OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarna komisija
Številka: 032-09/2009
Datum: 16.10. 2009

SKRAJŠAN ZAPIS 27. REDNE SEJE
STATUTARNE KOMISIJE, KI JE BILA V ČETRTEK, 15. 10. 2009, Z ZAČETKOM
OB 16.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI IN ČLANICE KOMISIJE:
Predsednik Matjaž PESKAR, mag. Barbara HABE SINTIČ, Borut ŽIGON, Ivanka
ZUPANČIČ, Igor ARH in Merima NUHIČ – delno od 6. točke dalje (prisotnih 6 od 7).
ODSOTEN: Boris KITEK.
OSTALI PRISOTNI: Marko MARKELJ – direktor Komunalne direkcije, Valentina
GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor ter mag. Božena RONNER svetovalka župana.
ZA SEJO JE BIL PREDLAGAN NASLEDNJI
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 26. redne seje Komisije z dne
17.09.2009.
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah –
DRUGA OBRAVNAVA.
3. Predlog Sklepa povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne
stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2010.
4. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča.
5. Predlog Odloka o proračunu občine Jesenice za leto 2010 – PRVA
OBRAVNAVA
6. Predlog Odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih v občini Jesenice –
PRVA OBRAVNAVA.
7. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 5
ZA – 5
Dnevni red je bil sprejet.

Točka 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 26. redne seje Komisije z dne
17.09.2009.
Razprave in pripomb na vsebino skrajšanega zapisa 26. redne seje Statutarne
komisije ni bilo, zato je predsednik dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa 26. redne seje Statutarne komisije, ki je
bila 17.09.2009.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

Točka 2:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah –
DRUGA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je predsednik poročal, da osebno na predlagani akt nima
pripomb in zaprosil Marka Marklja, da obrazloži vsebinske spremembe med prvo in
drugo obravnavo.
Ker razprave ni bilo, kot tudi ne vloženih amandmajev, je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija nima pripomb na predlagani Odlok o spremembah in
dopolnitvah odloka o občinskih cestah, pripravljen za drugo obravnavo, zato
predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 5
ZA – 5

Sklep je bil sprejet.

Točka 3.
Predlog Sklepa povprečni gradbeni ceni kvadratnega
stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2010.

metra

koristne

Uvodni obrazložitvi je podal predsednik komisije Matjaž Peskar.
V razpravi je Ivanka Zupančič predlagala, da se v predlaganem sklepu dopiše
vrednost točke v nominalnem znesku. Predsednik
je pojasnil razliko med
predlaganim sklepom in Sklepom, ki se ga sprejema kot posamični akt je predlog
nesmiselni, kajti v primeru nekega odloka, v katerem so v kazenskih določbah
navedeni zneski glob, bi potemtakem morali v sklepu pisati in naštevati vse vrednosti
glob.

Ker druge razprave ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija nima pripomb na predlagani Sklep o povprečni gradbeni
ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za
leto 2010, zato predlaga Občinskemu svetu da ga v predlagani obliki in vsebini
sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

Točka 4:
Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča.
Po krajši uvodni obrazložitvi in ker ni bilo razprave, je predsednik predlagal v sprejem
naslednji
Sklep:
Statutarna komisija nima pripomb na predlagani Sklep o vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010, zato
predlaga Občinskemu svetu da ga v predlagani obliki in vsebini sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

Točka 5:
Predlog Odloka o proračunu občine Jesenice za leto 2010 – PRVA OBRAVNAVA
V uvodni obrazložitvi je Matjaž Peskar povedal, da osebno v besedilu Odloku o
proračuna občine Jesenice za leto 2010 sam na besedilo nima pripomb in, da je že iz
same preambule razvidna zakonska podlaga za njegov sprejem.
V nadaljevanju pa ga je zanimal vzrok za zadolževanje v višini 700 tisoč evrov za
gasilce, četudi je napisano, da je proračun varčevalno naravnan, ob tem pa se planira
zadolževanje.
Ker pa to vprašanje ni povezano s pristojnostmi te komisije se do njegove vsebine ne
bodo opredeljevali in bo vprašal na seji občinskega sveta.
Ker druge razprave ni bilo, je predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija iz svoje pristojnosti na besedilo predlaganega Odloka o
proračunu občine Jesenice za leto 2010, v prvi obravnavi nima pripomb, zato
predlaga Občinskemu svetu da ga v predlagani obliki in vsebini sprejme.

GLASOVANJE: PRISOTNI – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

Točka 6:
Predlog Odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih v občini Jesenice –
PRVA OBRAVNAVA.
Po krajši uvodni obrazložitvi Marka Marklja in krajši razpravi predsednika, je bil
predlagan v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija na besedilo predlaganega Odloka o ureditvi cestnega
prometa v naseljih v občini Jesenice in predlaga Občinskemu svetu, da ga v
predlagani obliki in vsebini ter v prvi obravnavi sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 7:
Vprašanja in pobude.
7.1. Matjaž Peskar
Iz razprav v javnosti je zasledil trditev, da je proračun varčevalno naravnan. V
določenih delih da, to je, da je višina stroškov za delovanje Občinskega sveta
zmanjšana, za delo podžupanov sicer ne, so pa zagotovljena sredstva le za 9 – sej
sveta in ne za 10 – sej. Ob tem pa v predhodnem besedilu piše, da bo v prihodnjem
letu dela ogromno tako za Občinski svet, kot tudi delovna telesa in da se bodo morali
spopasti s precej spremenjeno zakonodajo.
Pobuda pa je usmerjena k temu, da tako kot župan, ki poroča kvartalno Občinskemu
svet o tem, kaj je delal v posameznem obdobju, to storijo tudi vsi trije podžupani in
poročajo Občinskemu svetu o svojem delu. Poročilo naj bo kratko - kronološko (tako
kot županovo). Poročilo naj podžupani predložijo Občinskemu svetu za decembrsko
(2009) sejo. To pobudo Statutarna komisija kot sklep poda Občinskemu svetu.
7.2. Matjaž Peskar
V proračunu za leto 2010 se za delovanje Občinskega sveta zagotovi vsaj toliko
sredstev, kot je zagotovljeni v letu 2009.
7.3. Matjaž Peskar
Žal mu je, da se tega ni spomnil že na začetku mandata, da bi se tudi člani Statutarne
komisije izobraževali na področju, ki ga pokrivajo, saj taki izobraževalni programi v
državi obstojajo. Člani Statutarne komisije bi se tako lahko udeležili izobraževanja v
okviru področja o ustreznosti pripravljenih aktov, oz. kako se akti sploh pišejo,
izdelujejo in ob tem, kaj je treba spremljati, forma - ustvarjanje predpisov.

Člani Statutarne komisije so glasovali o vseh treh pobudah skupaj.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Pobude so bile sprejete.

Ker drugih vprašanj in pobud ni bilo, je predsednik s sejo končal ob 16.30 uri.

ZAPISALA:
BOŽENA RONNER

PREDSEDNIK:
MATJAŽ PESKAR

