OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarno pravna komisija
Številka: 032-6/2012
Datum: 22.3.2012

SKRAJŠAN ZAPIS 14. REDNE SEJE
STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE, KI JE BILA V ČETRTEK, 22.3. 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, Tomaž STARE – namestnik predsednika, Božidar
POGAČAR, Peter MIRC, Ljudmila ILENIČ in Boštjan ŽIGON (prisotnih 6 od 7 članov).
OPRAVIČENO ODSOTEN: Matjaž KORBAR
OSTALI PRISOTNI: direktorica Slavka BRELIH, Brigita Džamastagič – vodja oddelka
za finance, plan in analize, direktor Komunalne direkcije – Marko Markelj, Mag. Vera
Djurić Drozdek – vodja Oddelka za gospodarstvo in mag. Božena RONNER svetovalka župana.
Predsednik Komisije je predlagal v sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 13. redne seje Statutarno
pravne komisije z dne 16.02.2012.
2. Predlog Zaključnega računa proračuna za leto 2011 s poročilom o porabi
splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih sredstev –
hitri postopek.
3. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ravnanju s komunalnimi
odpadki v Občini Jesenice – HITRI POSTOPEK.
4. Predlog Odloka o ustanovitvi razvojnega sveta gorenjske regije – druga
obravnava.
5. Predlog Odloka o lokalni turistični vodniški službi na območju občine Jesenice
– druga obravnava.
6. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice – PRVA
OBRAVNAVA.
7. Vprašanja in pobude (odgovori na vprašanja in pobude).
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Dnevni red je bil sprejet.
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Točka 1:
Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 13. redne seje Statutarno
pravne komisije z dne 21.02.2012.
Pripomb na besedilo zapisnika ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem
naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 13. redne
seje Statutarno pravne komisije z dne 16.02.2012.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 2:
Predlog Zaključnega računa proračuna za leto 2011 s poročilom o porabi
splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih sredstev –
hitri postopek.
Predsednik Zvone Jurkovič je člane komisije seznanil s postopkom sprejema
Zaključnega računa ter povedal, katere pristojnosti ima komisija v zvezi s tem.
V uvodu je Brigita Džamastagič povedala, da se že dve leti zaporedoma Zaključni
račun ne sprejema več z odlokom, v nadaljevanju pa pojasnila zakonsko podlago,
postopek ter vsebino Zaključnega računa kot akta.
Ker vprašanj in razprave ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Statutarna pravna komisija iz svojega delovnega področja na besedilo
predlaganega Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2011 nima
pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da ga sprejme po
hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 3:
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ravnanju s komunalnimi
odpadki v Občini Jesenice – HITRI POSTOPEK.
Predsednik je uvodoma pojasnil način sprejemanja akta, predlaganega po hitrem
postopku, Marko Markelj pa vzrok za njegove spremembe in dopolnitve.
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Po krajši razpravi, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija s svojega delovnega področja nima pripomb na
predlog odloka, zato predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ravnanju s komunalnimi
odpadki v Občini Jesenice – HITRI POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 4:
Predlog Odloka o ustanovitvi razvojnega sveta gorenjske regije – druga
obravnava.
Vodja oddelka za gospodarstvo Vera Djurić Drozdek, je pojasnila razlike, ki so nastale
med prvo in drugo obravnavo predlaganega odloka.
V razpravi sta sodelovala Peter Mirc in Tomaž Stare.
Peter Mirc:
Že na prejšnji seji komisije je razpravljal in zahteval odgovor pojasnilo na dilemo, če je
sploh pravno vzdržno besedila odloka, v katerem je določeno, da se Razvojni svet
ustanovi z 2/3 večino članic sveta. Eksaktnega odgovora ni dobil, zato še vedno
vztraja, da se to pojasnil, namreč obrazložitve pred besedilom odloka so preobširne in
ničesar ne povedo. Na splošno je zadovoljen z gradivi, ki jih uprava pripravlja, v tem
primeru pa so pojasnila dolga in brezpredmetna.
Tomaž Stare:
V obrazložitvi piše, kdaj je bil zakon, ki je podlaga za pripravo in sprejem tega odloka
sprejet in kaže na to, da se z njegovim sprejemom že zamuja.
Vera Djurić Drozdek:
Do seje Občinskega sveta bo na vprašanje Petra Mirca pripravljen odgovor. Kar se pa
tiče roka za sprejem odloka, pa mora povedati, da so pristojne državne službe
zamudile s pripravo navodil. Zato tudi Občine, ustanoviteljice razvojnih svetov,
zamujajo s sprejemom odloka.
Ker druge razprave ni bilo, ravno tako ni bilo vloženega nobenega amandmaja, je
predsednik predlagal v sprejem 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 ustanovitvi razvojnega sveta gorenjske regije – druga
obravnava.
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Do seje občinskega sveta se pripravi pojasnilo, ki je bilo zahtevano v razpravi
Petra Mirca.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 5
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

Točka 5:
PREDLOG ODLOKA O LOKALNI TURISTIČNI VODNIŠKI SLUŽBI NA OBMOČJU
OBČINE JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA
Vodja oddelka za gospodarstvo Vera Djurić Drozdek, je pojasnila več vsebinskih
razlik, ki so nastale med prvo in drugo obravnavo predlaganega odloka ter o vzrokih,
katerih predlogov in pobud ni bilo mogoče upoštevati in vključiti v besedilo odloka.
Ker ni bilo vloženega nobenega amandmaja, je predsednik predlagal v sprejem
naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija iz svojega delovnega področja nima pripomb na
predlog Odloka predlog Odloka o lokalnem turističnem vodenju v občini
Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 6:
Predlog Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice – PRVA
OBRAVNAVA.
Po uvodni obrazložitvi predsednik, je Marko Markelj pojasnil besedilo predlaganega
odloka.
Ker vprašanj v zvezi s postopkom sprejema predlaganega odloka ni bilo, je
predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija s svojega delovnega področja nima pripomb na
odlok, zato predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme da
sprejme predlagani Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice –
PRVA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
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Sklep je bil sprejet.

Točka 7:
Vprašanja in pobude.
Boštjan Žigon - vprašanje:
Cesta na Javorniku, ob otroškem igrišču, je cesta, za katero je že dobil odgovor, da ni
kategorizirana. Zato ga zanima, če je in že vključena v ta odloka?
Marko Markelj – odgovor:
Ta cesta ni vključena v ta odlok in ne bo kategorizirana, ker ne zadostuje kriterijem, ki
so določeni za kategorizacijo cest.

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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