OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarno pravna komisija
Številka: 032-82012
Datum: 22.3.2012

SKRAJŠAN ZAPIS 15. REDNE SEJE
STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE, KI JE BILA V ČETRTEK, 19.4. 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, Matjaž KORBAR Peter MIRC, Ljudmila ILENIČ in Boštjan ŽIGON
(prisotnih 7 od 7 članov).
OSTALI PRISOTNI: Petra Dečman – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in
splošne zadeve, direktor Komunalne direkcije – Marko Markelj in mag. Božena
RONNER - svetovalka župana.
Ker se po pomoti na dnevni red ni uvrstilo gradivo z naslovom: Predloga Odloka o
občinskih cestah v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA, je predsednik predlagal,
da se dnevni red razširi s to točko dnevnega reda in predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Predloga Odloka o občinskih cestah v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA,
zato predlagam, da se na dnevni red uvrsti to gradivo, pod zaporedno št. 3,
ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

Predsednik Komisije je zato predlagal v sprejem spremenjeni in naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 14. redne seje Statutarno
pravne komisije z dne 22.03.2012.
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Občinska knjižnica Jesenice – HITRI POSTOPEK.
3. Predlog Odloka o občinskih cestah v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
4. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 715/3 k.o. 2178 –
Koroška Bela.
5. 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 14. REDNE SEJE
STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE Z DNE 22.03.2012.
Pripomb na besedilo zapisnika ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem
naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 14. redne
seje Statutarno pravne komisije z dne 22.03.2012.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE – HITRI
POSTOPEK.
V uvodni obrazložitvi je Petra Dečman predstavila predlagane spremembe Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice in povedala, da je pristojno
delovno telo sprejel sklep v zvezi s tem odlokom in sicer bila je ugotovljena napaka,
zato je bil predlagan redakcijski popravek, da se pri predlagani spremembi Odloka ne
popravlja 31. člen, temveč gre za spremembo 40. člena veljavnega Odloka.
V razpravi je Peter Mirc opozoril na pomanjkljiv naslov tega gradiva, v katerem ni
napisano, da se predlagani odlok sprejema po hitrem postopku.
V razpravi je Ljudmila Ilenič opozorila na nekatere nerodnosti zapisanih v besedilu
veljavnega odloka. Zato je Peter Mirc predlagal, da se gospo Ilenič povabi na
lektoriranje gradiv sej, predlaganih Občinskemu svetu.
Po razpravi je predsednik Komisije predlagal
Sklep 1:
Statutarna pravna komisija predlaga, da se v 1. členu besedila predlaganega
Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica
Jesenice črta številka 31. člena ter se jo nadomesti s številko 40. člena.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.
Sklep 2:
Statutarna pravna komisija predlaga Občinskemu svetu, da sprejme besedilo
predlaganega Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice po hitrem postopku in s sprejetim
redakcijskim popravkom.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

Točka 3:
Predlog Odloka o občinskih cestah v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
Predlog novo predlaganega odloka je predstavil Marko Markelj.
Po krajši razpravi Petra Mirca, ki ga je zanimala ureditev kolesarskih poti, Boštjana
Žigona, ki je vprašal o še vedno postavljenih reklamnih panojih, ki stojijo še iz časa
volilne kampanje državnozborskih volitev in Božidarja Pogačarja, ki je opozoril na
odsek ceste na Blejski Dobravi do št. 118, ki z novim odlokom ni več kategorizirana
cesta. Na vprašanja je odgovarjal Marko Markelj.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna pravna komisija iz svojega delovnega področja na besedilo
predlaganega Odloka nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme predlog Odloka o občinskih cestah v občini Jesenice v
prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA – PARC. ŠT. 715/3
K.O. 2178 – KOROŠKA BELA.
Po uvodni obrazložitvi predsednika in pojasnili Valentine Gorišek, je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
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Sklep:
Statutarno pravna komisija s svojega delovnega področja nima pripomb na
predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 715/3 k.o. 2178 –
Koroška Bela, zato predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da ga
sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
VPRAŠANJA IN POBUDE.

Ker drugih vprašanj in pobud ni bilo, je predsednik s sejo zaključil ob 16.25 uri.

Zapisala:
Božena Ronner

PREDSEDNIK:
Zvonimir JURKOVIČ
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