OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarno pravna komisija
Številka: 032-25/2011
Datum: 20.10.2011

SKRAJŠAN ZAPIS 10. REDNE SEJE
STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE, KI JE BILA V ČETRTEK, 22.10.2011, 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, Božidar
POGAČAR, Peter MIRC, Ljudmila ILENIČ, Matjaž KORBAR in Boštjan ŽIGON
(prisotnih 7 od 7 članov).
OSTALI PRISOTNI: Slavka BRELIH – direktorica občinske uprave, direktor
Komunalne direkcije – Marko MARKELJ, mag. Vera DJURIĆ DROZDEK – vodja
Oddelka za gospodarstvo, 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 Komisije je predlagal v sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 9. redne seje Statutarno
pravne komisije z dne 22.09.2011.
2. Predlog Odloka o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah v občini
Jesenice - HITRI POSTOPEK.
3. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica
Jesenice - HITRI POSTOPEK.
4. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta
Čufarja Jesenice - HITRI POSTOPEK.
5. Predlog Odloka o sofinanciranju Evropskega prvenstva v košarki 2013 –
DRUGA OBRAVNAVA (s predstavitvijo programa in z izkušnjami drugih
organizatorjev).
6. Predlog Odloka o rabi znaku »narcisa« - DRUGA OBRAVNAVA.
7. 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.
8. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 691/6 k.o. (2178)
Koroška Bela.
9. Vprašanja in pobude.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil sprejet.

Točka 1:
Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 9. redne seje Statutarno
pravne komisije z dne 22.09.2011.
Ker pripomb na besedilo zapisa ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem
naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 10. redne
seje Statutarno pravne komisije z dne 22.09.2011.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

Točka 2:
Predlog Odloka o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah v občini
Jesenice - hitri postopek.
Uvodno obrazložitev je dal Marko Markelj.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednik Komisije predlagal
SKLEP:
Statutarno pravna komisija s svojega delovnega področja nima pripomb na
predlog Odloka o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah v občini
Jesenice, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

Točka 3:
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica
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.
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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, zato predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlagan Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Občinska knjižnica Jesenice - HITRI POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 4:
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta
Čufarja 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
predlagan odlok zato Občinskemu svetu občine Jesenice predlaga da sprejme
predlagan Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice - HITRI POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

Točka 5:
Predlog Odloka o sofinanciranju Evropskega prvenstva v košarki 2013 –
DRUGA OBRAVNAVA (s predstavitvijo programa in z izkušnjami drugih
organizatorjev na seji sveta).
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.
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Predsednik je razpravo in postopek za vlaganje amandmajev zaključil in predlog
sklepa dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija iz svojega delovnega področja nima pripomb na
predlog Odloka o sofinanciranju Evropskega prvenstva v košarki 201, ki je
predlagan v drugi obravnavi in predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

Točka 6:
Predlog Odloka o rabi znaku »narcisa« - DRUGA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je dala mag. Vera Djurić Drozdek.
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
odlok, zato predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme Odlok o
rabi znaka »narcisa« - DRUGA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 5
PROTI – 2
Sklep je bil sprejet.

Točka 7:
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.
Uvodno obrazložitev naj najprej poda Tina Gorišek.
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
predlagano besedilo odloka, zato predlaga, da Občinski svet sprejme predlog
Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odmeri komunalnega
prispevka za območje Ureditvenega načrta Črna vas v drugi obravnavi.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

Točka 8:
Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 691/6 k.o. (2178)
Koroška Bela.
Uvodno obrazložitev naj najprej poda Tina Gorišek.
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 parc. št. 691/6 k.o. (2178) Koroška Bela nima
pripomb in predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlagani Sklep..
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

Točka 9:
Vprašanja in pobude.
Ker vprašanj in pobud ni bilo, se je predsednik za sodelovanje zahvalil in s sejo
zaključil ob 16.35 uri.

Zapisala:
Božena Ronner

PREDSEDNIK:
Zvonimir JURKOVIČ
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