OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarno-pravna komisija
Številka: 032-1/2014
Datum: 23. 1. 2014

SKRAJŠAN ZAPIS 30. REDNE SEJE
STATUTARNO-PRAVNE KOMISIJE, KI JE BILA V SREDO, 22. 1. 2014,
Z ZAČETKOM OB 16.30 V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6.

PRISOTNI ČLANI KOMISIJE:
Ljudmila ILENIČ, Zvone Nejc JURKOVIČ, Matjaž KORBAR, Peter MIRC, Božidar
POGAČAR, Tomaž STARE in Boštjan ŽIGON (prisotnih 7 od 7 članov).
OSTALI PRISOTNI: Mag. Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor.
Predsednik komisije je ugotovil, da je na začetku seje prisotnih 7 od 7 članov, zato
komisija lahko pravno veljavno sprejema sklepe.
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednik Komisije v
potrditev predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 29. redne seje Statutarno pravne
komisije z dne 11. 12. 2013
2. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 2. izredne seje Statutarno pravne
komisije z dne 13. 1. 2014
3. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Jesenice – HITRI POSTOPEK
4. Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2014
5. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 29. REDNE SEJE
STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE Z DNE 11. 12. 2013
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
29. redne seje Statutarne pravne komisije z dne 11. 12. 2013.

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 2. IZREDNE SEJE
STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE Z DNE 13. 1. 2014
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
2. izredne seje Statutarne pravne komisije z dne 13. 1. 2014.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 6
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.
Predsednik komisije Zvonimir Nejc Jurkovič je ponovno opozoril, da Statutarno
pravna komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališča glede skladnosti obravnavanih
predlogov aktov z zakonodajo - ustavo, zakoni in statutom občine, ter seveda tudi z
drugimi zakonskimi akti. V zvezi s tem je povedal, da včasih morda Komisija nepravilno
postopa, naloga Statutarno-pravne komisije pa je edino to, da oceni, ali so predlagani
akti v skladu ali v nasprotju z zakoni. Obrazložitev glede glasovanja pa na seji Komisije
ni primerno, razen če se obrazložitev nanaša na skladnost predlaganega akta z
zakonodajo.
Božidar Pogačar je pripomnil, da so člani komisije imeli večkrat zelo različne kriterije
glede glasovanja (enkrat o vsebini, drugič o skladnosti z zakonodajo), zato se mu zdi
prav, da je bilo ponovno poudarjeno, kakšna je naloga Statutarno-pravne komisije.
Peter Mirc je bil mnenja, da vsak od članov komisije pozna svojo nalogo in za svoje
delo tudi odgovarja.

TOČKA 3:
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OBČINE JESENICE – HITRI
POSTOPEK.
Kratko uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek. Povedala je, da je
podan predlog Sprememb in dopolnitev Statuta občine Jesenice po hitrem postopku
zato, ker gre pri teh spremembah za čisto formalnost (združitev treh krajevnih
skupnosti, ki sedaj delujejo na področju Plavža, v eno).
Peter Mirc je opozoril, da je pri sprejemanju sprememb Statuta potrebna dvotretjinska
večina vseh svetnikov.

Mag. Valentina Gorišek ga je dopolnila, da to pomeni dve tretjini vseh svetnikov, ne
samo prisotnih.
Razprave ni bilo, zato je predsednik v sprejem predlagal naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Sprememb in dopolnitev Statuta občine Jesenice po hitrem
postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE ZA
LETO 2014.
Predsednik komisije Zvonimir Nejc Jurkovič je v uvodni obrazložitvi povedal, da
predlog dela Občinskega sveta občine Jesenice skladno s 25. členom Poslovnika o
delu Občinskega sveta Občine Jesenice pripravi župan po predhodnem posvetovanju s
podžupani, predsedniki delovnih teles ter direktorjem občinske uprave in ga posreduje
občinskemu svetu v potrditev. Sklican je bil že usklajevalni sestanek s predstavniki
političnih strank, ki so se ga udeležili tudi direktor in oba podžupana, zato je sedaj
naloga članov Statutarno pravne komisije, da za vključitev v program dela predlaga še
pripombe s strani komisije.
V razpravi je Tomaž Stare opozoril, da glede na to, da je program pripravljen za 12
mesecev, Statutarno-pravna komisija pa naj bi delala na spremembah Poslovnika o
delu Občinskega sveta, se postavlja vprašanje, če to ni brezpredmetno, glede na to, da
bodo lokalne volitve v oktobru in da bo o tem odločala neka druga Komisija v neki drugi
sestavi. Za mnenje je kot pravnico zaprosil tudi mag. Valentino Gorišek.
Mag. Valentina Gorišek je povedala, da se točke ne nanašajo na člane Statutarno
pravne komisije kot osebe, ampak na delo delovnega telesa. Če pa člani Komisije
menijo, da ni etično, da bi program dela sprejemali ob zaključku mandata, pa je
potrebno to predlagati Občinskemu svetu.
Peter Mirc je opozoril, da je to spet stvar vsebine, Statutarno-pravno komisijo pa
zanima le, ali so bili speljani vsi postopki, ki jih nalaga Statut, zakonodaja… za sprejem
tega akta. Usklajevalni sestanek je bil izveden, Komisijo pa zanima le, če se bili vsi
postopki izpeljani v skladu z zakonodajo. Vsebinska opredelitev pa je stvar odločitev na
Občinskem svetu.
Ljudmila Ilenič je pripomnila, da je dobro, da imajo novi sestavi organov že neko
podlago za delo. Program dela se še vedno lahko spremeni.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik v sprejem predlagal naslednji

SKLEP:
Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Program dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2014.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Peter Mirc je opozoril, da je bilo na prejšnji seji Statutarno pravne komisije jasno
izraženo neskladje in tudi izglasovan sklep glede Odloka o pokopališki dejavnosti.
Komisija je dala pobudo, da se člen glede neplačevanja kazni spremeni. Tudi v
pogovoru z direktorjem Komunalne direkcije in direktorjem JKP JEKO-IN je bilo tudi
njihovo mnenje, da je bila takrat kazen za neplačevanje pogrebnih stroškov
izglasovana brez potrebe. Pričakovano je bilo, da bodo na tej (januarski) seji
Občinskega sveta obravnavane spremembe in dopolnitve Odloka o pokopališki in
pogrebni dejavnosti, vendar tega ni. Sam kot svetnik bo vprašal, če se te odločbe
zakona spoštuje, ker ve, da se ne, saj bi bila to neumnost – da je nekdo dolžan 20 € za
stroške pokopališča, plača pa kazen v višini 300 €. A tak odlok imamo in ni v
pristojnosti direktorja JEKO-IN-a, da se odloči, ali ga bo spoštoval ali ne, ker ga mora
spoštovati. A izpeljal ni še nobenega postopka.
Statutarno-pravna komisija je na to kolizijo opozorila, vendar predlaga oziroma daje
pobudo, da se dnevni red januarske seje Občinskega sveta razširi s predlogom
sprememb tega odloka, ker je potrebno črtati le eno alineo. V nasprotnem primeru bo
zahteval poročilo o spoštovanju tega odloka in posledice bodo v tem primeru težje.
Tomaž Stare povedal, da je vprašanje, kako se upošteva odlok in koliko je bilo
izterjanih kazni, postavil kot predstavnik Občine Jesenice v Svetu JEKO-IN-a, odgovor
pa je bil – nič.
Mag. Valentina Gorišek je zatrdila, da bo o pobudi obvestila direktorja podjetja JEKOIN.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik sejo zaključil ob 16.55.

ZAPISALA:
DARKA REBOLJ

PREDSEDNIK
ZVONE NEJC JURKOVIČ

