OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarno pravna komisija
Številka: 032-12/2012
Datum: 07.06.2012

SKRAJŠAN ZAPIS 17. REDNE SEJE
STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE, KI JE BILA V ČETRTEK, 14.6.2012,
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 (prisotnih 6 od 7 članov).
ODSOTEN ČLAN: Boštjan ŽIGON
OSTALI PRISOTNI: Marka Marklja – direktorja Komunalne, Marko Markelj – direktor
Komunalne direkcije, Petra Dečman – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in
splošne zadeve in mag. Božena RONNER - svetovalka župana.
Predsednik Komisije je predlagal v sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 16. redne seje Statutarno
pravne komisije z dne 17.05.2012.
2. Predlog odloka o spremembi odloka o programu opremljanja zemljišč za
gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine
Jesenice – HITRI POSTOPEK.
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju
Osnovnega zdravstva Gorenjske – HITRI POSTOPEK.
4. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
– del parc. št. 733/1 k.o. 2176 – Blejska Dobrava.
5. Vprašanja in pobude.

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Dnevni red je bil sprejet.

Točka 1:
Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 16. redne seje Statutarno
pravne komisije z dne 17.5.2012.

Pripomb na besedilo zapisnika in poročila o realizaciji sklepov ni bilo, zato je
predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Potrdita se besedilo skrajšanega zapisa in poročilo o realizaciji sprejetih
sklepov 16. redne seje Statutarno pravne komisije z dne 17. 5. 2012.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA
ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINE JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Krajšo uvodno obrazložitev je podal predsednik Komisije, v nadaljevanju pa je
Božena Ronner povedala, zakaj je ta sprememba Odloka predlagana in pomembna.
V razpravi je Ljudmila Ilenič vprašala, kaj pomenijo kratice – oznake območja, Petra
Mirca pa, če je grafika usklajena z LEK-om.
Marko Markelj:
Grafika je pravna podlaga za obračun komunalnega prispevka. Kratice pa so oz.
označujejo posamezna območja, te kratice so kartice oznak. Tudi priložena grafika je
usklajena z Lokalnim energetskim konceptom.
Ker druge razprave ni bilo, niti vloženih amandmajev, je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
SKLEP:
Statutarna pravna komisija iz svojega delovnega področja na besedilo
predlaganega Odloka o spremembi odloka o programu opremljanja zemljišč za
gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine
Jesenice nima pripomb in predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme po hitrem
postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PREOBLIKOVANJU OSNOVNEGA ZDRAVSTVA GORENJSKE – HITRI
POSTOPEK.

Krajšo uvodno obrazložitev je podal predsednik Komisije, v nadaljevanju pa je
vsebino predlaganih sprememb pojasnila Petra Dečman.
Po krajši razpravi in vprašanju Petra Mirca, ki ga je zanimalo, kakšne so
ustanoviteljske pravice Občin ustanoviteljic, ali so morebiti te enakomerno
porazdeljene, ali po število prebivalcev?
Petra Dečman:
Ustanoviteljske pravice občin so razdeljene po številu prebivalcev.
Ker druge razprave ni bilo, niti vloženih amandmajev, 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 spremembah in dopolnitvah odloka o
preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA
LOKALNEGA POMENA – DEL PARC. ŠT. 733/1 K.O. 2176 – BLEJSKA
DOBRAVA.
Predlagani sklep je pojasnil Marko Markelj in povedal, da bo po sprejemu tega sklepa
ta del parcele vključen tudi v prodajo – razpolaganje z občinskim nepremičnim
premoženjem, kar je tudi že predlagano na tej seji sveta.
Po krajši razpravi Petra Mirca, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Statutarna pravna komisija iz svojega delovnega področja na besedilo Sklepa o
ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – del parc. št. 733/1
k.o. 2176 – Blejska Dobrava nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu
občine Jesenice, da predlagan Sklep potrdi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
VPRAŠANJA IN POBUDE.

Ker drugih vprašanj in pobud ni bilo, je predsednik s sejo zaključil ob 16.20 uri.

Zapisala:
Božena Ronner

PREDSEDNIK:
Zvonimir JURKOVIČ

