OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarno pravna komisija
Številka: 032-27/2011
Datum: 17.11.2011

SKRAJŠAN ZAPIS 11. REDNE SEJE
STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE, KI JE BILA V ČETRTEK, 17.11. 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: direktor Komunalne direkcije – Marko MARKELJ in mag.
Božena RONNER - svetovalka župana.
Predsednik Komisije je predlagal v sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 10. redne seje Statutarno
pravne komisije z dne 22.10.2011.
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o oglaševanju in
plakatiranju v občini Jesenice – HITRI POSTOPEK.
3. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v
občini Jesenice za leto 2012.
4. Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne
stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2012.
5. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2012.
6. Predlog Odloka o proračunu občine Jesenice za leto 2012 – PRVA
OBRAVNAVA.
7. Obvezna razlaga 8. člena Odloka o Zazidalnem načrtu za »Center Jesenice«.
8. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil sprejet.

Točka 1:
Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 10. redne seje Statutarno
pravne komisije z dne 22.10. 2011.
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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 22.10.2011.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

Točka 2:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o oglaševanju in
plakatiranju v občini Jesenice – HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj in odgovarjal na vprašanja.
Po krajši razpravi Matjaža Korbarja in ker ni bilo vloženih amandmajev, zato je
predsednik Komisije predlagal
SKLEP:
Statutarno pravna komisija s svojega delovnega področja nima pripomb na
predlog Odloka o spremembah odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini
Jesenice, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

Točka 3:
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v
občini Jesenice za leto 2012.
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Komisije predlagal
SKLEP:
Statutarno pravna komisija s svojega delovnega področja na predlog Sklepa o
določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v občini Jesenice (Ur.
list RS, št. 55/07) za leto 2012, v višini 0,0569 EUR nima pripomb, zato predlaga
Občinskemu sveta, da ga sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
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Točka 4:
Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne
stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2012.
Uvodno obrazložitev je podala Božena Ronner.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Komisije predlagal
Sklep:
Statutarno pravna komisija s svojega delovnega področja nima pripomb na
predlagani Sklep in predlaga Občinskemu svetu da sprejem Sklep o povprečni
gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini
Jesenice za leto 2012, v višini 814,62 EUR.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

Točka 5:
Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2012.
Uvodno obrazložitev je podala Božena Ronner.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Komisije predlagal
Sklep:
Statutarno pravna komisija s svojega delovnega področja nima pripomb na
predlagani Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice, ki znaša za leto 2012
mesečno 0,001415 €.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

Točka 6:
Predlog Odloka o proračunu občine Jesenice za leto 2012 – PRVA
OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je podala Božena Ronner.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
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Sklep:
Statutarno pravna komisija na pripravljeno gradivo predlaganega Odloka o
proračunu občine Jesenice za leto 2012 v prvi obravnavi iz svoje pristojnosti
nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga v predlagani obliki in
vsebini sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

Točka 7:
Obvezna razlaga 8. člena Odloka o Zazidalnem načrtu za »Center Jesenice«.
Uvodno obrazložitev je podala Božena Ronner v nadaljevanju pa je dal pojasnila tudi
Marko Markelj.
Po krajši razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarno pravna komisija na pripravljeno gradivo predlagane Obvezne razlage
8. člena Odloka o zazidalnem načrtu za Center Jesenice nima pripomb in
ugotavlja, da je le ta pripravljena v skladu z 119. členom Poslovnika in zato
predlaga Občinskemu sveta da jo potrdi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

Točka 8:
Vprašanja in pobude.
Peter Mirc – pobuda: 8.1.
Na septembrski seji Komisije je predlagal, da se pregleda družbeniška pogodba s
strani strokovnih služb občine Jesenice in da se s sprejetjem novega odloka o
preoblikovanju JKP JEKO-IN, Občina Jesenice v skladu s svojim deležem uveljavi
več družbeniški pravic.
Marko Markelj – odgovor:
Se opravičuje, ker je to pobudo zgrešil in nanjo ni odgovoril. Občina Žirovnica je šele
na novembrsko sejo uvrstila odlok o preoblikovanju javnega podjetja. V tem vmesnem
obdobju pa se že pripravljava vsebina nove družbeniške pogodbe. Pripravil bo pisni
odgovor in jih z vsebino tudi seznanil.
Ker drugih vprašanj in pobud ni bilo, je predsednik s sejo zaključil ob 16.30 uri.
Zapisala:
Božena Ronner

PREDSEDNIK:
Zvonimir JURKOVIČ
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