OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarno pravna komisija

Številka: 032-18/2012
Datum: 13.12.2012

SKRAJŠAN ZAPIS 21. REDNE SEJE
STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE, KI JE BILA V SREDO, 12.12.2012,
Z ZAČETKOM OB 16.00 URI V MALI SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI IN ČLANICA KOMISIJE:
Predsednik Zvone Nejc JURKOVIČ, Matjaž KORBAR, Boštjan ŽIGON, Peter MIRC in
Božidar POGAČAR (prisotnih 5 od 7 članov).
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANA: Ljudmila ILENIČ in Tomaž STARE.
OSTALI PRISOTNI:
Petra DEČMAN – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve ter Marko
MARKELJ – direktor Komunalne direkcije.
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednik Komisije v
potrditev predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 20. redne seje Statutarno pravne
komisije z dne 15.11.2012.
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 občinskih taksah v občini
Jesenice – HITRI POSTOPEK.
4. Predlog Odloka o Proračunu občine Jesenice za leto 2013 – DRUGA
OBRAVNAVA.
5. Predlog Meril za vrednotenje športnih programov in Meril za vrednotenje dela
plače trenerjev, ki izvajajo programe namenjene športni vzgoji otrok in mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v občini Jesenice.
6. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Dnevni red je bil sprejet.
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TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 20. REDNE SEJE
STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE Z DNE 15.11.2012.
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 20. redne seje Statutarne pravne komisije z dne 15.11. 2012.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
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.
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
V razpravi je Peter Mirc postavil vprašanje, ali je z ozirom na pristojnosti Statutarno
pravne komisije, ki ugotavlja le skladnost predlaganih dokumentov s pravnimi akti, v
primeru ugotovljenega neskladja sploh potrebno vlagati amandmaje, saj ugotovitve
Statutarno pravne komisije ne vplivajo na vsebino akta, temveč le na njegovo
zakonitost. Postopek z vlaganjem amandmajev po njegovem mnenju velja le za
vsebinske spremembe .
Druge razprave ni bilo, prav tako ni bil vložen noben amandma, zato je predsednik v
sprejem predlagal naslednji
SKLEP:
Statutarna pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o spremembi odloka o programu opremljanja zemljišč
za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine
Jesenice po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
OBČINSKIH TAKSAH V OBČINI JESENICE – HITRI POSTOPEK.

ODLOKA

O

Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
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V razpravi je Peter Mirc povedal, da je lastnica Domine nanj naslovila vprašanje
glede koriščenja javnih površin za postavitev terase v zimskem času. Zanima ga,
kako je to urejeno, kajti 400 EUR mesečno za to teraso, ki jo v zimskem času ne
koristi, je kar visok znesek. Predlaga, da Občina Jesenice lastnikom oz. najemnikom
gostinskih lokalov, ki plačujejo visoke najemnine za terase na javnih površinah, stopi
korak nasproti in te najemnine uskladi do neke razumne višine, saj večina gostincev
tako visokih najemnin, kot so sedaj, ne zmore več plačevati.
Marko Markelj je pojasnil, da ta trenutek ni razlike med letnim in zimskim časom, s
predlagano spremembo Odloka pa se posebej določa uporaba teh površin v letnem
času in uporaba v zimskem času. Poskušajo pa se tudi znižati zneski, kajti uporaba
javnih površin je za gostince sedaj nenormalno visoka, če se jim zaračuna taksa. Zato
se sedaj gostinci, tam kjer je to mogoče, poslužujejo najema zemljišča, kar je zanje
bistveno cenejše.
Druge razprave ni bilo, prav tako ni bil vložen noben amandma, zato je predsednik v
sprejem predlagal naslednji
SKLEP:
Statutarna pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih
taksah v občini Jesenice po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE JESENICE ZA LETO 2013 –
DRUGA OBRAVNAVA.
Obrazložitev sprememb med prvo in drugo obravnavo Odloka sta podala predsednik
Odbora Zvone Nejc Jurkovič in Marko Markelj.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v
sprejem naslednji
SKLEP:
Statutarna pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2013 v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 4
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 5:
PREDLOG MERIL ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV IN MERIL ZA
VREDNOTENJE DELA PLAČE TRENERJEV, KI IZVAJAJO PROGRAME
NAMENJENE ŠPORTNI VZGOJI OTROK IN MLADINE, USMERJENE V
KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT V OBČINI JESENICE.
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP :
Statutarna pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Meril za vrednotenje športnih programov in meril za
vrednotenje dela plače trenerjev, ki izvajajo programe namenjene športni vzgoji
otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v občini Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik sejo zaključil ob 16.35 uri.

Zapisala:
Darka REBOLJ

PREDSEDNIK:
Zvone Nejc JURKOVIČ
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