OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarna komisija

Številka: 032-4/2008
Datum: 18.4.2008

SKRAJŠAN ZAPIS 14. REDNE SEJE
STATUTARNE KOMISIJE, KI JE BILA V ČETRTEK, 17.4.2008, Z ZAČETKOM OB
17.30 URI V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI IN ČLANICE KOMISIJE:
Matjaž PESKAR - predsednik, mag. Barbara HABE SINTIČ, Ivanka ZUPANČIČ, Borut
ŽIGON, Boris KITEK in Igor ARH (6 prisotnih od 7).
ODSOTNA ČLANICA KOMISIJE: Merima NUHIČ.
OSTALI PRISOTNI: mag. Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor in
mag. Božena Ronner - svetovalka župana za občinski svet.
Ker predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo je, predsednik dal na glasovanje
naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 13. redne seje Komisije z dne
18.03.2008.
1. Predlog Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA.
2. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje
občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
3. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 13. REDNE SEJE
KOMISIJE Z DNE 18.03.2008.
Razprave in pripomb na vsebino skrajšanega zapisa 13. redne seje Statutarne komisije
ni bilo, zato je predsednik dal na glasovanje naslednji
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SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa 13. redne seje Statutarne komisije, ki je bila
18.03.2008.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG POSLOVNIKA O DELU OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE –
DRUGA OBRAVNAVA.
Uvodoma je predsednik Komisije povedal, katere pripombe in predlogi so bili upoštevani
in vključene v besedilo za drugo obravnavo ter vzroke, zakaj nekaterih predlogov ni
vključenih vanj. Povedal pa je tudi, da v kolikor se tekom razprave na seji Komisije ne bi
razjasnili o neupoštevanih predlogih, se bo o tem lahko odločilo tudi še na
ponedeljkovem sestanku predsednikov političnih strank, ki ga je sklical župan.
V razpravi so sodelovali:
Matjaž Peskar:
 Že v prvi obravnavi je posredoval pripombo na 84. člen, saj je osnovna pravica
vsakega svetnika in svetnice, da predlaga tudi akte v obravnavo. Po sedaj
veljavnem poslovniku župan predlagane akte mora uvrstiti na dnevni red seje, po
novem predlogu poslovnika pa je možna tudi odločitev župana, da določen akt, ki
ga ne predlaga sam, ne uvrsti na dnevni red seje.
 Še vedno je odprto vprašanje sestave KVIAZ-a, za katerega je predlagano, tako
kot za ostala delovna telesa, da bo po novem sedem članski.
 V 140. členu je navedeno, da določeni členi poslovnika ostanejo v veljavi do
prvih naslednjih lokalnih volitev. Med temi členi je tudi člen, ki opredeljuje sestavo
KVIAZ-a, kar pa se ne ujema z obrazložitvijo, da se po sprejemu novega
poslovnika ponovno odpre evidentiranje za člane KVIAZ-a.
Božena Ronner:
 140. člen opredeljuje, da KVIAZ in ostala delovna telesa v tem mandatu ostanejo
v nespremenjeni sestavi. Z začetkom novega mandata pa bodo po predhodnem
usklajevanju s političnimi strankami delovna telesa predlagana tako, kot bo
določeno z novim poslovnikom.
 Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo delovala do konca
tega mandata, vendar pa ji bo izbrisan naziv »začasna«. Imajo pa politične
stranke pravico, da sedaj v KVIAZ imenujejo nove člane, v kolikor ne soglašajo,
da v Komisiji še naprej ostanejo člani, ki so jih predlagali na začetku mandata.
Boris Kitek:
 V novem predlogu poslovnika je prehodna določba, ki določa da do novih
lokalnih volitev vsa delovna telesa ostanejo nespremenjena.
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 Sestava Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se zaradi izbrisa
naziva »začasna« številčno ne bo spreminjala, možna pa je zamenjava
posameznih članov Komisije.
 V 84. členu ne gre za diskrecijsko pravico župana, ali predlagani akt uvrsti na
dnevni red ali ne, kajti vsi občinski svetniki imajo na začetku seje vedno pravico
predlagati spremembo dnevnega reda.
Borut Žigon:
 Zanima ga, ali morajo biti člani KVIAZ-a istočasno tudi člani Občinskega sveta?
Božena Ronner:
 Člani KVIAZ-a morajo biti obvezno imenovani izmed članov Občinskega sveta.
Igor Arh:
 Na seji Občinskega sveta in na vseh sejah delovnih teles se vedno obravnava
tudi točka z naslovom Vprašanja in pobude. Zanima ga, ali je smiselno, da se na
seji posameznega odbora postavljajo vprašanja, ki se tega odbora ne tičejo?
Božena Ronner:
 Če predsedujoči, ki vodi sejo, to dopusti, potem ni mogoče preprečiti, da nekdo
postavi tudi vprašanje, ki se odbora sicer ne tiče. Predvsem zunanji člani, ki
nimajo možnosti sodelovati na seji Občinskega sveta, večkrat postavijo
vprašanje, ki se konkretno ne tiče njihovega delovnega telesa.
Boris Kitek:
 Načeloma naj bi se vprašanja in pobude nanašale na tista področja, ki jih
posamezno delovno telo tudi obravnava. Izjemoma pa se lahko postavi tudi
kakšno drugačno vprašanje, vendar pa je to odvisno od predsedujočega.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem
SKLEP 1:
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da se za
poglavjem »Stalna delovna telesa občinskega sveta« vključi nov 78. člen, ki
govori o pristojnosti delovnih teles občinskega sveta. Ostali členi Poslovnika se
ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
in
SKLEP 2:
Statutarna komisija nima pripomb na predlog besedila Poslovnika o delu
občinskega sveta občine Jesenice, zato predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da ga sprejme v drugi obravnavi.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
ZA OBMOČJE OBČINE JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA.
Predlog Odloka v drugi obravnavi je obrazložila Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Statutarna komisija nima pripomb na predlog besedila Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Jesenice, zato predlaga
Občinskemu svetu občine Jesenice, da ga sprejme v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Ker vprašanj in pobud ni bilo, je predsednik s sejo zaključil ob 18.10 uri.

ZAPISALA:
BOŽENA RONNER

PREDSEDNIK:
MATJAŽ PESKAR
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