OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarna komisija

Številka: 032-01/2007
Datum: 17.1.2007

SKRAJŠAN ZAPIS 2. REDNE SEJE
STATUTARNE KOMISIJE, KI JE BILA V SREDO, 17.1 .2007, OB 16.30 URI V
SEJNI SOBI OBČINE JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI IN ČLANICE ODBORA:
MATJAŽ PESKAR - PREDSEDNIK, BORIS KITEK – NAMESTNIK PREDSEDNIKA,
IVANKA ZUPANČIČ, MAG. BARBARA HABE SINTIČ, BORUTO ŽIGON, MERIMA
NUHIĆ.
OPRAVIČENO ODSOTEN: IGOR ARH.
OSTALI PRISOTNI: TEA VIŠNAR – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in
splošne zadeve in mag. BOŽENA RONNER – svetovalka.
Ker predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, je predsednik dal na glasovanje
naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 1. redne seje Statutarne
komisije z dne 11.12.2006.
2. Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2007 –
HITRI POSTOPEK.
3. Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za
programe in projekte s področja družbenih dejavnosti.
4. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Dnevni red je bil sprejet.

Točka 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 1. redne seje Statutarne
komisije z dne 11.12.2006.
Razprave in pripomb na skrajšan zapis 1. redne seje Statutarne komisije ni bilo, zato
je predsednik dal na glasovanje naslednji
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Sklep:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa 1. redne seje Statutarne komisije z dne
11.12.2006.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

Točka 2:
Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2007 – HITRI
POSTOPEK.
Kratko uvodno obrazložitev k Programu dela Občinskega sveta je dal predsednik
Matjaž Peskar.
Po krajši razpravi, v kateri so sodelovali: Ivanka Zupančič, Boris Kitek, Barbara Habe
Sintič in Božena Ronner je predsednik predlagal v sprejem naslednji

Sklep:
Statutarna komisija predlaga v sprejem Program dela Občinskega sveta občine
Jesenice za leto 2007 v delu in v okviru njene pristojnosti s predlogom, da se
tabelarični del programa dopolni z izpisom kratic (legenda).
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 3:
Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe
in projekte s področja družbenih dejavnosti.
Predlagani Pravilnik je obrazložila Tea Višnar, tako z namenom, cilji in vsebino ter
vzroki za sprejem skupnega akta, s katerim se pokriva več področij; priloženi prilogi
pa bosta služili za pomoč upravnemu delavcu. Naknadno so na oddelku ugotovili, da
so napisali napačno valuto pri višini sredstev, zato prosi, če bi člani komisije
obravnavali osnutek amandmaja, ki naj bi ga vložila Statutarna komisija.
Pred razpravo je predsednik predstavil predlog amandmaja, ki mu je bil dan že pred
sejo komisije.
Ker je v predlaganem amandmaju napisano, da se iz prvotnega predloga višina
zneska iz 100.000 tolarjev spremeni v 400 EUR in 1.000.000,00 tolarjev v 4000 EUR.
Sam pa predlaga, da se višina zneska v prvem primeru poviša na 450 EUR in v
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drugem na 4500 EUR zato, ker sta to zneska, ki sta najbližja prvotno napisanih
tolarskih zneskov.
Pri branju pravilnika je našel še tiskovno napako, zato se v 2. členu pravilnika popravi
beseda iz »določijo« v besedo »določi«, se pravi, iz množine v ednino.

V razpravi so sodelovali: Ivanka Zupančič, Boris Kitek in Barbara Habe Sintič.
Ko se je Ivanko Zupančič seznanilo, kako se sprejema akt po enofaznem postopku,
je predlagala v razpravo in sprejem naslednji amandma. V 3. členu se v poglavju A.
področje socialnega varstva, prva alineja dopolni z novim besedilom, ki se glasi: »in
jo tudi izvajajo«. Amandma je obrazložila, kajti njeno mnenje je, da ni nujno, če je
neka dejavnost registrirana, da se dejansko tudi izvaja.
V nadaljevanju pa je izpostavila izvajanje tega pravilnika s tem, če se postavi v kožo
t.im. prijavitelja, ji ta akt ne omogoča vpogleda in pregleda področne zakonodaje,
zato naj bi se preambula pravilnika dopolnila z zakoni, ki urejajo posamična področja.
Po obrazložitvi, kaj vse mora vsebovati besedila javnega razpisa, je od predlaganih
sprememb odstopila.
Ker drugih predlogov in razprave ni bilo je
predsednik dal na glasovanje
Amandma 1:
V predlogu Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in
projekte s področja družbenih dejavnosti se v 3. členu v zadnjem odstavku, zadnji
stavek poglavja D. nepredvidene potrebe s področja športa popravi tako, da se ta
pravilno glasi:
»Sredstva se lahko dodelijo nosilcem oz. izvajalcem športnih programov za
posameznika v višini do 450 EUR, klubu oz. društvu pa do višine 4500 EUR«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Amandma je bil sprejet.

Amandma 2:
V predlogu Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in
projekte s področja družbenih dejavnosti, se v 3. členu prvi stavek z naslovom,
Poglavje A. področje socialnega varstva, prva alineji za besedo dejavnosti popravi
tako, da se črta podpičje in doda novo besedilo, ki se glasi: »in jo tudi izvaja«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
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Amandma 2 je bil sprejet.
Sklep:
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog Pravilnika
o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna s sprejetima amandmajema.
Statutarna komisija predlaga popravek besede napisane v 2 členu pravilnika
tako, da se beseda iz »določijo« popravi v »določi«, iz množine v ednino ter, da
se v 3. členu izpiše kratica ZVKD v Zavod za varstvo kulturne dediščine.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 4:
Vprašanja in pobude.

Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 16.55 uri.

Zapisala:
Božena Ronner

Predsednik:
Matjaž Peskar
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