OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarno pravna komisija
Številka: 032-17/2012
Datum: 19.10.2012
SKRAJŠAN ZAPIS 19. REDNE SEJE
STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE, KI JE BILA V ČETRTEK, 18.10.2012,
Z ZAČETKOM OB 16.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI IN ČLANICA KOMISIJE:
Predsednik Zvone Nejc JURKOVIČ, Tomaž STARE – namestnik predsednika,
Božidar POGAČAR, Matjaž KORBAR, Boštjan ŽIGON, Peter MIRC in Ljudmila
ILENIČ (prisotnih 7 od 7 članov).
OSTALI PRISOTNI: mag. Vitomir PRETNAR – direktor Občinske uprave (delno),
Petra DEČMAN – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, Tanja
ANTONIČ – Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve in Mojca LEVSTIK Kabinet župana.
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednik Komisije v
potrditev predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 18. redne seje Statutarno pravne
komisije z dne 13.09.2012.
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o socialni pomoči v občini
Jesenice – HITRI POSTOPEK.
3. Odlok o socialni pomoči v občini Jesenice – URADNO PREČIŠČENO
BESEDILO.
4. Predlog Odloka o spremembi odloka o priznanjih občine Jesenice – HITRI
POSTOPEK.
5. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice –
DRUGA OBRAVNAVA.
6. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v občini
Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
7. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za programe in projekte s področja
socialnega varstva v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
8. Predlog Odloka o uporabi športnih objektov v lasti Občine Jesenice in
subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa športa – PRVA
OBRAVNAVA.
9. Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev za programe in projekte s področja
kulturne dejavnosti v občini Jesenice.
10. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 18. REDNE SEJE
STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE Z DNE 13.09.2012.
Pripomb na besedilo zapisnika in poročila o realizaciji sklepov ni bilo, zato je
predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdita se besedilo skrajšanega zapisa in poročilo o realizaciji sprejetih
sklepov 18. redne seje Statutarne pravne komisije z dne 13.09. 2012.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O SOCIALNI
POMOČI V OBČINI JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
V razpravi, ki je sledila, je Tomaž Stare postavil vprašanje:
Ali dikcija »drugi stroški in izdatki« (3. člen, 4. alinea) zajema tudi plačevanje položnic
– ogrevanja, komunalnih storitev…?
Tanja Antonič:
Večina stroškov v Odloku je definirana v prejšnjih členih, ta točka pa zajema oblike
pomoči, ki ne sodijo v nobeno drugo kategorijo. V primeru, da je ogroženo preživetje
prosilca, so lahko zajete tudi te oblike pomoči.
Razprava, ki je potekala v nadaljevanju, se je nanašala predvsem na vsebino odloka
in na stanje socialnih razmer v občini, ne pa na pravno – formalne okvire Odloka, zato
je predsednik odločil, da te razprave ne bo vključeval v zapisnik.
Predsednik je po razpravi predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Statutarna pravna komisija iz svojega delovnega področja na besedilo
predlaganega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialni pomoči v
občini Jesenice nima pripomb in predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme po
hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
ODLOK O SOCIALNI POMOČI V OBČINI JESENICE – URADNO PREČIŠČENO
BESEDILO.
Predsednik je povedal, da v skladu s 118. členom Poslovnika o delu Občinskega
sveta Občine Jesenice Občinski svet sprejme predlog prečiščenega besedila brez
razprave. Pripomniti je le potrebno, da v kolikor na Občinskem svetu 2. točka ne bi
bila potrjena, ta tretja točka odpade.
Razprave ni bilo, zato je predsednik v sprejem predlagal naslednji
SKLEP:
Statutarna pravna komisija iz svojega delovnega področja na prečiščeno
besedilo Odloka o socialni pomoči v občini Jesenice nima pripomb, zato
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da ga sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRIZNANJIH OBČINE
JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Krajšo uvodno obrazložitev je podal mag. Vitomir Pretnar.
Razprave ni bilo, zato je predsednik v sprejem predlagal naslednji
SKLEP:
Statutarna pravna komisija iz svojega delovnega področja na besedilo Odloka o
priznanjih občine Jesenice nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu
občine Jesenice, da ga sprejme po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG ODLOKA O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA IZOBRAŽEVANJE V
OBČINI JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA.
Petra Dečman je podala uvodno obrazložitev oziroma pojasnilo sprememb med prvo
in drugo obravnavo.
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 izobraževanje v občini Jesenice nima pripomb, zato
predlaga Občinskemu svetu občine, da ga sprejme v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG ODLOKA O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA PROGRAME S
PODROČJA ŠPORTA V OBČINI JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev oziroma pojasnilo sprememb med prvo in drugo obravnavo je
podala Petra Dečman.
V razpravi je Peter Mirc podal pripombo na dikcijo 3. točke 6. člena, ki se glasi: »v
članski in še štirih starostnih kategorijah«, saj je napisana zelo nerodno in nejasno.
Ker pa se pripomba ne nanaša na pravno – formalne okvire Odloka, bo pripombo v
obliki amandmaja vložil na seji Občinskega sveta.
Druge 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
drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG ODLOKA O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA PROGRAME IN
PROJEKTE S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA V OBČINI JESENICE –
DRUGA 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 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 drugi obravnavi.

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG ODLOKA O UPORABI ŠPORTNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE
JESENICE IN SUBVENCIONIRANI CENI NAJEMA ZA IZVAJALCE LETNEGA
PROGRAMA ŠPORTA – PRVA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev Odloka sta podali Petra Dečman in Tanja Antonič.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Statutarna pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o uporabi športnih objektov v lasti Občine Jesenice in
subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa športa v prvi
obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
PREDLOG PRAVILNIKA O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA PROGRAME IN
PROJEKTE S PODROČJA KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI JESENICE.
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Statutarna pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev za programe in projekte s
področja kulturne dejavnosti v občini Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
VPRAŠANJA IN POBUDE
10.1 Ljudmila Ilenič:
V Jeseniških novicah je bil objavljen članek, v katerem je navedeno, da ravnatelji
osnovnih šol ugotavljajo, da otroci, ki so v podaljšanem bivanju, ne dobivajo kosila iz
razloga, ker ga starši ne morejo plačevati. Iz lastnih izkušenj ve, da so nekatere
družine v ta namen prejemale finančno pomoč, ki pa je bila porabljena v druge
namene (za plačevanje položnic itd.), zato bi bilo morda primerno razmisliti, da bi take
družine pomoč prejemale direktno za namen, za katerega je pomoč namenjena
(plačevanje prehrane), k temu pa bi morale aktivno pristopiti tudi socialne službe –
tudi s kontrolo nad pravilno in namensko porabo dodeljenih sredstev.
Petra Dečman – odgovor:
Prav zaradi navedenih vzrokov je bila v sodelovanju s Centrom za socialno delo v
Odlok dodana alinea, da se občinska socialna pomoč namenja tudi za plačilo
prehrane učencem, dijakom in starejšim. Celovit odgovor pa bodo strokovne službe
občine pripravile do seje Občinskega sveta.

10.2 Peter Mirc:
Vsem svetnikom Občinskega sveta naj se po elektronski pošti do seje Občinskega
sveta posreduje Urbanistična pogodba z vsemi veljavnimi aneksi, ki je bila sklenjena
za področje Hrenovice.
Vsi člani Statutarno pravne komisije so se strinjali s pobudo Petra Mirca.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik sejo zaključil ob 16.50 uri.

Zapisala:
Darka Rebolj

PREDSEDNIK:
Zvone Nejc JURKOVIČ

