OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarno-pravna komisija
Številka: 032-12/2014
Datum: 13. 6. 2014

SKRAJŠAN ZAPIS 34. REDNE SEJE
STATUTARNO-PRAVNE KOMISIJE, KI JE BILA V SREDO, 11. 6. 2014,
Z ZAČETKOM OB 16.00 V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI KOMISIJE:
Ljudmila ILENIČ, Matjaž KORBAR, Peter MIRC, Božidar POGAČAR, Tomaž STARE,
Anton STRAŽIŠAR, Boštjan ŽIGON (od 16.13 ure) (prisotnih 7 od 7 članov komisije).
OSTALI PRISOTNI: Mag. Vera DJURIĆ DROZDEK – vodja Oddelka za gospodarstvo,
Petra DEČMAN – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, Ines
DVORŠAK - svetovalka za odnose z javnostmi in protokol, mag. Valentina GORIŠEK –
vodja Oddelka za okolje in prostor.

Predsednik komisije Anton Stražišar je ugotovil, da je na začetku seje prisotnih 6 od 7
članov, zato komisija lahko pravno veljavno odloča.
Predlogov za umik in za razširitev dnevnega reda ni bilo, zaradi nujne prisotnosti
poročevalke 5., 6. in 7. točke dnevnega reda na eni od drugih istočasnih sej odborov,
pa je predsednik komisije predlagal, da se te tri točke obravnavajo takoj za potrditvijo
obeh zapisnikov.
Zato je predlagal naslednji
SKLEP:
Dnevni red 34. redne seje Statutarno-pravne komisije se spremeni tako, da se
točka 5 – Predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe
pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju občine
Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA, točka 6 – Predlog Spremembe in dopolnitev
Pravilnika o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Jesenice, in točka 7Predlog Spremembe Pravilnika o določitvi obratovalnega časa za opravljanje
gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata v Občini Jesenice obravnavajo v
tem vrstnem redu kot 3., 4. in 5. točka dnevnega reda. Vse ostale točke se
ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Drugih predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je v potrditev predlagal
naslednji
DNEVNI RED:
1.
Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 33. redne seje Statutarnopravne komisije z dne 14. 5. 2014
2.
Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 3. izredne seje Statutarnopravne komisije z dne 28. 5. 2014
3.
Predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči,
oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju občine Jesenice
– DRUGA OBRAVNAVA
4.
Predlog Spremembe in dopolnitev Pravilnika o določitvi podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost v občini Jesenice
5.
Predlog Spremembe Pravilnika o določitvi obratovalnega časa za opravljanje
gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata v občini Jesenice
6.
Odlok o dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej
Jesenice – HITRI POSTOPEK
7.
Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v
občini Jesenice ter projekte za mlajše odrasle – DRUGA OBRAVNAVA
8.
Predlog Sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje
volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v občini Jesenice
9.
Predlog obvezne razlage 6. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Ob Savi
10.
Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 33. REDNE SEJE
STATUTARNO-PRAVNE KOMISIJE Z DNE 14. 5. 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 33. redne
seje Statutarno-pravne komisije z dne 14. 5. 2014.

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 3. IZREDNE SEJE
STATUTARNO-PRAVNE KOMISIJE Z DNE 28. 5. 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 z realizacij0 sprejetih sklepov 3. izredne
seje Statutarno-pravne komisije z dne 28. 5. 2014.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O NAČINU OPRAVLJANJA LOKALNE GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE POMOČI, OSKRBE IN NAMESTITVE ZAPUŠČENIH ŽIVALI V
ZAVETIŠČU NA OBMOČJU OBČINE JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala mag. Vera Djurić Drozdek.
Predsednik komisije je opozoril, da kadar je odlok v drugi obravnavi, ga je možno
spreminjati le z vloženimi amandmaji.
Razprave ni bilo, prav tako ni bilo vloženih amandmajev, 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 – DRUGA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG SPREMEMBE IN DOPOLNITEV PRAVILNIKA O DOLOČITVI
PODALJŠANEGA OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ,
NA KATERIH SE OPRAVLJA GOSTINSKA DEJAVNOST V OBČINI JESENICE
Uvodno obrazložitev je podala mag. Vera Djurić Drozdek.

V razpravi je Peter Mirc pozdravil predlagane spremembe in dopolnitve, ker je prav, da
se v ponudbi Jesenic nekaj spremeni, ker zaenkrat so Jesenice spalno naselje in je
prav, da stvari liberaliziramo.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik v sprejem predlagal naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da
sprejme predlog »Pravilnika o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o določitvi
podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost v Občini Jesenice«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG SPREMEMBE PRAVILNIKA O DOLOČITVI OBRATOVALNEGA ČASA
ZA OPRAVLJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI ZUNAJ GOSTINSKEGA OBRATA V
OBČINI JESENICE
Uvodno obrazložitev je podala mag. Vera Djurić Drozdek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik v sprejem predlagal naslednji
SKLEP:
Statutarno-pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da
sprejme predlog »Pravilnika o spremembi Pravilnika o določitvi obratovalnega
časa za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata v Občini
Jesenice«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
ODLOK O DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA
GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE – HITRI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Predsednik 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 bilo vloženih amandmajev, zato je predsednik v sprejem
predlagal naslednji

SKLEP:
Statutarno-pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Gornjesavski muzej Jesenice – HITRI POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG ODLOKA O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA OTROŠKE IN
MLADINSKE PROJEKTE V OBČINI JESENICE TER PROJEKTE ZA MLAJŠE
ODRASLE – DRUGA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, prav tako ni bilo vloženih amandmajev, zato je predsednik v sprejem
predlagal naslednji
SKLEP:
Statutarno-pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske
projekte v Občini Jesenice ter projekte za mlajše odrasle – DRUGA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG SKLEPA O DELNEM POVRAČILU STROŠKOV ZA ORGANIZIRANJE IN
FINANCIRANJE VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE 2014 V OBČINI
JESENICE
Uvodno obrazložitev je podala Ines Dvoršak.
Razprave ni bilo, prav tako ni bilo vloženih amandmajev, zato je predsednik v sprejem
predlagal naslednji
SKLEP:
Statutarno-pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da
sprejme da sprejme predlog Sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje
in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
PREDLOG OBVEZNE RAZLAGE 6. ČLENA
PODROBNEM PROTORSKEM NAČRTU OB SAVI

ODLOKA

O

OBČINSKEM

Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik v sprejem predlagal naslednji
SKLEP:
Statutarno-pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da
sprejme da sprejme obvezno razlago 6. člena Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu ob Savi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Peter Mirc je želel izkoristiti priliko ob zadnji seji Statutarno-pravne komisije in mag.
Valentini Gorišek postavil naslednje vprašanje:
»V tem in prejšnjih mandatih smo sedemkrat podpisali aneks k pogodbi glede
Hrenovice, pa vidimo, da se zadeva ne premakne. Sprašujem vas kot pravnico in kot
zaposleno v občinski upravi, ki bi morala pač braniti interese občine in občanov, za
strokovno mnenje – ali pogodba z aneksom predvideva kakšne konsekvence za
neizpolnjevanje? Mislim namreč, da je zdaj tega dovolj in se bomo poskušali čez
poletje s tem ukvarjati malo tudi drugi. Odpiramo drugo gradbišče, zadeva na tem
mestu pa stoji.«
Mag. Valentina Gorišek je odgovorila, da v primeru, da določila iz pogodbe oziroma
aneksov ne bodo izpolnjena, bo treba izterjati 600.000 €.
Peter Mirc je kolegom in kolegici iz komisije zaželel sreče in zdravja v nadaljnjem
življenju. Kar pa se dela komisije tiče, pa je mnenja, da je Statutarno-pravna komisija
čisto brez pomena. Članom namreč pomanjkanje osnov prava ne daje neke
verodostojnosti, nekateri sklepi, ki so bili na komisiji sprejeti, pa so bili na meji
zakonitosti.
Na koncu je tudi predsednik komisije Anton Stražišar članom v nadaljevanju zaželel
vse dobro.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik sejo zaključil ob 16.30.

ZAPISALA:
DARKA REBOLJ

PREDSEDNIK
ANTON STRAŽIŠAR

