OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarno pravna komisija
Številka: 032-23/2011
Datum: 22.9.2011

SKRAJŠAN ZAPIS 9. REDNE SEJE
STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE, KI JE BILA V ČETRTEK, 22.09.2011, 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, Matjaž KORBAR in Boštjan ŽIGON (prisotnih 6 od 7 članov).
ODSOTEN ČLAN: Božidar POGAČAR.
OSTALI PRISOTNI-VABLJENI: Slavka Brelih – direktorica občinske uprave, direktor
JKP JEKO-IN, d.o.o., Jesenice – Ivan Hočevar, direktor Komunalne direkcije – Marko
Markelj, Mitja Kapus – Komunalna direkcija, vodja Oddelka za okolje in prostor –
mag. Valentina Gorišek, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve –
Petra Dečman in mag. Božena Ronner - svetovalka župana.
Predsednik je uvodoma prisotne seznanil z obvestilom strokovne službe, ki predlaga
umik točke 9. dnevnega reda, ker to gradivo zaradi vsebinskih zadev še ni usklajen in
tudi zaradi tega umaknjen z dnevnega reda pristojnega delovnega telesa, zato je
predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Pod zaporedno številko 9, se iz dnevnega reda umakne gradivo z naslovom:
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju
Ureditvenega načrta Črna vas in o merilih za odmero komunalnega prispevka
na tem območju – DRUGA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet
V nadaljevanju je prisotne obvestil, da je seznanjen, da je Odbor za družbene
dejavnosti izglasoval sklep, da se predlagani Odlok o sofinanciranju Evropskega
prvenstva v košarki 2013, ki je predlagan po hitrem postopku, obravnava po
dvofaznem postopku. Ker pa je naloga Statutarno pravne komisije, da skrbi za
zakonske podlage predlaganih aktov, se v proceduralne postopke ne bodo vtikali.
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Ker drugih predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 8. redne seje Statutarno
pravne komisije z dne 22.06.2011.
2. Predlog Odloka o spremembi imena javnega zavoda Vzgojno varstvena
organizacija Jesenice – HITRI POSTOPEK.
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Vzgojno varstvena organizacija Jesenice – HITRI POSTOPEK.
4. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Jesenice – URADNO
PREČIŠČENO BESEDILO.
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice – HITRI
POSTOPEK.
6. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Ljudska univerza
Jesenice – URADNO PREČIŠČENO BESEDILO.
7. Predlog Odloka o sofinanciranju Evropskega prvenstva v košarki 2013 – HITRI
POSTOPEK.
8. Predlog Odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o.,
Jesenice – PONOVNA DRUGA OBRAVNAVA.
9. Predlog Pravilnika o postopku ravnanja z divjimi odlagališči v občini Jesenice.
10. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – nepremičnine s parc. št.
193/241, 193/256, 193/263, 193/265, 193/280, 410/7 in 410/20 k.o. Hrušica.
11. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Dnevni red je bil sprejet.

Točka 1:
Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 8. redne seje Statutarno
pravne komisije z dne 22.06.2011.
Ker pripomb na besedilo zapisa ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa 8. redne seje Statutarno pravne komisije
z dne 22.06.2011.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
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Točka 2:
Predlog Odloka o spremembi imena javnega zavoda Vzgojno varstvena
organizacija Jesenice – HITRI POSTOPEK.
Kadar je odlok predlagan v sprejem po hitrem postopku, ga je možno v tem postopku
spreminjati le z vloženim amandmajem, je dal pojasnila predsednik komisije.
Uvodoma in v nadaljevanju je predlagani odlok pojasnila Petra Dečman.
Predsednik je razpravo in postopek za vlaganje amandmajev zaključil in predlog
sklepa dal na glasovanje naslednji
Sklep:
Statutarno pravna komisija s svojega delovnega področja nima pripomb na
predlog Odloka o spremembi imena javnega zavoda Vzgojno varstvena
organizacija Jesenice – HITRI POSTOPEK, zato predlaga Občinskemu svetu, da
ga sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 3:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Vzgojno varstvena organizacija Jesenice – HITRI POSTOPEK.
Uvodoma in v nadaljevanju je predlagani odlok pojasnila Petra Dečman.
Predsednik je razpravo in postopek za vlaganje amandmajev zaključil in predlog
sklepa dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija s svojega delovnega področja na predlagan Odlok
nima pripomb in predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice da Odlok o
spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojno
varstvena organizacija Jesenice - hitri postopek, sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
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Točka 4:
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Jesenice – URADNO PREČIŠČENO
BESEDILO.
Skladno s 118. členom Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice Občinski
svet sprejme predlog prečiščenega besedila brez razprave, je prisotne seznanil
predsednik.
Vzroke za predlagano prečiščeno besedilo je pojasnila Petra Dečman.
Predsednik je dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu, da potrdi Prečiščeno
besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 5:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice – HITRI
POSTOPEK.
Kadar je odlok predlagan v sprejem po hitrem postopku, ga je možno v tem postopku
spreminjati le z vloženim amandmajem, je dal pojasnila predsednik komisije.
Uvodoma in v nadaljevanju je predlagani odlok pojasnila Petra Dečman.
Predsednik je razpravo in postopek za vlaganje amandmajev zaključil in predlog
sklepa dal na glasovanje
SKLEP:
Statutarno pravna komisija s svojega delovnega področja nima pripomb na
predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice, zato predlaga
Občinskemu svetu, da ga sprejme po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
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Točka 6:
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Ljudska univerza
Jesenice – URADNO PREČIŠČENO BESEDILO.
Skladno s 118. členom Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice Občinski
svet sprejme predlog prečiščenega besedila brez razprave, je prisotne seznanil
predsednik.
Vzroke za predlagano prečiščeno besedilo je pojasnila Petra Dečman.
Predsednik je dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice, v predlaganem besedilu..
GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 7:
Predlog Odloka o sofinanciranju Evropskega prvenstva v košarki 2013 – HITRI
POSTOPEK.
Uvodna pojasnila k odloku ter vzroki za predlog, da se ga sprejme po hitrem
postopku, je podala Petra Dečman.
Po krajši razpravi, v kateri je bilo povedano tudi, da je Odbor za družbene dejavnosti
sprejel sklep, da bo Občinskemu svetu predlagano, da se ta akt sprejme po
dvofaznem postopku, so tudi člani komisije (Mirc, Stare, Jurkovič), podprli ta predlog.
Predsednik je ponovno poudaril pristojnosti, ki jih ima ta komisija in da naj se člani
osredotočijo na zakonsko podlaga in ne na vsebinsko pripravljeno besedilo odloka.
Ob tem je člane komisije tudi informiral s tem, da bo dal na glasovanje le prvi del
predlaganega sklepa, drugi del sklepa pa ni v pristojnosti komisije.
Predsednik je razpravo in postopek za vlaganje amandmajev zaključil in predlog
sklepa dal na glasovanje
SKLEP:
Statutarno pravna komisija iz svojega delovnega področja nima pripomb na
predlog Odloka o sofinanciranju Evropskega prvenstva v košarki 2013, ki je
predlagan po hitrem postopku in zato predlaga Občinskemu svetu, da ga
sprejme.
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GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 8:
Predlog Odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o.,
Jesenice – PONOVNA DRUGA OBRAVNAVA.
Predlog tega Odloka je pojasnil Mitja Kapus, ki je povedal vzrok, da ta odlok ni bil
poslan v uradno objavo in zaradi česar ga ni mogoče uporabljati. Ob tem je poudaril
dejstvo, da se je ta akt oblikoval v občinski upravi Jesenice zato, da ne bo dvoma o
tem, da je na t.im. sporno vsebino imela bistveni vpliv sosednja občina Žirovnica .
V nadaljevanju je pojasnilo dopolnil Marko Markelj, ki je razložil funkcijo nadzornega
sveta. Na ta odlok v prvi obravnavi ni bilo pripomb, v drugi obravnavi pa sta bila
vložena dva amandmaja in predlagan redakcijski popravek, slednji se je upošteval
pripri pravi odloka za ponovno drugo obravnavo, amandmaja pa ne. naštel je razloge
zato in poudaril, da je treba upoštevati določila zakona o gospodarskih družbah.
V razpravi so sodelovali. Zvonimir Jurkovič, Peter Mirc, Tomaž Stare, Božena
Ronner, Slavka Brelih, Marko Markelj in na koncu še Valentina Gorišek.
Člani komisije s predsednikom na čelu so vztrajali, da ni zakonske podlage za
predlagan ponovno drugo obravnavo tega odloka, češ, da tega inštituta niso zasledili
v Statutu občine kot tudi ne v Poslovniku o delu občinskega sveta.
Ker pa je treba anulirati sklepe s prejšnje seje, se je odločil, da da na glasovanje
naslednji
Ugotovitveni sklepi:
1. Statutarno pravna komisija ugotavlja, da besedilo sprejetega Odloka o
ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice ni
medsebojno usklajeno ter da je besedilo odloka v nasprotju s predpisi, ki
urejajo gospodarske družbe. (sklep št. 152, sprejet skupaj z amandmaji
na 9. redni seji Občinskega sveta dne 30.6.2011).
2. Ugotavlja se, da besedilo sprejetega Odloka tudi ni usklajeno z drugo
ustanoviteljico podjetja, Občino Žirovnica.
3. Iz navedenih razlogov predlaganega tega sklepa št. 1 in 2., Statutarno
pravna komisija predlaga Občinskemu svetu, da se predlog Odloka o
ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice
ponovno obravnava, v predlagani ponovni drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 3
ZA – 3
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Sklepi niso bili sprejeti.
V nadaljevanju razprave in iskanju možnih rešitev za oblikovanje sklepa Statutarno
pravne komisije, je Valentina Gorišek prebrala še določilo 33. člena Zakona o lokalni
samoupravi, ki glasi:
»Župan zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je neustaven ali nezakonit
in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje. Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi,
se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno
njegove skladnosti z ustavo in zakonom.«
Zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarno pravna komisija na podlagi mnenja strokovne službe občinske
uprave in s svojega delovnega področja, nima pripomb na predlog Odloka o
ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice, zato
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da ga sprejme v ponovni drugi
obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 9:
Predlog Pravilnika o postopku ravnanja z divjimi odlagališči v občini Jesenice.
Uvodno obrazložitev k predlogu Pravilnika je bo podal Marko Markelj.
Predsednik pa je prisotne seznanil s postopkom sprejema tega akta in jih opozoril, da
je v razpravi le besedilo pravilnika in ne priloženi dokument, ki je v pristojnosti
delovnega telesa.
Ker predlogov amandmajev na besedilo predlaganega pravilnika ni bilo, je
predsednik dal na glasovanje naslednji
Sklep:
Statutarno pravna komisija s svojega delovnega področja na predlog Pravilnika
o postopku ravnanja z divjimi odlagališči v občini Jesenice nima pripomb zato
predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
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Točka 10:
Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – nepremičnine s parc. št.
193/241, 193/256, 193/263, 193/265, 193/280, 410/7 in 410/20 k.o. Hrušica.
Predsednik je uvodoma prisotne obvestil, da ta sklep ni bil izglasovan na Odboru za
okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami. Toda ne glede na to dejstvo, je
dolžnost te komisije, da preveri besedilo sklepa in ugotovi, če je skladen z
zakonodajo.
Ker pripomb na besedilo Sklepa ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarno pravna komisija s svojega delovnega področja na predlog Sklepa o
ukinitvi statusa javnega dobra – nepremičnine s parc. št. 193/241, 193/256,
193/263, 193/265, 193/280, 410/7 in 410/20 k.o. Hrušica nima pripomb, zato
predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
Točka 11:
Vprašanja in pobude.
Peter Mirc – pobuda: 11.1.
Predlaga, da se pregleda družbeniška pogodba s strani strokovnih služb občine
Jesenice. In ali obstaja možnost,da bi Občina Jesenice v skladu s svojim deležem
uveljavljala družbeniške pravice oz. ali obstaja možnost, da se delež Občine
Žirovnica oz., da se reši – mo lastništva občine Žirovnica v JKP JEKO-IN. S tem bi si
zagotovili nemoten razvoj, in samostojno dejavnost občine Jesenice.
Predsednik se je zahvalil za sodelovanje in s sejo zaključil ob 17.20 uri.

Zapisala:
Božena Ronner

PREDSEDNIK:
Zvonimir JURKOVIČ
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