OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarna komisija

Številka: 032-09/2006
Datum: 11.12.2006

SKRAJŠAN ZAPIS 1. REDNE SEJE
STATUTARNE KOMISIJE, KI JE BILA V PONEDELJEK, 11.12.2006, OB 16.30
URI V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI IN ČLANICE ODBORA:
MATJAŽ PESKAR - predsednik, IGOR ARH,
BORUT ŽIGON, MERIMA NUHIĆ.

MAG. BARBARA HABE SINTIČ,

OPRAVIČENO ODSOTNA: BORIS KITEK – NAMESTNIK PREDSEDNIKA IN
IVANKA ZUPANČIČ.
OSTALI PRISOTNI: VALENTINA GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor,
BARBARA TOMAN – svetovalka na Oddelku za družbene dejavnosti in splošne
zadeve, BRIGITA DŽAMASTAGIČ – vodja oddelka za finance, plan in analize in
mag. BOŽENA RONNER – svetovalka.
Ker predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, je predsednik dal na glasovanje
naslednji
DNEVNI RED:
1. Predlog Odloka o programu opremljanja za območje urejanja Hrenovca –
HITRI POSTOPEK.
2. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2007 – DRUGA OBRAVNAVA.
3. Predlog Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v občini Jesenice.
4. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 4
ZA – 4

Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA ZA OBMOČJE UREJANJA
HRENOVICA – HITRI POSTOPEK.
Predlog besedila Odloka, namen in razlog za hitri postopek je razložila Valentina
Gorišek.
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Razprave ni bilo, zato je predsednik komisije predlagal
Sklep:
V skladu s pristojnostmi Statutarne komisije, ki ugotavlja, da predlog Odloka o
programu opremljanja za območje urejanja Hrenovca, ki je predlagan po hitrem
postopku, vsebinsko ni sporen, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga
sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2007 – DRUGA
OBRAVNAVA.
Predsednik je prisotne seznanil s pristojnostmi Statutarne komisije in predlagal, da se
osredotočijo na samo besedilo predlaganega Odloka o proračunu občine Jesenice
za leto 2007, druga obravnava.
Besedilo Odloka je pojasnila Brigita Džamastagič in povedala njegove bistvene
lastnosti in razlike med do sedaj pripravljenimi odloki o proračunu.
V razpravi je sodeloval Matjaž Peskar, ki je želel odgovor na vprašanje, kako se bo
realiziral 31. člen Odloka, glede na dejstvo, da Občinski svet po programu dela za
leto 2007 meseca julija ne bo zasedal.
Brigita Džamastagič je odgovorila, da je ta člen zavezujoč za župana. Župan je
dolžan Občinskemu svetu pravočasno posredovati polletno poročilo o izvrševanju
proračuna, Občinski svet pa poročilo obravnava na prvi naslednji seji, torej, v tem
primeru bo Poročilo obravnaval meseca septembra.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik dal na glasovanje naslednji
Sklep:
Statutarna komisija ugotavlja, da je predlog besedila Odloka o proračunu
občine Jesenice za leto 2007, druga obravnava, pripravljen v skladu s citirano
zakonodajo (v preambuli), zato predlaga Občinskemu svetu da ga sprejeme.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG PRAVILNIKA ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V
OBČINI JESENICE.

2

V uvodni obrazložiti je predlog Pravilnika obrazložila Barbara Toman.
Predsednik Matjaž Peskar je povedal, da je to akt, ki se sprejema po enofaznem
postopku, to pa pomeni, da se mora za vse morebitne predlagane spremembe e
vložiti amandma.
V nadaljevanju je Božena Ronner izpostavila smiselnost 5. člena tega Pravilnika, v
katerem je napisano, da se mora javni razpis objaviti v Uradnem listu RS. Višina
stroška za kritje take objave je taka, da bi se z njim, če bi ga dobil nek prijavitelj,
opomoglo marsikatero društvo. Po drugi strani pa objava v Uradnem listi zgreši ciljno
skupino, kateri je tak razpis namenjen. Pravilnik o izvrševanju proračuna je
neživljenjski, ta namreč določa, kje se razpisi objavljajo. Da ne bi zaobšli ciljne
skupine bi morali potemtakem razpis objaviti tako v Uradnem listu, kot tudi v
Jeseniških novicah. Obvešča se tudi preko objav na Radiu Triglav.
Meni, da ni nič nezakonitega, če razpis objavi v Jeseniških novicah, ker to glasilo tudi
je javno glasilo.
V razpravi so vsi sodelovali in skupaj sooblikovali predlog amandmaja, ki ga je po
razpravi dal na glasovanje predsednik
Amandma:
1. stavek 5. člena Pravilnika se spremeni tako, da se za besedo »v« črta
besedilo »Uradnem listu RS« in se to nadomesti z besedilom, ki se pravilno
glasi: »javnem glasilu«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Amandma je bil sprejet.
Sklep:
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
Pravilnik za vrednotenje letnega programa športa v občini Jesenice s sprejetim
amandmajem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 17.10 uri.

Zapisala:
Božena Ronner

Predsednik:
Matjaž Peskar
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