OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarna komisija

Številka: 032-3/2008
Datum: 18.3.2008

SKRAJŠAN ZAPIS 13. REDNE SEJE
STATUTARNE KOMISIJE, KI JE BILA V TOREK, 18.3.2008, Z ZAČETKOM OB
16.00 URI V MALI SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6.

PRISOTNI ČLANI IN ČLANICE ODBORA:
Matjaž PESKAR - predsednik, mag. Barbara HABE SINTIČ, Ivanka ZUPANČIČ, Borut
ŽIGON, Merima NUHIČ in Igor ARH (6 prisotnih od 7).
OPRAVIČENO ODSOTEN: Boris KITEK.
OSTALI PRISOTNI: Slavka Brelih – direktorica občinske uprave, Tea Višnar – vodja
oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, mag. Valentina GORIŠEK – vodja
Oddelka za okolje in prostor, Simona Kancler - svetovalka na Komunalni direkciji in
Božena Ronner svetovalka župana za občinski svet.
Ker drugih predlogov ni bilo je predsednik dal na glasovanje naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 12. redne seje Komisije z dne
20.02.2008.
2. Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2007 – HITRI
POSTOPEK.
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja – HITRI POSTOPEK.
4. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin –
DRUGA OBRAVNAVA.
5. Predlog Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice – PRVA
OBRAVNAVA.
6. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine
Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
7. Predlog Pravilnika o oddaji službenih, tržnih in namenskih stanovanj Občine
Jesenice v najem.
8. Predlog Pravilnika o prenehanju veljavnosti pravilnika o načinu oddajanja telovadnic
in ostalih pokritih športnih objektov osnovnih šol v uporabo.
9. Vprašanja in pobude.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

Točka 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 12. redne seje Komisije z dne
20.02.2008.
Razprave in pripomb na vsebino skrajšanega zapisa 12. redne seje Statutarne komisije
ni bilo, zato je predsednik dal na glasovanje naslednji
Sklep:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa 12. redne seje Statutarne komisije, ki je bila
20. 2. 2008.

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

Točka 2:
Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2007 – HITRI
POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev na besedila Odloka o zaključnem računu je dal predsednik Matjaž
Peskar in poudaril, da se zaključni račun že vrsto let sprejema po predlaganem hitrem
postopku in da sam na predlog besedila odloka nima pripomb.
Ker razprave ni bilo je predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisije nima pripomb na predlagano besedilo Odloka o Zaključnem
računu proračunu občine Jesenice za leto 2007, zato predlaga Občinskemu svetu
da ga sprejem po hitrem postopku.

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

Točka 3:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja – HITRI
POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev na besedila Odloka, predlaganega po hitrem postopku je dal
Matjaž Peskar, ki je ugotovil, da v 1. členu predlaganega odloka manjka besedilo, kateri
člen veljavnega odloka se spreminja in dopolnjuje. Pri naštevanju standardne
klasifikacijo bi se morala upoštevati množina, kot slovnično določilo in ne ednina, kot je
zapisano, ker se našteva več novih dejavnosti.
Ivanka Zupančič:
Zanima jo, zakaj v 4. členu veljavnega Odloka, druga alineja ni napisan šifra dejavnosti,
ali je izpadla, ali je morda šifra iz prve alineje enaka drugi alineji.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Amandma:
V 4. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice (Ur. l. RS 18/97, 90/98, 43/2000,
60/2007) (v nadaljevanju Odlok) se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Šola ima tudi dopolnilne dejavnosti, ki je v skladu s standardno klasifikacijo
dejavnosti naslednje: v nadaljevanju sledi naštevanje.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Amandma je bil sprejet.
Sklep 1:
Do 16. redne seje Občinskega sveta se preveri, če je šifra dejavnosti v 2 alineji 4
člena - prevozi otrok pomotoma izpadla in če je, Statutarna komisija predlaga, da
predlagatelj odloka pripravi ustrezen amandma.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
Sklep 2:
Statutarna komisije predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Odlok o
spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno –
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice, predlagam
po hitrem postopku s sprejetim amandmaje.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 4:
Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin –
DRUGA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev na besedila Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov
javnih dobrin občine Jesenice, predlaganim v drugi obravnavi je dal uvodna pojasnila
predsednik Matjaž Peskar in povedal, da je predlagatelj upošteval predlog Statutarne
komisije za dopolnitev preambule odloka
Ker razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisije nima pripomb na predlagano besedilo Odloka o ustanovitvi
Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin občine Jesenice v drugi obravnavi,
zato predlaga občinskemu svetu ,da ga sprejme po hitrem postopku.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6

Sklep je bil sprejet.

Točka 5:
Predlog Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice – PRVA
OBRAVNAVA.
Uvodoma je predsednik povedal, da je nujno veljavni poslovnik o delu občinskega sveta
novelirati, pripraviti novega, ker je sedanji veljavni od leta 2001, ki do sedaj še ni bil
spremenjen ali dopolnjen.
Konec leta 2007 so politične stranke že prejele osnutek tega akta in že takrat so nanj
dali nekaj pripomb in predlogov za dopolnitev. Glede na to da je Poslovnik v splošni
razpravi, predlaga, da se vsi člani komisije vključijo v razpravo.
V nadaljevanju je Božena Ronner pojasnjevala predlagane vsebinske spremembe
Poslovnika in vzroke zanje.
V razpravi so sodelovali:
Igor Arh:
 V 76. členu napisana sestava Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja naj se ne spreminja in naj ostane sestava tako kot je;
 Moti ga določilo (92. člen), da lahko najmanj ¼ svetnikov vloži amandma,
predlaga, da se število svetnikov, ki predlagajo amandma ne spreminja, to je
najmanj trije;
 V 34. členu naj se natančneje definira sklic izredne seje in pod kašnimi pogoji.

Ivanka Zupančič
 V 2. odstavku 19. člena naj se vrstni red predloga za razrešitev člana delovnega
telesa napiše po neki hierarhiji, n.pr. naraščajoče;
Po razpravi na ta člen je bilo predlagano, da se 2. odstavek 19. člena spremeni in
dopolni tako, da se črta besedilo, ki se glasi: »in predlaga občinskemu svetu njegovo
razrešitev« ter se to besedilo nadomesti z novim besedilom ki se glasi: »predlaga
ustrezne ukrepe«;
 Moti jo beseda dosje, napisana v 6. odstavku 66. člena;
 V 34. členu se dopiše tudi dnevni red, ki mora biti predlagan sklic izredne seje;
 Definicija 121. člena določa število podžupanov, imenovanje podžupana in o
odločitvi podžupana, kako bo opravljal funkcijo. Tako določilo ima finančne
posledice za proračun, ker mora proračun zagotoviti tudi tri plače. Znesek za
plače treh podžupanov pa ni majhen.
Borut Žigon:
 Z imenovanjem, sestavo in številom članov Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja ne soglaša, zato predlaga da ostane tako kot je. Zanima
ga, kako se bo izvedlo imenovanje te komisije glede na to, da je sedanja še
vedno začasna.
Matjaž Peskar:
 V 11. členu naj se število 3 zamenja s številom 5. Povečanje števila članov
mandatne komisija naj bo vezano na število jeseniškega občinskega sveta, ki je
eden večjih po številu članov, zato naj se poveča tudi število članov mandatne
komisije;
 V predlaganem poslovniku ni napisanega določila, da ima član občinskega sveta
pravico zahtevati od organov občine obvestila in pojasnila, ki so mu potrebna za
delo in odločanje v občinskem svetu, zato naj se to besedilo vključi, predlaga da
za besedilom 16. člena predlaganega poslovnika;
 V eno izmed poglavji, lahko kar med splošne določbe: pravic in dolžnosti
občinskega sveta, »da članom občinskega sveta in drugim članom delovnih teles
pripada nagrada za njihovo delo, v skladu s posebnim aktom, ki ga sprejme
občinski svet«;
 V 29. členu se prouči možnost črtanja tretjega odstavka besedila, »župan lahko
prestavi datum že sklicane seje«;
 V 1. odstavku 37. člena naj se dopiše tudi druga možnost za sklic žalne seje
(primer pred nedavnim umrlem predsedniku RS);
 Prouči naj se vsebina 42. člena, ker so že napisane različne možnosti sprememb
dnevnega reda, v predlaganem 41. členu;
 V 2. odstavku 68. člena je napisano, da mora svetnik dobiti predhodno
dovoljenje predsedujočega, da lahko posluša magnetogram seje, meni, da se z
besedo dovoljenje kratijo pravice svetnikov, zato predlaga, da se besedilo tega
člena popravi tako, da se ta glasi: »Član občinskega sveta ima pravico po
predhodnem dogovoru poslušati magnetogram seje. Drug udeleženec
javne seje pa le v primeru, če je za to dobil dovoljenje predsedujočega«
Ostali tekst se ne spreminja.
 Ne strinja se z besedilom 5. odstavka 84. člena, ker meni, da si župan z
odločitvijo, da nekega akta ne bo uvrstil na dnevni red seje jemlje diskrecijsko
pravico. Predlaga, da se ta člen črta in nadomesti z besedilom sedaj veljavnega

poslovnika, ki se glasi: »Če predlagatelj odloka ni župan, pošlje predlagatelj
predlog odloka županu, da ga uvrsti na dnevni red seje občinskega sveta.
Predlog odloka je župan dolžan uvrstiti na sejo občinskega sveta najkasneje v
roku 3 (treh) mesecev po prejemu predloga odloka«.
 V 140. členu se popravi številka člena in doda nova številka člena tako, da se
besedilo pravilno glasi: »Določila 76. in 77. člena Poslovnika o delu
občinskega sveta…«
Božena Ronner je odgovarja na v razpravi postavljena vprašanja in pobude za
morebitne spremembe vsebine posameznega člena oz. poglavja.
Po zaključeni splošni zapravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija meni, da je predlagan Poslovnik o delu občinskega sveta
primerna osnova za pripravo besedila poslovnika za drugo obravnavo, zato
predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme v prvi obravnavi s predlogi in
pripombami danimi v razpravi, ki so:
 V 34. členu se dopiše tudi dnevni red, ki mora biti predlagan k sklicu izredne seje
in ali da se 34. členu natančneje definira sklic izredne seje in pod kašnimi pogoji;
 V 11. členu naj se število 3 zamenja s številom 5, ker je jeseniški občinski svet
eden večjih po številu svetnikov, zato naj se poveča tudi število članov mandatne
komisije;
 V predlaganem poslovniku ni napisanega določila, da ima član občinskega sveta
pravico zahtevati od organov občine obvestila in pojasnila, ki so mu potrebna za
delo in odločanje v občinskem svetu, zato naj se to besedilo vključi za besedilom
16. člena
 V 2. odstavku 19. člena se besedilo člena popravi tako, da se črta besedilo »in
predlaga občinskemu svetu njegovo razrešitev« ter se doda novo besedilo, ki
se pravilno glasi: »predlaga ustrezne ukrepe«;
 V eno izmed poglavji, lahko med splošne določbe pravic in dolžnosti občinskega
sveta se doda besedilo: »da članom občinskega sveta in drugim članom
delovnih teles pripada nagrada za njihovo delo, v skladu s posebnim
aktom, ki ga sprejme občinski svet«;
 V 29. členu naj se prouči možnost črtanja tretjega odstavka besedila, »župan
lahko prestavi datum že sklicane seje;
 V 1. odstavku 37. člena naj se dopiše tudi druga možnost sklica žalne seje
(primer pred nedavnim umrlem predsedniku RS);
 Prouči naj se vsebina 42. člen, namreč v 41. členu so že opisane različne
možnosti sprememb dnevnega reda;
 V 2. odstavku 68. člena je napisano, da mora svetnik dobiti predhodno
dovoljenje predsedujočega, da lahko posluša magnetogram seje. Z besedo
dovoljenje se kratijo pravice svetnikov, zato naj se besedilo tega člena glasi:
»Član občinskega sveta ima pravico po predhodnem dogovoru poslušati
magnetogram seje. Drug udeleženec javne seje pa le v primeru, če je za to
dobil dovoljenje predsedujočega« Ostali tekst se ne spreminja.
 Z besedilom v 5. odstavku 84. člena si je župan vzel diskrecijsko pravico z
odločitvijo, da nekega akta ne bo uvrstil na dnevni red seje. Zato naj se ta člen
nadomesti z besedilom sedaj veljavnega poslovnika, ki se glasi: »Če predlagatelj
odloka ni župan, pošlje predlagatelj predlog odloka županu, da ga uvrsti na

dnevni red seje občinskega sveta. Predlog odloka je župan dolžan uvrstiti na sejo
občinskega sveta najkasneje v roku 3 (treh) mesecev po prejemu predloga
odloka«.
 V 140. členu se popravi številki členov, tako, da se besedilo pravilno glasi:
»Določila 76 in 77 člena Poslovnika o delu občinskega sveta…«
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 6:
Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje
občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
O osnovnem namenu priprave tega odloka je dala Valentina Gorišek.
V razpravi sta sodelovala Igor Arh in Valentina Gorišek.
Ker razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija na vsebino predlaganega Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča za območje občine Jesenice nima pripomb, zato predlaga
Občinskem svetu da ga sprejme v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 7:
Predlog Pravilnika o oddaji službenih, tržnih in namenskih stanovanj Občine
Jesenice v najem.
Vzrok za na novo predlagan Pravilnik o oddaji službenih, tržnih in namenskih stanovanj
Občine Jesenice je dala Valentina Gorišek.
Ker razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija ugotavlja, da na vsebino predlaganega Pravilnika o oddaji
službenih, tržnih in namenskih stanovanj Občine Jesenice v najem nima pripomb,
zato predlaga Občinskem svetu da ga v predlagani vsebini sprejme.

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

Točka 8:
Predlog Pravilnika o prenehanju veljavnosti pravilnika o načinu oddajanja
telovadnic in ostalih pokritih športnih objektov osnovnih šol v uporabo.
Tea Višnar je obrazložila vzrok za predlog prenehanja Pravilnika o prenehanju
veljavnosti pravilnika o načinu oddajanja telovadnic in ostalih pokritih športnih objektov
osnovnih šol v uporabo ter poudarila, da je bilo na področju oddajanja v pravilniku
napisanih prostorov izpostavljen red in meni, da z novo veljavno zakonodajo tega ni
pričakovati.
Ker razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija ugotavlja, da na vsebino predlaganega Pravilnika o
prenehanju veljavnosti pravilnika o načinu oddajanja telovadnic in ostalih pokritih
športnih objektov osnovnih šol v uporabo nima pripomb, zato predlaga
Občinskem svetu da ga v predlagani vsebini sprejme.

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

Točka 9:
Vprašanja in pobude.

Ker vprašanj in pobud ni bilo je predsednik s sejo zaključil ob 17.40 uri.

Zapisala:
Božena Ronner

Predsednik:
Matjaž Peskar

