OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarno pravna komisija

Številka: 032-18/2012
Datum: 16.11.2012

SKRAJŠAN ZAPIS 20. REDNE SEJE
STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE, KI JE BILA V ČETRTEK, 15.11.2012,
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, Matjaž KORBAR, Boštjan ŽIGON, Peter MIRC,
Ljudmila ILENIČ in Božidar POGAČAR (prisotnih 6 od 7 članov).
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN: Tomaž STARE.
OSTALI PRISOTNI: mag. Vitomir PRETNAR – direktor Občinske uprave, Petra
DEČMAN – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, Marko
MARKELJ – direktor Komunalne direkcije, mag. Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka
za okolje in prostor in Mojca LEVSTIK - svetovalka 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 19 redne seje Statutarno pravne
komisije z dne 18.10.2012.
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela – HITRI
POSTOPEK.
3. Predlog Odloka o uporabi športnih objektov v lasti Občine Jesenice in
subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa športa – DRUGA
OBRAVNAVA.
4. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o povračilu stroškov
prevoza otrok.
5. Predlog Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov ter
o povračilu stroškov.
6. Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v občini
Jesenice za leto 2013.
7. Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2013.
8. Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne
stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2013.

9.

Predlog Odloka o proračunu občine Jesenice za leto 2013 – PRVA
OBRAVNAVA.
10. Predlog Obvezne razlage 19. in 39. člena Odloka o Prostorskih ureditvenih
pogojih za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4).
11. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 19. REDNE SEJE
STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE Z DNE 18.10.2012.
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 19. redne seje Statutarne pravne komisije z dne 18.10. 2012.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA
ŠOLA KOROŠKA BELA – HITRI POSTOPEK.
Krajšo uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem predlagal naslednji
SKLEP:
Statutarna pravna komisija iz svojega delovnega področja na besedilo
predlaganega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela nima
pripomb in predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O UPORABI ŠPORTNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE
JESENICE IN SUBVENCIONIRANI CENI NAJEMA ZA IZVAJALCE LETNEGA
PROGRAMA ŠPORTA – DRUGA OBRAVNAVA.
Krajšo uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, prav tako ni bil vložen noben amandma, zato je predsednik v
sprejem predlagal naslednji
SKLEP:
Statutarna pravna komisija iz svojega delovnega področja na besedilo
predlaganega Odloka o uporabi športnih objektov v lasti Občine in
subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa športa nima
pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da ga sprejme v
drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O
POVRAČILU STROŠKOV PREVOZA OTROK.
Krajšo 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 spremembah in dopolnitvah Pravilnika o povračilu
stroškov prevoza otrok.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG PRAVILNIKA O PLAČAH IN DRUGIH PREJEMKIH OBČINSKIH
FUNKCIONARJEV, ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA,
NADZORNEGA ODBORA IN ČLANOV DRUGIH ORGANOV TER O POVRAČILU
STROŠKOV.
Krajšo uvodno obrazložitev je podal mag. Vitomir Pretnar.

V razpravi je predsednik Zvone Nejc Jurkovič opozoril na 15. člen predloga
Pravilnika, ki določa višino enkratnih nagrad, ki pripadajo predsedniku, tajniku in
članom občinske volilne komisije ter njihovim namestnikom.
Zakonska podlaga za urejanje tega določila je Zakon o lokalnih volitvah, kjer je v 45.
členu navedeno, da pripada predsedniku in tajniku občinske volilne komisije enkratna
nagrada v znesku, ki je enak povprečni mesečni plači za poklicno opravljanje funkcije
župana v občini.
Dne 25.10.2012 pa je bila ta določba spremenjena tako, da je znesek zmanjšan za 50
%, kar pomeni, da pripada sedaj predsedniku in tajniku občinske volilne komisije
enkratna nagrada v višini 50 % povprečne mesečne plače za poklicno opravljanje
funkcije župana v občini, namestniku predsednika občinske volilne komisije in
namestniku tajnika v znesku, ki je enak 80% nadomestila predsednika občinske
volilne komisije, članom občinske volilne komisije in njihovim namestnikom pa v
znesku, ki je enak 20% nadomestila predsednika občinske volilne komisije.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP 1:
Statutarna pravna komisija predlaga strokovni službi Občine Jesenice, da do
seje Občinskega sveta občine Jesenice pripravi ustrezen amandma, s katerim
bo uskladila 15. člen predlaganega akta z veljavno zakonodajo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
in
SKLEP 2:
Statutarna pravna komisija predlaga občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta, nadzornega odbora in
članov drugih organov ter o povračilu stroškov.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE PO ODLOKU O
OBČINSKIH TAKSAH V OBČINI JESENICE ZA LETO 2013.
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
V razpravi je Peter Mirc podal vprašanje, zakaj je podlaga za določitev vrednosti
točke indeksacija rasti življenjskih stroškov.
Marko Markelj mu je odgovoril, da je v samem Odloku o občinskih taksah določeno,
da se vrednost točke povečuje v skladu s tem indeksom.

Druge razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Statutarna pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih
taksah v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 55/07) za leto 2013, v višini 0,0584 EUR.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG SKLEPA O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA
UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA NA OBMOČJU OBČINE JESENICE ZA
LETO 2013.
Uvodno obrazložitev je podala Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Statutarna pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2013.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG SKLEPA O POVPREČNI GRADBENI CENI KVADRATNEGA METRA
KORISTNE STANOVANJSKE POVRŠINE V OBČINI JESENICE ZA LETO 2013.
Uvodno obrazložitev je spet podala Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Statutarna pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne
stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2013, ki znaša 835,80 €.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE JESENICE ZA LETO 2013 – PRVA
OBRAVNAVA.
V razpravi je Peter Mirc postavil vprašanje direktorju občinske uprave, če bodo
reforme v državi v večji meri vplivale na stanje proračuna občine.
Mag. Vitomir Pretnar:
V proračunu občine je določen razkorak med prihodki in odhodki, ki ga bomo pokrivali
s krediti (glede na nizko zadolženost je občina že dobila soglasje, vendar bo to rešitev
le v skrajni sili) in s kandidiranjem na razpise za pridobitev evropskih sredstev (imamo
kar nekaj projektov - Športna dvorana Podmežakla, Projekt GORKI, energetska
sanacija OŠ Toneta Čufarja).
Kaže se manjši izpad prihodkov na račun davka in glavarine. Zakon je že posegel v
plače javnih uslužbencev, posega tudi v nagrade funkcionarjev, zmanjšali se bodo
materialni stroški občin.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Statutarna pravna komisija na pripravljeno gradivo predlaganega Odloka o
proračunu občine Jesenice za leto 2013 v prvi obravnavi iz svoje pristojnosti
nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga v predlagani obliki in
vsebini sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
PREDLOG OBVEZNE RAZLAGE 19. IN 39. ČLENA ODLOKA O PROSTORSKIH
UREDITVENIH POGOJIH ZA MESTO JESENICE (PLANSKA CELOTA J1, J2, J3
IN J4).
Uvodno obrazložitev je dala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
AMANDMA:
V 3. členu Obvezne razlage 19. in 39. člena Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4) se spremeni začetek
veljavnosti obvezne razlage, in sicer tako da se glasi:
»Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne
veljati prvi dan po objavi.«
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Amandma je bil sprejet.

in
SKLEP:
Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Obvezno razlago 19. in 39. člena Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4), s sprejetim
amandmajem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11:
VPRAŠANJA IN POBUDE
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik sejo zaključil ob 16.45 uri.

Zapisala:
Darka Rebolj

PREDSEDNIK:
Zvone Nejc JURKOVIČ

