OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarno pravna komisija
Številka: 032-5/2011
Datum: 12.5.2011

SKRAJŠAN ZAPIS 7. REDNE SEJE
STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE, KI JE BILA V ČETRTEK, 12.05.2011, Z
ZAČETKOM OB 16.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6.

PRISOTNI ČLANI IN ČLANICA KOMISIJE:
Predsednik Zvonimir JURKOVIČ, Tomaž STARE – namestnik predsednika, Peter
MIRC, Ljudmila ILENIČ, Božidar POGAČAR, Matjaž KORBAR in Boštjan ŽIGON
(prisotnih 7 od 7 članov).
OSTALI PRISOTNI: Slavka Brelih – direktorica občinske uprave, direktor JKP JEKOIN, d.o.o., Jesenice – Ivan Hočevar, Nuša Jelenc – vodja sektorja pri JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice, direktor Komunalne direkcije – Marko Markelj, vodja Oddelka za
okolje in prostor – mag. Valentina Gorišek, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in
splošne zadeve – Petra Dečman, Tanja Antonič – svetovalka na Oddelku za
družbene dejavnosti in splošne zadeve in mag. Božena Ronner - svetovalka župana.
Predsednik je bil uvodoma seznanjen, da je spremenjen naslov ter postopek
sprejemanja Pravilnika o Tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v občini
Jesenice. Predlagan Pravilnik se bo na predlog strokovne službe in sklepa matičnega
delovnega telesa predlagal v sprejem v dve obravnavi ter posledično se spremeni še
naslov točke, ker se iz naslova črta predlog cene za ravnanje s kuhinjskimi odpadki iz
gospodinjstev.
Ker drugih predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 6. redne seje Statutarno pravne
komisije z dne 14.04.2011.
2. Predlog Obvezne razlage 5. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
Ureditvenem načrtu Črna vas – HITRI POSTOPEK.
3. Predlog Obvezne razlage 30. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
podeželje v občini Jesenice (planska celota J5 in J6) – HITRI POSTOPEK.
4. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne – PRVA
OBRAVNAVA.
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5. Predlog Odloka o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje
ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne – PRVA
OBRAVNAVA.
6. Predlog Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji v občini Jesenice.
7. Predlog Pravilnika o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije.
8. Predlog Pravilnika o Tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v občini
Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
9. Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi na par. št. 619 k.o. Jesenice.
10. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 7
ZA – 7
Dnevni red je bil sprejet.

Točka 1:
Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 6. redne seje Statutarno
pravne komisije z dne 14.04.2011.
Pripomb na besedilo skrajšanega zapisa ni bilo, zato je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 6. redne
seje Statutarno pravne komisije dejavnosti z dne 14. 4.2011.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet

Točka 2
Predlog Obvezne razlage 5. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o Ureditvenem načrtu Črna vas – HITRI POSTOPEK.
Predsednik je uvodoma pojasnil postopek sprejema Obvezne razlage ter opozoril na
pristojnosti, ki jih komisija v tem konkretnem primeru ima.
V nadaljevanju pa je Valentina Gorišek pojasnila predlagano obvezno razlago 5.
člena Odloka.
Razprave in pripomb ter vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
Sklep:
Statutarno pravna komisija s svojega delovnega področja nima pripomb na
Obvezno razlago 5. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
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ureditvenem načrtu Črna vas po hitrem postopku, zato predlaga Občinskemu
svetu, da jo sprejme .
GLASOVANJE: PRISOTNI – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet

Točka 3
Predlog Obvezne razlage 30. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
podeželje v občini Jesenice (planska celota J5 in J6) – HITRI POSTOPEK.
Po uvodni obrazložitvi Valentine Gorišek in predsednika o 30. členu Obvezne razlage
ter opozoril na pristojnosti, ki jih komisija v tem konkretnem primeru ima.
Razprave in pripomb ter vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
Sklep:
Statutarno pravna komisija s svojega delovnega področja nima pripomb na
Obvezno razlago 30. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
podeželje v občini Jesenice (planska celota J5 in J6), ki je predlagana v
sprejem po hitrem postopku, zato predlaga Občinskemu svetu, da jo sprejme .
GLASOVANJE: PRISOTNI – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet

Točka 4
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne – PRVA
OBRAVNAVA.
Predlagani Odlok je uvodoma pojasnila Petra Dečman.
Razprave in pripomb ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija iz svojega delovnega področja nima pripomb za
predlagano besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne,
ki je predlagano v razpravo v prvi obravnavi in predlaga Občinskemu svetu, da
ga sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet
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Točka 5
Predlog Odloka o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje
ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne – PRVA
OBRAVNAVA.
Predlagani Odlok je uvodoma pojasnila Petra Dečman.
Razprave in pripomb ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija iz svojega delovnega področja nima pripomb za
predlagano besedilo Odloka o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje
ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne in predlaga
Občinskemu svetu, da ga sprejme v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet

Točka 6
Predlog Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji v občini Jesenice.
Predsednik je uvodoma pojasnil postopek, ki velja za akte, predlagane po enofaznem
postopku.
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
V razpravi je Ljudmila Ilenič opozorila na nekaj tiskovnih napak ter predlagala
redakcijske popravke, s katerimi so se strinjali tako pripravljavci gradiva kot tudi člani
komisije.
Ljudmila Lenič je predlagala, da se:
 V 7. členu, v alinejah zapisano besedilo na koncu zaključi s piko, ker se pri
naštevanju uporablja velika začetnica.
 V 3. odstavku istega člena se za besedo PID-u, črta beseda »je«, ker je le ta
odveč.
 V 14. členu, se zadnji stavek besedila popravi tako, da se ta pravilno glasi:
Preizkus lahko opravi, »le za to« usposobljeno…
Ker drugih pripomb in predlogov ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarno pravna komisija iz svojega delovnega področja nima pripomb za
predlagano besedilo Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji v občini
Jesenice in predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme z naslednjimi
redakcijskimi popravki:

4

 V 7. členu, v alinejah zapisano besedilo na koncu zaključi s piko, ker se pri
naštevanju uporablja velika začetnica.
 V 3. odstavku istega člena se za besedo PID-u, črta beseda »je«, ker je le ta
odveč.
 V 14. členu, se zadnji stavek besedila popravi tako, da se ta pravilno glasi:
Preizkus lahko opravi, »le za to« usposobljeno…

GLASOVANJE: PRISOTNI – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet

Točka 7
Predlog Pravilnika o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije.
Predsednik je uvodoma razložil postopek, kot ga je že pojasnil pri prejšnji točki.
V nadaljevanju pa je predlog pravilnika z zakonsko podlago obrazložil Marko Markelj.
V razpravi je Peter Mirc povedal, da besedilo sklepa spreminja naslov akta, ki se ga
sprejema. Predlagan je Pravilnik in ne predlog Pravilnika.
Po krajši razpravi Božene Ronner, Valentine Gorišek in predsednika Zvonimirja
Jurkoviča, ki je predlagal, da se do naslednje seje pripravi pravno tolmačenja in
sicer, kakšen pomen ima sklep, če se pred naslovom akta dopiše beseda
predlog. Ali se s to besedo morebiti spreminja naslov akta.
Ker drugih pripomb in predlogov ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarno pravna komisija iz svojega delovnega področja nima pripomb za
predlagano besedilo Pravilnika o obračunavanju stroškov za uporabo javne
kanalizacije in predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet

Točka 8
Predlog Pravilnika o Tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v
občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj, ki je povedal, da pravna osnova za
sprejem tega pravilnika ni sporna, sporno pa je besedilo v posameznih členih, ki se
zaradi časovne stiske ni pravočasno uskladilo s predlogom predlagatelja. Iz
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navedenega razloga je bila strokovna služba mnenja, da se ta akt umakne z
dnevnega reda, ali pa se spremeni faza postopka.
Med obema obravnavama se bo besedilo tega pravilnika uskladilo tako, da bo dano v
drugo obravnavo na junijsko sejo občinskega sveta.
Ker drugih pripomb in predlogov ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarno pravna komisija iz svojega delovnega področja nima pripomb na
predlagano besedilo Pravilnika o Tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi
odpadki v občini Jesenice, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme v
prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet

Točka 9
Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi na par. št. 619 k.o. Jesenice.
Predlog Sklepa je obrazložil Marko Markelj.
V razpravi je Matjaž Korbar postavil več vprašanj in dilem v zvezi s predlaganim
postopkom. Zanimal ga je tudi podatek, če so bile s strani predlagatelja izvedene vse
druge pravne možnosti, kot tudi možen premik trase za izgradnjo vročevoda, na
drugo zemljišče. Na vsa vprašanja je Marko Markelj zadovoljivo odgovoril, zato je
predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarno pravna komisija iz svojega delovnega področja nima pripomb za
predlagano besedilo, zato predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog
Sklepa o ugotovitvi javne koristi na par. št. 619 k.o. Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet

Točka 10
Vprašanja in pobude.
Ker vprašanj in pobud ni bilo, je predsednik s sejo zaključil ob 16.45 uri.

Zapisala:
Božena Ronner

PREDSEDNIK:
Zvonimir JURKOVIČ
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