OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarno pravna komisija

Številka: 032-14/2012
Datum: 14.09.2012

SKRAJŠAN ZAPIS 18. REDNE SEJE
STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE, KI JE BILA V ČETRTEK, 13.09.2012,
Z ZAČETKOM OB 16.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI IN ČLANICA KOMISIJE:
Zvone Nejc JURKOVIČ, Tomaž STARE – namestnik predsednika, Božidar
POGAČAR, Matjaž KORBAR, Boštjan ŽIGON, Peter MIRC, Ljudmila ILENIČ
(prisotnih 7 od 7 članov).
OSTALI PRISOTNI: Mag. Vitomir PRETNAR – direktor občinske uprave, Petra
DEČMAN – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, Tanja
ANTONIČ – Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve in Mojca LEVSTIK –
Kabinet župana.
Predsednik Komisije je povedal, da so člani Komisije naknadno prejeli gradivo za
dnevni red, zato je predlagal, da se dnevni red dopolni tako, da se pod zaporedno
številko 6 uvrsti točka z naslovom: »Predlog dopolnitve Sklepa o višini subvencije v
javnem mestnem prometu v Občini Jesenice«.
Razprave v zvezi s tem predlogom ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem
naslednji
SKLEP:
Na dnevni red 18. redne seje Statutarne pravne komisije se pod zaporedno štev.
6 uvrsti dodatna točka z naslovom. »Predlog dopolnitve Sklepa o višini
subvencije v javnem mestnem prometu v Občini Jesenice«. Ostale točke
dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

Predsednik Komisije je predlagal tudi, da se glede na naknadno posredovano gradivo
na dnevni red pod zaporedno številko 7 uvrsti točka z naslovom: »Predlog Pravil za
izvolitev predstavnikov v volilna telesa za volitve člana Državnega sveta RS ter za
določitev kandidata za člana Državnega sveta – predstavnik lokalnih interesov«.

Razprave v zvezi s tem predlogom ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem
naslednji
SKLEP:
Na dnevni red 18. seje Statutarne pravne komisije se pod zaporedno štev. 7
uvrsti dodatna točka z naslovom: »Predlog Pravil za izvolitev predstavnikov v
volilna telesa za volitve člana Državnega sveta RS ter za določitev kandidata za
člana Državnega sveta – predstavnik lokalnih interesov«. Ostale točke
dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

Drugih predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednik Komisije v
potrditev predlagal naslednji – dopolnjen
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 17. redne seje Statutarno
pravne komisije z dne 14.06.2012.
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Občinska knjižnica Jesenice – HITRI POSTOPEK.
3. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice –
PRVA OBRAVNAVA.
4. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v
občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
5. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za programe in projekte s področja
socialnega varstva v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
6. Predlog dopolnitve Sklepa o višini subvencije v javnem mestnem prometu v
občini Jesenice.
7. Predlog Pravil za izvolitev predstavnikov v volilna telesa za volitve člana
Državnega sveta RS ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta –
predstavnik lokalnih interesov .
8. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 17. REDNE SEJE
STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE Z DNE 14.6.2012.
Pripomb na besedilo zapisnika in poročila o realizaciji sklepov 17. redne seje Komisije
ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji

SKLEP:
Potrdita se besedilo skrajšanega zapisa in poročilo o realizaciji sprejetih
sklepov 17. redne seje Statutarne pravne komisije z dne 14. 6. 2012.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE – HITRI
POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Predsednik Komisije je pojasnil, da je odlok v primeru, ko je predlagan v sprejem po
hitrem postopku, možno spreminjati le z vloženim amandmajem, s tem, da se najprej
odpre splošna razprava, ko se ta zaključi, pa se vlagajo amandmaji na posamezni
člen in tudi na naslov odloka.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Statutarna pravna komisija iz svojega delovnega področja na besedilo
predlaganega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice nima pripomb in predlaga
Občinskemu svetu, da ga sprejme po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA IZOBRAŽEVANJE V
OBČINI JESENICE – PRVA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, zato je predsednik v sprejem predlagal naslednji
SKLEP:
Statutarna pravna komisija iz svojega delovnega področja na besedilo
predlaganega Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini
Jesenice nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
ga sprejme v prvi obravnavi.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA PROGRAME S
PODROČJA ŠPORTA V OBČINI JESENICE – PRVA OBRAVNAVA.
Krajšo uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, zato je predsednik v sprejem predlagal naslednji
SKLEP:
Statutarna pravna komisija iz svojega delovnega področja na besedilo Odloka o
dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice nima
pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da ga sprejme v
prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG ODLOKA O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA PROGRAME IN
PROJEKTE S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA V OBČINI JESENICE –
PRVA OBRAVNAVA.
Petra Dečman je podala uvodno obrazložitev.
V razpravi je Matjaža Korbarja zanimalo, zakaj je sedaj sprejem meril za vrednotenje
programov v pristojnosti župana in ne Občinskega sveta.
Tanja Antonič:
Za področje sociale zakonodaja ne predpisuje, da bi bila pristojnost sprejemanja meril
na Občinskem svetu, zato je predlagano, da to nalogo prevzame župan.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Komisije predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Statutarna pravna komisija iz svojega delovnega področja na besedilo Odloka o
dodeljevanju sredstev za programe in projekte s področja socialnega varstva v
občini Jesenice nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da ga sprejme v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG DOPOLNITVE SKLEPA O VIŠINI SUBVENCIJE V JAVNEM MESTNEM
PROMETU V OBČINI JESENICE.
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
V razpravi je Peter Mirc podprl subvencioniranje dijakov in študentov iz občine
Jesenice, nasprotuje pa temu, da bi občina Jesenice subvencionirala tudi dijake in
študente iz drugih občin. Meni, da za to tudi ni zakonske podlage.
Tanja Antonič:
Predlog je bil pripravljen v najkrajšem možnem času, da se subvencioniranje realizira
vsaj od oktobra naprej. Podlaga za subvencijo v višini 20 € za dijake, ki so oddaljeni
več kot pet kilometrov, ki jo je predpisala država, ni zakon, ampak pogodba, ki jo bo
sklenila občina Jesenice, izvajalec mestnega prometa in ministrstvo. Če bi v tem
trenutku šli v pogajanja z ostalimi občinami, bi se zadeva zavlekla vsaj še za mesec
dni, kar pomeni, da bi bili tudi naši dijaki in študentje v tem času brez subvencije. Gre
pa v tem delu le za mestni promet.
Matjaža Korbarja je zanimalo, zakaj prevoz ni subvencioniran tudi za dijake in
študente, ki imajo bivališče oddaljeno manj kot 5 kilometrov. Dogaja se namreč, da
mesečna karta do Kranja, ki je subvencionirana, stane manj, kot pa mesečna karta
mestnega prometa na Jesenicah.
Tomaž Stare je pojasnil, da zakon točno definira, da tisti, ki prejema subvencijo za
medkrajevni potniški promet, ima pravico tudi do subvencije v mestnem prometu,
ampak le v primeru, če pristojno ministrstvo podpiše pogodbo z izvajalcem prometa.
Država subvencionira le prevoze, daljše od 5 km.
Ljudmila Ilenič je predlagala, da strokovne službe Občine do seje Občinskega sveta
proučijo, kako bi se ta zadeva lahko najboljše rešila v korist dijakov in študentov, ki
sedaj subvencije nimajo.
Ker druge razprave ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Statutarna pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme dopolnitev Sklepa o višini subvencije v javnem mestnem prometu v
občini Jesenice, s tem, da Občina Jesenice subvencionira ceno vozovnic
mestnega prometa samo za dijake in študente s stalnim prebivališčem v občini
Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG PRAVIL ZA IZVOLITEV PREDSTAVNIKOV V VOLILNA TELESA ZA
VOLITVE ČLANA DRŽAVNEGA SVETA RS TER ZA DOLOČITEV KANDIDATA ZA
ČLANA DRŽAVNEGA SVETA – PREDSTAVNIK LOKALNIH INTERESOV.
Krajšo uvodno obrazložitev je podala Mojca Levstik, ki je na vprašanje Tomaža
Stareta tudi pojasnila, da Pravila začnejo veljati z dnem sprejema na seji Občinskega
sveta in veljajo do izvolitve članov Državnega sveta.
Ker druge razprave ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Statutarna pravna komisija iz svojega delovnega področja na besedilo Pravil za
izvolitev predstavnikov v volilna telesa za volitve člana Državnega sveta RS ter
za določitev kandidata za člana Državnega sveta – predstavnik lokalnih
interesov nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
jih sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 16.35 uri.

Zapisala:
Darka Rebolj

PREDSEDNIK:
Zvone Nejc JURKOVIČ

