OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarno pravna komisija
Številka: 032-4/2012
Datum: 16.2.2012

SKRAJŠAN ZAPIS 13. REDNE SEJE
STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE, KI JE BILA V ČETRTEK, 16.2. 2012,
Z ZAČETKOM OB 16.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI IN ČLANICA KOMISIJE:
Predsednik Zvonimir JURKOVIČ, , Božidar POGAČAR, Peter MIRC, Ljudmila
ILENIČ, in Boštjan ŽIGON (prisotnih 5 od 7 članov).
OPRAVIČENO
predsednika

ODSOTNA:

Matjaž

KORBAR

Tomaž

STARE

–

namestnik

OSTALI PRISOTNI: Mag. Vera Djurić Drozdek – vodja Oddelka za gospodarstvo in
mag. Božena RONNER - svetovalka župana.
Predsednik Komisije je predlagal v sprejem naslednji
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 12. redne seje Statutarno
pravne komisije z dne 15.12.2011.
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o distribuciji toplote iz
vročevodnega omrežja v občini Jesenice – HITRI POSTOPEK.
3. Predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Gorenjske regije – PRVA
OBRAVNAVA.
4. Predlog Odloka o lokalni turistični vodniški službi na območju občine Jesenice
– PRVA OBRAVNAVA.
5. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Dnevni red je bil sprejet.

Točka 1:
Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 12. redne seje Statutarno
pravne komisije z dne 15.12.2011.
Pripomb na besedilo zapisnika ni bilo, zato je predsednik predlagal v s prejem
naslednji
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SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 12. redne
seje Statutarno pravne komisije z dne 15.12.2011.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.

Točka 2:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o distribuciji toplote iz
vročevodnega omrežja v občini Jesenice – HITRI POSTOPEK.
Uvodoma je predsednik komisije prisotne seznanil s postopkom sprejemanja odloka,
predlaganega po hitrem postopku. V nadaljevanju pa je Marko Markelj obrazložil
vsebino akta in zakonsko podlago za predlagane spremembe.
Ker razprave in amandmajev ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija s svojega delovnega področja nima pripomb na
predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o distribuciji toplote iz
vročevodnega omrežja v občini Jesenice – HITRI POSTOPEK, zato predlaga
Občinskemu svetu, da ga sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.

Točka 3:
Predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Gorenjske regije – PRVA
OBRAVNAVA.
Besedilo odloka je širše pojasnila vera Djurić Drozdek.
V razpravi so sodelovali: Peter Mirc, Ljudmila Ilenič, Zvonimir Jurkovič, Božidar
Pogačar, Božena Ronner in Vera Djurić Drozdek, ki je odgovarjala na postavljena
vprašanja.
Ljudmila Ilenic:
Besedilo odloka je opremljeno z vrsto kratic, zato predlaga, da se te izpiše, pojasnili.
Ravno tako je za uvodnim besedilo pred predlaganim odlokom, zapisana kratica, ki
»pripravila« ta akt. Tudi to se pojasni.
Peter Mirc:
Glede na zakonsko podlago, na katero se besedilo odloka opira, je že leto nazaj v
veljavi, odlok pa je šele sedaj predlagan.
2

Najbolj pomembno in po njegovem mnenju tudi sporno pa je, da se lahko po tem
odloku Razvojni svet z 2/3 večino članic tudi ustanovi. Po njegovem mnenju je taka
dikcija pravno nevzdržna. Zato predlaga, da se preveri celotno besedilo Zakona o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
Božidar Pogačar:
V besedilu odloka je zapisano, da naj bi bili člani sveta župani občin ustanoviteljic. Ali
ne deluje na Zgornjem gorenjskem že tak organ, kot je Koordinacija županov.
V razpravi vseh prisotnih, je bilo jasno, da iz besedila odloka izhaja, da se ustanavlja
Razvojni svet, ki bi moral biti strokovni organ in ne politično sestavljen organ.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija, se v delu besedila predlaganega Odloka o
ustanovitvi Razvojnega sveta Gorenjske regije ne strinja, zato predlaga
strokovni službi in Občinskem svetu, da do priprave besedila odloka za drugo
obravnavo:
Preveri pravno vzdržnost besedila odloka, s katerim je določeno, da se
Razvojni svet ustanovi z 2/3 večino članic sveta in
Ponovno preveri skladnost besedila odloka z Zakonom o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja ter,
Da se do seje občinskega sveta, na katerem se bo obravnavalo besedilo
odloka pripravi legendo kratic, ki so vključene v besedilo odloka ter pri
pripravi odloka za drugo obravnavo v besedilu tega akta kratice tudi
izpiše.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.

Točka 4:
Predlog Odloka o lokalni turistični vodniški službi na območju občine Jesenice
– PRVA OBRAVNAVA.
Besedilo odloka je pojasnila vera Djurić Drozdek.
V razpravi je Ljudmila Ilenič poudarila, da je po njenem mnenju pogoj za pridobitev
licence za lokalnega turističnega vodnika prestrog in da se za območje občine
Jesenice ne potrebuje 12-lokalnih turističnih vodnikov.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija s svojega delovnega področja nima pripomb na
predlog Odloka o lokalnem turističnem vodenju v občini Jesenice – PRVA
OBRAVNAVA, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.
Točka 5:
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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