OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarno-pravna komisija
Številka: 032-11/2014
Datum: 29. 5. 2014

SKRAJŠAN ZAPIS 3. IZREDNE SEJE
STATUTARNO-PRAVNE KOMISIJE, KI JE BILA V SREDO, 28. 5. 2014,
Z ZAČETKOM OB 16.00 V KONFERENČNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI KOMISIJE:
Ljudmila ILENIČ, Matjaž KORBAR, Peter MIRC, Božidar POGAČAR, Tomaž STARE,
Anton STRAŽIŠAR in Boštjan ŽIGON (prisotnih 7 od 7 članov).
OSTALI PRISOTNI: Petra DEČMAN – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in
splošne zadeve in Tanja ANTONIČ – Oddelek za družbene dejavnosti in splošne
zadeve.
Predsednik Odbora Anton Stražišar je povedal, da je prejel pripravljen protokol vodenja
seje, ki pa ga je rahlo spremenil, kakor se mu zdi, da je prav. Ugotovil je, da je na
začetku seje prisotnih vseh 7 članov Komisije, zato ta lahko pravno veljavno sprejema
sklepe.
Predlog dnevnega reda so člani komisije prejeli skupaj z vabilom za današnjo sejo,
gradivo pa so prejeli skupaj z gradivom za 5. izredno sejo Občinskega sveta.
V potrditev je predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Predlog Odloka o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Visoka
šola za zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREDLOG
ODLOKA
O
PREOBLIKOVANJU
SAMOSTOJNEGA
VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO
JESENICE V FAKULTETO ZA ZDRAVSTVO JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
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Anton Stražišar je povedal, da ima nekaj redakcijskih pripomb. Najprej je opozoril, da
na prvi strani odloka, na začetku, piše »na redni seji«, obravnavali oziroma sprejemali
pa ga bomo na izredni seji. Tanja Antonič je pojasnila, da preambula še ni dokončna,
ker je potrebno počakati, da bo odlok sprejet.
Anton Stražišar je opozoril še na 17. člen, kjer piše, da se vršilcu dolžnosti lahko
podaljša doba za 6 mesecev – zanimalo ga je, kaj bi se zgodilo, če postopka ne bi
mogli pravočasno izpeljati v teh 6 mesecih in ali bi mu bilo smotrno dati še en mandat,
npr. da dekana ne bi bilo možno v 6 mesecih imenovati, vršilec dolžnosti pa lahko
samo enkrat podaljša za 6 mesecev. Tanja Antonič je odgovorila, da se lahko imenuje
drugega vršilca dolžnosti.
Glede 26. člena je Anton Stražišar vprašal, ali možnost ponovnega imenovanja članov
upravnega odbora velja tako za tiste s FVZ kot tiste, ki so imenovani s strani
ustanovitelja, na kar mu je Tanja Antonič pritrdila. Anton Stražišar je potem opozoril,
da v 28. še enkrat ponavljamo možnost ponovnega mandata, kar se mu ne zdi
smiselno, če je že enkrat napisano v 26. členu. Tanja Antonič je odgovorila, da je v 28.
členu, pri predstavnikih delavcev in predstavnikih študentov to še enkrat napisano zato,
ker zakon dopušča možnost, da se jih lahko imenuje tudi samo za dve leti in se z
Odlokom ter Statutom ureja drugače, za upravni odbor pa zakon ne določa kakršnih
koli omejitev, da ne bi mogli biti ponovno imenovani – še enkrat je torej poudarjeno
zato, ker bi bilo lahko urejeno tudi drugače.
Nazadnje je Anton Stražišar opozoril še, da je v kar nekaj primerih Občinski svet
napisan z malo začetnico, kar je napačno, ker gre za inštitucijo in se piše z veliko.
Ljudmila Ilenič je vprašala, kako to, da v osnovnošolskem in srednješolskem sistemu
mandat traja 5 let, v tem primeru pa 4 leta. Tanja Antonič je odgovorila, da to
omogoča Zakon o visokem šolstvu.
Predsednik Komisije Anton Stražišar je razpravo nato zaključil in povedal, da bi poleg
predlaganega sklepa na glasovanje dal še dodaten sklep, in sicer: »Statutarno-pravna
komisija ugotavlja, da je predlagani Odlok o preoblikovanju samostojnega
visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v fakulteto za
zdravstvo Jesenice pripravljen v skladu s področno zakonodajo.«
Peter Mirc je povedal, da ta dodatni sklep ni potreben, ker odlok mora biti v skladu s
področno in tudi ostalo zakonodajo, zato je sklep iz vsakega konteksta. Zakonodajo
ugotavljamo že s samim sprejemom tega odloka iz narave dela Statutarno-pravne
komisije, zato se mu sprejem tega sklepa zdi absolutno nepotreben.
Božidar Pogačar je povedal, da je naloga Statutarno-pravno komisije ugotoviti, ali je
gradivo usklajeno z zakonodajo; in če to je, potem ta sklep nič ne moti. Peter Mirc pa
je odgovoril, da bi potem morali vsako sejo sprejemati takšne sklepe, za vsak odlok, kar
pa nima smisla – skladnost z zakonodajo Statutarno-pravna komisija ugotavlja že s
tem, da te odloke predlaga naprej v potrditev Občinskemu svetu. Tomaž Stare in
Matjaž Korbar sta se strinjala z razmišljanjem Petra Mirca.
Matjaž Korbar je povedal, da če predlaganega sklepa s strani predsednika Komisije ne
sprejmejo, potem tudi Odloka ne morejo sprejeti, ker bi to pomenilo, da ni pripravljen v
skladu s področno zakonodajo.
Predsednik Komisije Anton Stražišar je vseeno dal na glasovanje najprej naslednji

2

SKLEP:
Statutarno-pravna komisija ugotavlja, da je predlagani Odlok o preoblikovanju
samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
v fakulteto za zdravstvo Jesenice pripravljen v skladu s področno zakonodajo.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 4
PROTI – 2
VZDRŽAN – 1
Sklep je bil sprejet.

Nato je v sprejem predlagal še naslednji
SKLEP:
Statutarno-pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v fakulteto za zdravstvo Jesenice –
DRUGA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

Ker drugih točk na dnevnem redu ni bilo, je predsednik Komisije sejo zaključil ob 16.15.

PO TONSKEM ZAPISU ZAPISALA:
INES DVORŠAK

PREDSEDNIK KOMISIJE
ANTON STRAŽIŠAR
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