OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarno pravna komisija
Številka: 032-4/2011
Datum: 14.4.2011

SKRAJŠAN ZAPIS 6. REDNE SEJE
STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE, KI JE BILA V ČETRTEK, 14.04. 2011, 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: Slavka Brelih – direktorica občinske uprave, mag. Valentina
Gorišek – vodja Oddelka za okolje in prostor in 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 5. redne seje Statutarno
pravne komisije z dne24.03.2011.
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o Ureditvenem načrtu
Športni park Podmežakla – DRUGA OBRAVNAVA.
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo na
območju občine Jesenice – HITRI POSTOPEK.
4. Predlog Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju
občine Jesenice.
5. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 707/6 k.o. Koroška
Bela.
6. Vprašanja in pobude.

GLASOVANJE: PRISOTNI – 7
ZA – 7
Dnevni red je bil sprejet.

Točka 1:
Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 5. redne seje Statutarno
pravne komisije z dne24.03.2011.
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Pripomb na besedilo skrajšanega zapisa ni bilo, zato je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 5. redne
seje Statutarno pravne komisije dejavnosti z dne 24. 3.2011.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet

Točka 2:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o Ureditvenem načrtu
Športni park Podmežakla – DRUGA OBRAVNAVA.
Po uvodni obrazložitvi predsednika komisije o načinu sprejemanja prostorskih
dokumentov, ki so predlagani v drugi obravnavi, je v nadaljevanju besedilo odloka
predstavila Valentina Gorišek, ki je povedala, katere spremembe v besedilu odloka so
nastale med prvo in drugo obravnavo. V obrazložitvi je tudi navedeno, kaj je bilo
možno upoštevati in kaj ne ter zakaj ne.
Člani Statutarno pravne komisije so bili obveščeni o redakcijskem popravku, ki je bil
predlagan in sprejet na matičnem odboru in se nanaša na 3. člen, 4. alineje, iz katere
se črta beseda »naj«.
V razpravi je predsednik komisije vprašal, na kateri Odlok se nanaša besedilo
napisano v 2. členu Odloka (popravek k 5. členu veljavnega odloka, alineja 3, ali k
veljavnim spremembam Odloka) in, ali je mogoče pri naštevanju alinej že upoštevana
predlagana sprememba besedila odloka.
Valentina Gorišek je odgovorila, da se spremembe nanašajo na veljavni Odlok iz leta
2001 z že upoštevanimi predlaganimi spremembami, torej s črtanjem besedila v 5.
členu, črtanju in preštevilčenju alinej.
Ker drugih sprememb in vloženih amandmajev ni bilo, razen popravka, sprejetega na
matičnem delovnem telesu, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarno pravna komisija iz svoje pristojnosti nima pripomb na predlagani
Odlok, zato predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlagan Odlok o
spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Športno rekreacijski
park Podmežakla (ureditveno območje J2/R1) – DRUGA OBRAVNAVA in z
redakcijskim popravkom tako, da se v 4. alineji 3. člena Odloka črta beseda
»naj«.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet
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Točka 3:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo na
območju občine Jesenice – HITRI POSTOPEK.
Ker razprave in vloženih amandmajev na predlagan odlok ni bilo, je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija iz svojega delovnega področja nima pripomb za
predlagano besedilo Odloka, zato predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s
pitno vodo po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet

Točka 4:
Predlog Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju
občine Jesenice.
Predsednik Komisije je razložil postopek sprejemanja Pravilnika.
Razprave, pripomb in amandmajev na ta akt ni bilo, zato je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija iz svojega delovnega področja nima pripomb za
predlagano besedilo Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov
na območju občine Jesenice, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet

Točka 5:
Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 707/6 k.o. Koroška
Bela.
Predlagani sklep o ukinitvi javnega dobra ter vzrok, zakaj je ta Sklep kot akt
predlagan, je pojasnila Valentina Gorišek
Razprave in pripomb ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep
Statutarno pravna komisija iz svojega delovne področja na predlog Sklepa nima
pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog Sklepa o
ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 707/6 k.o. Koroška Bela.
3

GLASOVANJE: PRISOTNI – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet

Točka 6:
Vprašanja in pobude.

Ker vprašanj in pobud ni bilo, je predsednik s sejo zaključil ob 16.25 uri.

Zapisala:
Božena Ronner

PREDSEDNIK:
Zvonimir JURKOVIČ
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