OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarna komisija
Številka: 032-03/2007
Datum: 22. 3. 2007

SKRAJŠAN ZAPIS 4. REDNE SEJE
STATUTARNE KOMISIJE, KI JE BILA V ČETRTEK, 22 .3. 2007, OB 16.00 URI V
SEJNI SOBI OBČINE JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI IN ČLANICE ODBORA:
MATJAŽ PESKAR - PREDSEDNIK, IVANKA ZUPANČIČ, MAG. BARBARA HABE
SINTIČ, IGOR ARH, BORUTO ŽIGON IN MERIMA NUHIĆ.
OPRAVIČENO ODSOTEN: BORIS KITEK.
OSTALI PRISOTNI: Brigita Džamastagič – vodja Oddelka za finance, plan in analize,
Boža Kovač – vodja Oddelka za gospodarstvo in BOŽENA RONNER – svetovalka.
Ker predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, je predsednik dal na glasovanje
naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 3. redne seje Komisije z dne
14.02.2007.
2. Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2006 – HITRI
POSTOPEK.
3. Predlog Odloka o občinskih taksah v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
4. Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za
sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev in akcij v občini Jesenice.
5. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Dnevni red je bil sprejet.

Točka 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 3. redne seje Komisije z dne
14.02.2007.
Razprave in pripomb na vsebino skrajšanega zapisa 3. redne seje Statutarne
komisije ni bilo, zato je predsednik dal na glasovanje naslednji
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Sklep:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa 3. redne seje Statutarne komisije, ki je
bila 14. 2. 2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 2:
Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2006 – HITRI
POSTOPEK.
Predlagano besedilo Odloka Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto
2006 je obrazložila Brigita Džamastagič.
Po krajši razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija nima pripomb na besedilo Odloka o Zaključnem računu
proračuna občine Jesenice za leto 2006 in predlaga matičnem delovnem telesu,
Odboru za proračun in finance, da ga sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 3:
Predlog Odloka o občinskih taksah v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je Božena Ronner pojasnila, da je nov Zakon o financiranju
občin razveljavil Zakon o komunalnih taksah, zaradi česar tudi Odlok o komunalnih
taksah v občini Jesenice nima več zakonske podlage. Področje občinskih taks sedaj
ureja nov Zakon o financiranju občin, zato je bilo potrebno pripraviti nov akt, odlok o
občinskih taksah.
V nadaljevanju pa prisotne seznanila s sklepi, sprejetimi na Odboru za stanovanjske
zadeve in na Odboru za gospodarstvo in sicer, da mora Komunalna direkcija do seje
Občinskega sveta pripraviti seznam vseh javnih površin, na katerih ima občina
pravico zaračunavati komunalno takso. Obvestila je člane komisije tudi o stališčih
Skupnosti občin, ki so na Vladno službo za lokalno samoupravi in regionalno politiko
posredovali dvoje vprašanj in sicer, da se opredeli pojem javnega mesta in da se
obrazloži, kaj sodi med morebitne druge zadeve.
V razpravi je so sodelovali predsednik Matjaž Peskar, Merima Nuhić, Ivanka
Zupančič, Borut Žigon in Božena Ronner.
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Dane so bile naslednje pripombe, predlogi, vprašanja:
 V 3. členu se popravi beseda, ki se pravilno glasi zelenice;
 Pregledajo naj se pojmi, kdo so taksni zavezanci, namreč besedilo 5. člena
naštetih taksnih zavezancev ni enak tekstu, napisanem v posebnem, tarifnem
delu (priloga), poglavje Pojasnila, točka a, na 8. strani;
 Ali bo po tem odloku Občina začela zaračunavati parkirnino in na katerih javnih
površinah in
 Ali se bo občinska taksa zaračunavala tudi stanovalcem na javnih površinah ob
stanovanjskih blokih.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu, da Občinski svet sprejme
predlog Odloka o občinskih taksah v občini Jesenice v prvi obravnavi z
naslednjimi pripombami in predlogi, ki so bili dani v razpravi:
 V 3. členu se črta beseda zelence in se jo nadomesti z besedo zelenice;
 Pravilno naj se napišejo taksni zavezanci in sicer preveri se, če je pravilno
napisano samostojni podjetnik posameznik oz. samostojni podjetnik in fizične
osebe ter se naštete taksne zavezance poenoti z besedilom 5. člena naštetih
taksnih zavezancev s tekstom, napisanem v posebnem tarifnem delu (priloga), v
poglavju Pojasnila, točka a, na 8. strani;
 Odgovori naj se na vprašanje, ali bo Občina po tem odloku začela zaračunavati
parkirnino in na katerih javnih površinah, oziroma pojasni se pojem parkiranja in
uporaba oz. najem parkirišča ali javnih površin, namenjenih za parkiranje;
 Odgovori naj se na vprašanje, ali se bo občinska taksa zaračunavala tudi
stanovalcem na javnih površinah ob stanovanjskih blokih, na funkcionalnih
zemljiščih.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 4:
Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za
sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev in akcij v občini
Jesenice.
Predsednik je predlagal, da se Statutarna komisija v vsebino Pravilnika ne bi vtikala
in predlagal, da naj se razprava usmeri le v področje, za katerega je komisija
pristojna, torej v pregled akta, če je ta usklajen s področno zakonodajo.
Boža Kovač pa je bila mnenja, da je prav, da se komisiji predstavi tudi vsebino akta,
predvsem zaradi novih vsebin in njegove specifičnosti. Na vsebino akta pa pričakuje
tudi pridobitvi soglasja Ministrstva za finance, v delu, ki se nanaša na državne
pomoči gospodarskim družbam, kajti lahko se zgodi, da bo do seje Občinskega
sveta prišlo do kakšne manjše spremembe, zaradi česar bo morala uprava pripraviti
amandma.
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V razpravi sta sodelovala: Ivanka Zupančič, Matjaž Peskar.
Ivanko Zupančič je zanimala vsebina 3. in 4. člena Pravilnika. Znano je, kam se
usmerjajo sredstva neprofitnih organizacij, če te poslujejo z dobičkom. Pri
gospodarskih družbah in drugih prijaviteljih (društvih) pa tudi. Zanimalo jo je, ali je kje
in kašna je varovalka, če bi bila izbrana gospodarska družba za organizacijo in
izvedbo neke prireditve in bi ta izkoristila to za kovanje svojega dobička.
Boža Kovač je pojasnila sistem dodeljevanja sredstev za javne zavode, krajevne
skupnosti. Za prvi dve se sredstva dodeljujejo skozi letni program prireditev, planiran
v občinskem proračunu. Za gospodarske družbe in društva pa se sredstva
dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. V vsakem primeru pa se izvaja sistem
kontrole, s posredovanjem finančnih poročil, tudi vmesnimi, do pregledovanja in
kontroliranja izstavljenih računov.
Ob koncu razprave je Boža Kovač prisotne obvestila s pobudo, sprejeto na Odboru
za gospodarstvo. Predlagano je bilo, da se tudi Kurirski smuk Pristava vključi med
tradicionalne turistične prireditve in ob tem omenila, da se organizatorji te prireditve
do danes še niso prijavili na javne razpise. Za dopolnitev 4. člena bo amandma
pripravila občinska uprava.
Predsednik Matjaž Peskar je menil, da naj amandma vloži Statutarna komisija,
namreč tudi sam je imel za dopolnitev 4. člena pravilnika, saj ima ta prireditev kar 50letno tradicijo.
Po razpravi je predsednik predlagal naslednji
Amandma:
V 4. členu, v 2. odstavku se doda nova 8. alineja, ki se glasi: Kurirski smuk
Pristava.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Amandma je bil sprejet.
Sklep:
Statuitarna komisija predlaga, da Občinski svet sprejme predlog Pravilnik o
dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pripravo in organizacijo
turističnih prireditev in akcij v občini Jesenice s sprejetim amandmajem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

4

Točka 5:
Vprašanja in pobude.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 16.30 uri.

Zapisala:
Božena Ronner

Predsednik:
Matjaž Peskar
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