotno stavbo.
Igor Arh je postavil vprašanje, ali v takih primerih potem hišni svet oz. skupnost
stanovalcev podata vlogo za pridobitev finančnih spodbud.
Valentina Gorišek je odgovorila, da v takih primerih vlogo za dodelitev finančnih
spodbud odda upravnik stavbe.
Ivanka Zupančič je povedala, da jo moti izrazoslovje, ki je uporabljeno v tem Odloku.
Izrazoslovje je namreč zelo različno, zato predlaga, da se uporabljeni izrazi poenotijo
oz. vsaj dodatno obrazložijo.
Valentina Gorišek je pojasnila, da so definicije v Odloku povzete iz Zakona o graditvi
objektov, zato se posamezni izrazi ne morejo spremeniti, lahko pa se dodatno
obrazložijo.
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Po razpravi je predsednik dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
dodeljevanju finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo
energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju
občine Jesenice v prvi obravnavi.
2. Statutarna komisija predlaga, da se do druge obravnave pripravi dodatna
obrazložitev posameznih pojmov, ki so uporabljeni v predlogu Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju finančnih spodbud
investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih
virov energije v gospodinjstvih na območju občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG PRAVILNIKA O DODELITVI POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ
KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI JESENICE.
Uvodno obrazložitev je dala Boža Kovač.
Razprave in pripomb ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
1. Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da se
razveljavita naslednja sklepa Občinskega sveta občine Jesenice:
 140. sklep 7. seje z dne 31.05.2007 k 7. točki dnevnega reda ter
 161. sklep 8. seje z dne 21.06.2007 k 13. točki dnevnega reda.
2. Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog
Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva
in podeželja v občini Jesenice v predloženem besedilu.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

6

TOČKA 9:
PREDLOG SPREMEMB NAČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE
2007 – 2010 IN PREDLOG DOPOLNITVE ODLOKA O REBALANSU
PRORAČUNA ZA LETO 2007 – HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je dala Boža Kovač.
Razprave in pripomb ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
1. Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Načrt razvojnih programov občine Jesenice za obdobje 2007 – 2010
po hitrem postopku.
2. Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Odlok o
rebalansu proračuna za leto 2007 – dopolnitev po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
PREDLOG PRAVIL ZA IZVOLITEV PREDSTAVNIKOV V VOLILNA TELESA ZA
VOLITVE ČLANA DRŽAVNEGA SVETA RS TER ZA DOLOČITEV KANDIDATA ZA
ČLANA DRŽAVNEGA SVETA – PREDSTAVNIK LOKALNIH INTERESOV.
Podrobno uvodno obrazložitev je dal predsednik Komisije, Matjaž Peskar, ki je tudi
odgovoril na vprašanje Ivanke Zupančič, da določba 13. člena pomeni, da je župan
občine, kot predstavnik lokalne skupnosti tudi predstavnik liste. V kolikor pa župan
kandidira za člana Državnega sveta, pa je predstavnik kandidature podžupan občine.
Po razpravi je predsednik dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog Pravil za izvolitev predstavnikov v volilna telesa za volitve člana
Državnega sveta RS ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta v
predlaganem besedilu.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 11:
PREDLOG POROČILA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA
PRVO POLLETJE ZA LETO 2007.
Razprave in pripomb ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji

SKLEP:
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog Poročila o izvrševanju proračuna občine Jesenice za prvo polletje za
leto 2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 12:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo končal ob 16.50 uri.

ZAPISALA:
MOJCA RAZINGER

PREDSEDNIK:
MATJAŽ PESKAR
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