OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarno-pravna komisija
Številka: 032-8/2014
Datum: 15. 5. 2014

SKRAJŠAN ZAPIS 33. REDNE SEJE
STATUTARNO-PRAVNE KOMISIJE, KI JE BILA V SREDO, 14. 5. 2014,
Z ZAČETKOM OB 16.00 V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6.

PRISOTNI ČLANI KOMISIJE:
Matjaž KORBAR, Peter MIRC, Tomaž STARE in Boštjan ŽIGON (prisotnih 4 od 6
članov).
ODSOTNA ČLANA:
Ljudmila ILENIČ in Božidar POGAČAR.
OSTALI PRISOTNI: Mag. Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor,
mag. Vera DJURIČ DROZDEK, Marko MARKELJ – direktor Komunalne direkcije, Petra
DEČMAN – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, Tanja ANTONIČ
– Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve.
Namestnik predsednika komisije Tomaž Stare je ugotovil, da so na začetku seje
prisotni 4 od 6 članov, zato komisija lahko pravno veljavno sprejema sklepe.
Predlog dnevnega reda so člani komisije prejeli skupaj z vabilom za današnjo sejo,
gradivo pa so prejeli skupaj z gradivom za 36. redno sejo Občinskega sveta.
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je namestnik predsednika
komisije v potrditev predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 32. redne seje Statutarno-pravne
komisije z dne 19. 3. 2014
2. Predlog Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov Svetov krajevnih
skupnosti – HITRI POSTOPEK
3. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v občini
Jesenice – HITRI POSTOPEK
4. Predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči,
oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju občine Jesenice –
PRVA OBRAVNAVA
5. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v občini
Jesenice ter projekte za mlajše odrasle – PRVA OBRAVNAVA
6. Predlog Odloka o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Visoka
šola za zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Jesenice – PRVA
OBRAVNAVA
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7.
8.

9.

Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan – PRVA
OBRAVNAVA
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja Občinskega
podrobnega prostorskega načrta Partizan in o merilih za odmero komunalnega
prispevka – PRVA OBRAVNAVA
Vprašanja in pobude

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 4
ZA – 3
PROTI – O
Dnevni red je bil sprejet.
Svetnik Peter Mirc je povedal, da se je glasovanja vzdržal in da ne more glasovati, ker
še ni dobil pravnega mnenja glede dela Statutarno-pravne komisije.
Predsedujoči Tomaž Stare mu je zato predstavil svoje vprašanje in pravno mnenje
strokovnih služb, ki ga je prejel, in se glasita:
»Osebno mislim, da manjka prva točka dnevnega reda. To je ugotovitveni sklep
občinske volilne komisije Občine Jesenice o prenehanju mandata občinskega svetnika
in predlog za novega občinskega svetnika iz liste DESUS. Zakaj. V statutu jasno piše v
14 členu. Občinski svet občine ima 28 članov. Danes 27. Drugi problem je 5. člen
Poslovnika o delu statutarno - pravne komisije, ki pravi : Komisijo vodi predsednik ali ga
po pooblastilu v njegovi odsotnosti nadomešča namestnik. Predsednika na predlog
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje imenuje Občinski svet občine
Jesenice izmed svojih članov. Opozarjam, da pooblastila nimam saj ga iz znanih
razlogov ne morem imeti in da je komisija sestavljena iz 6 članov. Postavlja se problem
verodostojnosti sprejetih sklepov komisije in OS iz naštetih razlogov. Menim, da bi na
podlagi ugotovitvenega sklepa občinske volilne komisije moral zasedati KVIAZ ,
predlagati novega člana statutarno pravne komisije in predsednika statutarno pravne
komisije. Potrditev člana in predsednika statutarno pravne komisije pa izvesti na seji
OS. Prosim ne se sklicevati na časovno stisko. V Občini Bled so popolnoma enak
primer uredili v 10 dneh. http://www.uradni-list.si/1/content?id=109702. Na Jesenicah
kot mi je poznano časovno traja več kot dva meseca. Primer Horozovič. Iz vseh
naštetih znanih dejstev zato predlagam, da se seja komisije in po potrebi tudi seja OS
odloži dokler se ne izvedejo vsi postopki za imenovanje novega svetnika in
predsednika statutarno pravne komisije v OS. V nasprotnem sem mnenja, da se krši
Zakon o lokalni samoupravi predvsem njegov 37a člen.«
Mnenje strokovnih služb Občine Jesenice na to vprašanje je bilo naslednje:
»Članu občinskega sveta preneha mandat iz razlogov, kot jih taksativno našteva prvi
odstavek 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo in spr.). Za ugotovitev, da je članu občinskega sveta prenehal
mandat, je potrebno, da je podan eden izmed teh razlogov. Članu Občinskega sveta g.
Jurkoviču je prenehal mandat z dnem njegove smrti.
Če preneha mandat članu občinskega sveta, ki je bil izvoljen na proporcionalnih
volitvah, postane član občinskega sveta za preostanek mandatne dobe tisti kandidat, ki
bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat.
(30/1 člen Zakona o lokalnih volitvah -UPB3, UL RS 94/2007). Kandidat, ki bi po ZLV
postal član občinskega sveta za preostanek mandatne dobe, mora soglašati s
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sprejemom funkcije člana občinskega sveta, sicer se ta pravica prenese na
naslednjega kandidata.
G. Zvone Nejc Jurkovič je bil član Občinskega sveta občine Jesenice in hkrati
predsednik Statutarno-pravne komisije pri občinskem svetu. Po postopku, ki ga določa
Poslovnik o delu Občinskega sveta občine Jesenice je člane Statutarno-pravne
komisije ter predsednika Statutarne komisije, na predlog Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja imenoval Občinski svet občine Jesenice.
Ker je s smrtjo med drugim prenehala njegova funkcija predsednika Statutarno-pravne
komisije, je potrebno za čas do izvolitve novega člana Statutarno-pravne komisije in
njenega predsednika zagotoviti nemoteno delo te komisije. Statutarno-pravna komisija
ima imenovanega tudi podpredsednika. Funkcija podpredsednika je predvsem pomoč
predsedniku organa/delovnega telesa pri izvajanju nalog in zadolžitev ter
nadomeščanje predsednika v njegovi odsotnosti ali po posebnem pooblastilu. Če
nastopijo razlogi, da predsednik ne more voditi seje, jo vodi podpredsednik. V primeru
trajnega zadržka (smrti, odstopa ali drugega prenehanja predsednikove funkcije) do
izvolitve/imenovanja novega predsednika funkcijo predsednika začasno opravlja
podpredsednik, razen če posebni predpis ne določa drugače. V tem primeru takšnega
predpisa ni in do imenovanja novega predsednika Statutarno-pravne komisije opravlja
tekoče naloge podpredsednik Statutarno-pravne komisije.
Glede pomisleka o verodostojnosti sprejetih sklepov organa pa je potrebno povedati
naslednje: Organ veljavno odloča, sprejema sklepe, glede na vnaprej določen odstotek
udeležencev/članov. Občinski svet občine Jesenice veljavno sklepa, če je na seji
navzoča večina vseh članov občinskega sveta. Enako velja za sklepčnost Statutarnopravne komisije. Občinski svet Občine Jesenice sprejema odločitve na seji z večino
opredeljenih glasov navzočih članov, kadar ni z zakonom ali podzakonskim aktom
določena drugačna večina.
Občinski svet Občine Jesenice s preostalim številom članov (27) je v pravnem položaju,
ko je še vedno sklepčen in zato lahko pravno veljavno sprejema svoje odločitve v
smislu prvega odstavka 35. člena Zakona o lokalni samoupravi. To pomeni, da je
delovanje in odločanje Občinskega sveta občine Jesenice v tem trenutku sicer delno
oteženo, ne pa onemogočeno ali pravno neveljavno. Zato bo Občinski svet občine
Jesenice tudi v primeru, da na seji v mesecu maju 2014 še ne bi bil potrjen mandat
novemu članu Občinskega sveta lahko pravno veljavno in verodostojno sprejemal svoje
odločitve.«
Navedeno korespondenco je potem izročil tudi svetniku Petru Mircu.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 32. REDNE SEJE
STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE Z DNE 19. 3. 2014
Pripomb na besedilo zapisnika in poročila o realizaciji sklepov ni bilo, zato je
predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 32. redne
seje Statutarne pravne komisije z dne 19. 3. 2014.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 4
ZA – 3
PROTI - 0
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Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O DOLOČITVI VOLILNIH ENOT ZA VOLITVE ČLANOV
SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI – HITRI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Tomaž Stare je opozoril, da, kadar je odlok predlagan v sprejem po hitrem postopku,
ga je možno v tem postopku spreminjati le z vloženim amandmajem na posamezni člen
in tudi na naslov odloka.
Razprave ni bilo, prav tako ni bil vložen noben amandma, zato je predsednik v sprejem
predlagal naslednji
SKLEP:
Statutarno-pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o spremembi Odloka o predmetu in pogojih za podelitev
koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja
Tržnice Jesenice – HITRI POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 4
ZA – 3
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG O DOPOLNITVI ODLOKA O GOSPODARSKIH JAVBNIH SLUŽBAH V
OBČINI JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev sta podala mag. Vera Djurič Drozdek in Marko Markelj.
Razprave ni bilo, prav tako ni bil vložen noben amandma, zato je predsednik v sprejem
predlagal naslednji
SKLEP:
Statutarno-pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice –
HITRI POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 4
ZA – 3
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O NAČINU OPRAVLJANJA LOKALNE GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE POMOČI, OSKRBE IN NAMESTITVE ZAPUŠČENIH ŽIVALI V
ZAVETIŠČU NA OBMOČJU OBČINE JESENICE – PRVA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala mag. Vera Djurič Drozdek.
V razpravi je Peter Mirc vprašal, kje je to zavetišče.
Mag. Vera Djurič Drozdek je odgovorila, da zavetišče trenutno je, vendar ga Občina
upravlja na podlagi letne pogodbe. Ravno v tem je težava, saj se v Občini zavedajo, da
ne upravljajo te službe pravno formalno pravilno. Zato pripravljajo ta akt, na podlagi
katerega morajo potem razpisati koncesijo, ki omogoča komur koli iz Slovenije, ki
izpolnjuje pogoje, da se prijavi. Služba kot taka deluje v redu, poskrbeti je potrebno le
za pravno formalno podlago.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik v sprejem predlagal naslednji
SKLEP:
Statutarno-pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe
pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju Občine
Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 4
ZA – 3
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.
Ker je bila Petra Dečman, ki naj bi podala obrazložitev k točki 5 in 6 dnevnega reda,
zadržana na seji Odbora za družbene dejavnosti, so se prisotni strinjali, da najprej
obravnavajo ostale točke dnevnega reda, na navedeni točki pa se vrnejo, ko se bo seje
udeležila Petra Dečman.

TOČKA 7:
PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU
PARTIZAN - PRVA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
V razpravi je Peter Mirc povedal, da glede na to, da je Občinski svet pred nekaj meseci
odlok že obravnaval in ni bil sprejet, meni, da je protizakonito, da je odlok v tako
kratkem času ponovno na dnevnem redu.
Mag. Valentina Gorišek je povedala, da ni bilo nobenega zadržanja sklepa, predlog
odloka, ki je sedaj dan v obravnavo, pa ni enak prejšnjemu.
Peter Mirc je dejal, da bo glede tolmačenja poskušal v tednu dni pridobiti še drugo
pravno mnenje.
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Tomaž Stare je povedal, da se tudi sam pridružuje gospodu Mircu. Tudi sam je
raziskoval te postopke. Ugotovil je, da je v neki drugi občini, kjer odlok prav tako ni bil
sprejet, bila podana obrazložitev, da se odlok ponovno ne sme dati v obravnavo prej
kot v dvanajstih mesecih. Tukaj gre za podoben odlok v drugi preobleki, zato bo tudi
sam glasoval proti.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik v sprejem predlagal naslednji
SKLEP:
Statutarno-pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan v prvi
obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 4
ZA – 0
PROTI – 2
Sklep ni bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ
OBMOČJA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA PARTIZAN
IN O MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA - PRVA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
V razpravi je Peter Mirc pojasnil, da je normalno, da postavke oziroma sredstev za te
namene ni v NRP-jih in v proračunu, ker je šele to podlaga za NRP-je in proračun. Tudi
pri tej točki bo glasoval proti.
Matjaža Korbarja je zanimalo, če gre ta točka, ki je člani Statutarno-pravne komisije
niso sprejeli, ker je pravno-formalno sporna, sploh lahko na Občinski svet, preden se to
ne razjasni.
Peter Mirc je pojasnil, da lahko, če predlagatelj vztraja. Potem pa je postopek jasen –
Upravno sodišče, postopek pa lahko sproži vsak od svetnikov.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik v sprejem predlagal naslednji
SKLEP:
Statutarno-pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja
Občinskega podrobnega prostorskega načrta Partizan in o merilih za odmero
komunalnega prispevka v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 4
ZA – 0
PROTI – 2
Sklep ni bil sprejet.
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TOČKA 9:
VPRAŠANJA IN POBUDE
Vprašanj in pobud ni bilo.

Zaradi odsotnosti poročevalke Petre Dečman je predsedujoči ob 16.42 sejo prekinil. Ob
16.50, ko sta se seje udeležili Petra Dečman in Tanja Antonič, so člani nadaljevali še z
obravnavo preostalih dveh točk.

TOČKA 5:
PREDLOG ODLOKA O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA OTROŠKE IN
MLADINSKE PROJEKTE V OBČINI JESENICE TER PROJEKTE ZA MLAJŠE
ODRASLE– PRVA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
V razpravi je Peter Mirc vprašal, če je ta odlok usklajen tudi s strategijo razvoja mladih,
saj je pomembno, da vemo, ali bomo sredstva dodelili za pravo dejavnost, ki jo želijo
mladi.
Petra Dečman mu je odgovorila, da je odlok usklajen s strategijo razvoja mladih.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Statutarno-pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da da
sprejme predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske
projekte v občini Jesenice ter projekte za mlajše odrasle – PRVA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 4
ZA – 3
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG
ODLOKA
O
PREOBLIKOVANJU
SAMOSTOJNEGA
VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO
JESENICE V FAKULTETO ZA ZDRAVSTVO JESENICE – PRVA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, zato je predsednik v sprejem predlagal naslednji
SKLEP:
Statutarno-pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda
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Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v fakulteto za zdravstvo Jesenice –
PRVA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 4
ZA – 3
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

Namestnik predsednika je sejo zaključil ob 16.57.

ZAPISALA:
DARKA REBOLJ

NAMESTNIK PREDSEDNIKA
TOMAŽ STARE
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