OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarno pravna komisija
Številka: 032-14/2010
Datum: 15.12. 2010

SKRAJŠAN ZAPIS 2. REDNE SEJE
STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE, KI JE BILA V SREDO, 15.12. 2010, 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, Peter
MIRC, Ljudmila ILENIČ, Božidar POGAČAR, Matjaž KORBAR in Boštjan ŽIGON
(prisotnih 7 od 7 članov).
OSTALI PRISOTNI: Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor, Petra
DEČMAN – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve ter mag.
Božena RONNER - svetovalka župana.
Ker predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
Dnevni red:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 1. konstitutivne seje
Statutarno pravne komisije 18.11.2010.
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Jesenice – HITRI
POSTOPEK.
3. Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z
divjadjo – HITRI POSTOPEK.
4. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2011- DRUGA OBRAVNAVA.
5. Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA.
6. Predlog Meril o spremembah in dopolnitvah meril za vrednotenje programov
športa v občini Jesenice.
7. Predlog Prečiščenega besedila Meril za vrednotenje programov športa v občini
Jesenice.
8. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju
sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih
dejavnosti.
9. Predlog Prečiščenega besedila Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega
proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti.
10. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6

Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV
BESEDILA
ZAPISNIKA
IN
SPREJETIH
SKLEPOV
KONSTITUTIVNE SEJE STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE 18.11.2010.

1.

Pripomb in razprave na besedilo skrajšanega zapisnika 1. redne seje Statutarno
pravne komisije ni bilo, zato je predsednik po poročilu, da so sklepi sprejeti na tej
komisiji tudi realizirani, predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa s poročilom o realizaciji sprejetih
sklepov 1. konstitutivne seje Statutarno pravne komisije z dne 18.11.2010.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA OBMOČJE OBČINE
JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Predsednik Zvone Jurkovič je uvodoma prisotne seznanil s postopkom sprejemanja
odloka, predlaganega po hitrem postopku. Določila 96., 97. in 98. člena Poslovnika o
delu Občinskega sveta namreč določajo, da se akt, ki je predlagan po hitrem
postopku obravnava in sprejema tako, se združita obe obravnavi obravnavanega
odloka istočasno, oz. na isti seji tako, da se po vrsti opravi splošna razprava, razprava
na posamezne člene in nato sledi še glasovanje o predlogu odloka v celoti. Pri hitrem
postopku pa je mogoče predlagati amandmaje na sami seji, po postopku, kot je
določen za vložitev amandmajev v drugi obravnavi predlaganih odlokov.
V nadaljevanju pa je zaprosil za tolmačenje Valentino Gorišek, ki je odlok tudi
pripravila.
Po krajši razpravi Petra Mirca, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarno pravna komisija oz svojega delovnega področja na predlagano
besedilo Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Jesenice nima pripomb, zato
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da ga sprejme po hitrem
postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O PORABI KONCESIJSKE DAJATVE ZA TRAJNOSTNO
GOSPODARJENJE Z DIVJADJO – HITRI POSTOPEK.
Vzrok za sprejem tega predlaganega odloka je pojasnila Božena Ronner
Ker razprave ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo, predlaganem po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE JESENICE ZA LETO 2011DRUGA OBRAVNAVA.
Po krajši razpravi o besedilu Odloka o Proračunu občine Jesenice je bilo ugotovljeno,
da med njegovo prvo in drugo obravnavo ni razlik in da je pripravljen tako, kot to
določa področna zakonodaja.
Predsednik je predlagala v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna pravna komisija iz svojega delovnega področja na predlog besedilo
Odloka o proračunu občine Jesenice za leto 2011 nima pripomb, zato predlaga
Občinskemu svetu, da se sprejme v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA.
Predsednik komisije Zvone Jurkovič, je uvodoma prisotne seznanil s postopkom
sprejemanja prostorskega dokumenta. Poslovnik o delu občinskega sveta namreč
določa postopek sprejema prostorskih dokumentov: »če je k odloku sprejet
amandma, ki spreminja s predlogom prostorskega akta določeno prostorsko ureditev,
ki je bila razgrnjena in v javni obravnavi, se šteje, da prostorski akt ni sprejet in se
postopek o odloku konča (2. odstavek 116. člena poslovnika).

V nadaljevanju pa sta o aktivnostih, ki jih je opravila občinska uprava, pojasnila
Valentina Gorišek in Andraž Tolar.
Po dolgotrajnem usklajevanju z nosilci urejanja prostora, strokovna služba predlaga
tudi nekaj redakcijskih popravkov, ki so bili Statutarni komisiji na seji komisije
posredovani in so priloga zapisnika.
V razpravi sta sodelovala Peter Mirc, ki je pohvalil vodjo oddelka in njeno skupino pri
mukotrpnem delu, ki je bil opravljen pri pripravi tega akta, zato ga bo podrl na seji
Občinskega sveta. Tomaž Stare pa je opozoril na 12. odstavek 22. člena odloka, v
katerem je zapisana merska enota v kV. Vsaka mala vodna elektrarna ima večjo moč,
kot je ta določena v tem odloku.
V splošni razpravi se je ugotovilo, da je verjetno napačno zapisana oznaka za
mersko enoto, da bi moralo kvečjemu biti zapisano v kilowatih (kW), kar bi lahko
statutarna komisija to uredila z redakcijskim popravkom.
Strokovna služba je dolžna najkasneje do petka, 17.12.2010 preveriti mersko enoto in
to sporočiti Statutarni komisiji, ki bo pripravila redakcijski popravek, v nasprotnem
primeru, če ta merka enota ni napisana napačno, pa bo v času seje sveta pripravila
ustrezen amandma.
Ker druge razprave ni bilo, kot tudi ne predlogov za amandmaje, je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna pravna komisija predlaga, da se v odloku o občinskem prostorskem
načrtu občine Jesenice, sprejmejo naslednji redakcijski popravki in sicer:
V 97. členu (območje A-s) se v 7. točki Merila in pogoji za oblikovanje v točki 3 –
Fasade spremeni zadnja – 6. alineja, tako da se glasi:
izjemoma se dovoli uporaba sodobnih fasadnih materialov, ki s svojim videzom
sovpadajo videzu tradicionalnih materialov značilnih za to območje.
V 99. členu (območje At, Ap) se v 9. točki Posebni pogoji in določila, v predzadnjem
stavku 2. odstavka redakcijsko uredi besedilo tako, da se beseda „zasnove“ črta ter
nadomesti z besedo „arhitekture“ in dopolni del predzadnjega stavka z besedilom „
pogoje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije“ .Tako se
predzadnji stavek 2. odstavka v 9. točki glasi:
Za vse te posege je treba na podlagi idejne zasnove za predvidene objekte in
idejnega načrta krajinske arhitekture za okolico objektov pridobiti pogoje pristojnega
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije ter naravovarstvene pogoje
oziroma naravovarstveno soglasje ARSO.
V 111. členu (območje ZP) se v 8. točki Posebni pogoji in določila v 1. odstavku
alinejam spremeni vrstni red tako, da prva alineja postane zadnja alineja tega
odstavka.
V 117. členu (območje K1) se v 6. točki Posebni pogoji in določila v 5. odstavku črta
eden od nezahtevnih objektov, to je vodno zajetje.

V 118. členu (območje K2) se v 6. točki Posebni pogoji in določila v 2. odstavku črta
eden od nezahtevnih objektov, to je vodno zajetje.
V 119. členu (območje G) se v 6. točki Posebni pogoji in določila v 2. odstavku črta
eden od nezahtevnih objektov, to je vodno zajetje.
V 22. členu se v prvem stavku 12. odstavka črta merska enota kV in se jo nadomesti
z mersko enoto kW, tako, da besedilo pravilno glasi takole: Gradnja malih vodnih
elektrarn (do 36 kW) je dopustna...
GLASOVANJE: PRISOTNI – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

Sklep:
Statutarna pravna komisija predlaga Občinskemu svetu, da se sprejme predlog
Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice v drugi obravnavi in
s sprejetimi redakcijskimi popravki.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG MERIL O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI JESENICE.

MERIL

ZA

Predlog meril je pojasnila Petra Dečman.
Predsednik je prisotne seznanil s postopkom sprejemanja pravilnikov in povedal, da
zanje velja enofazni postopek, kar pomeni, da je potrebno za njegove spremembe
vložiti amandma.
Amandmajev ni bilo, zato razpravo zaključujem in dajem na glasovanje predlog
Sklep:
Statutarna pravna komisija iz svojega delovnega področja predlog Meril o
spremembah in dopolnitvah meril za vrednotenje programov športa v občini
Jesenice nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG
PREČIŠČENEGA
BESEDILA
PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI JESENICE.

MERIL

ZA

VREDNOTENJE

Prečiščeno besedilo ter vzrok za njegovo pripravo je pojasnila Petra Dečman.
Predsednik je prisotne seznanil s postopkom sprejemanja prečiščenega besedila, ki
je določen s 118. členom Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice in ga
Občinski svet sprejme brez razprave, zato predlagam v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog prečiščenega besedila Meril za vrednotenje programov športa
v občini Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O
DODELJEVANJU SREDSTEV OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA PROGRAME IN
PROJEKTE S PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI.
Predlog sprememb pravilnika je pojasnila Petra Dečman.
Ker razprave ni bilo, kot tudi ne amandmajev, je predsednik predlagal v sprejem
naslednji
Sklep:
Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s
področja družbenih dejavnosti.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
PREDLOG PREČIŠČENEGA BESEDILA PRAVILNIKA O DODELJEVANJU
SREDSTEV OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA PROGRAME IN PROJEKTE S
PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI.
Prečiščeno besedilo ter vzrok za njegovo pripravo je pojasnila Petra Dečman.
Predsednik je prisotne ponovno seznanil s postopkom sprejemanja prečiščenega
besedila.

V razpravi je Ljudmila Ilenič opozorila na obrazložitev besedila napisanega na 1.
strani, namreč po njenem mnenju pojasnilo 5. člena B. Preventiva – Preventivni
projekti, ki določa, da prijavitelj ne more istočasno kandidirati za pridobitev
sredstev za humanitarni program in preventivni projekt in obratno, saj…
Predlaga, da se tekst popravi, kajti po pojasnilu Dečmanove, je sedaj nedvoumno, da
pridobitev enih sredstev, izključuje pridobitev drugih.
Po splošni razpravi je bilo jasno povedano, da uvodna obrazložitev nima vpliva na
napisano dikcijo, kajti na strani 11, naslova 5. člena B. Preventiva – Preventivni
projekti je zapisano takole:
Prijavitelji, ki kandidirajo za pridobitev sredstev za humanitarni program ne morejo
hkrati kandidirati za pridobitev sredstev za preventivni projekt in obratno.
Ker obrazložitev nima nič skupnega s pripravljenim besedilom pravilnika – čistopisa,
ni potrebno vlagati nobenih popravkov, treba je le paziti na pripravo besedila javnega
razpisa, da bo ta nedvoumen, oz. da bo zapisano tako, kot določa tekst tega akta, je
pojasnila Božena Ronner.
Ker druge razprave ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarno pravna komisija s svojega delovne področja na predlog
prečiščenega besedila Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega
proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti nima
pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da ga sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 16.43 uri.

Zapisala:
Božena Ronner

PREDSEDNIK:
Zvonimir JURKOVIČ

