OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarna komisija

Številka: 032-05/2007
Datum: 24. 5. 2007

SKRAJŠAN ZAPIS 6. REDNE SEJE
STATUTARNE KOMISIJE, KI JE BILA V ČETRTEK, 24 . 5. 2007, OB 18.30 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 (prisotnih 7 od 7) .
OPRAVIČENO ODSOTEN: BORIS KITEK - NAMESTNIK PREDSEDNIKA,
OSTALI PRISOTNI: Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor, Katja
NOVAK in Andraž TOLAR – strokovna sodelavca Oddelka za okolje in prostor in
Boža KOVAČ – vodja Oddelka za gospodarstvo, Božena RONNER – svetovalka
župana.

Ker predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 5. redne seje Komisije z dne
23.04.2007.
2. Predlog Odloka o programu opremljanja za gradnjo kanalizacijskega omrežja na
območju Hrušica vzhod – HITRI POSTOPEK.
3. Predlog Odloka o občinskih taksah v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
4. Predlog Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov in
o povračilu stroškov.
5. Predlog Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja
gospodarstva v občini Jesenice.
6. Predlog Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v občini Jesenice.
7. Vprašanja in pobude.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
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ZA – 5
Dnevni red je bil sprejet.

Točka 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 5. redne seje Komisije z dne
23.04.2007.
Razprave in pripomb na vsebino skrajšanega zapisa 5. redne seje Statutarne
komisije ni bilo, zato je predsednik dal na glasovanje naslednji
Sklep:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa 5. redne seje Statutarne komisije, ki je
bila 23. 4. 2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5

Sklep je bil sprejet.

Točka 2:
Predlog Odloka o programu opremljanja za gradnjo kanalizacijskega omrežja
na območju Hrušica vzhod – HITRI POSTOPEK.
Pojasnila k predlaganemu besedilu Odloka in vzrok za hitri postopek je dala
Valentina Gorišek.
Katja Novak pa je odgovarjala na vprašanja, ki jih je postavljal Igor Arh.
Po krajši razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija nima pripomb na predlagan Odlok o programu opremljanja
za gradnjo kanalizacijskega omrežja na območju Hrušica – vzhod, zato
predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6

Sklep je bil sprejet.
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Točka 3:
Predlog Odloka o občinskih taksah v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
V razpravi je Igor Arh poudaril, da z odgovorom pripravljavca na njegov predlog, da bi
se Občina lahko zaščitila s pobiranjem kavcije, ni zadovoljen. V primeru, da gre
oglaševalec v stečaj ali v primeru, da noče odstraniti reklamnega panoja bi Občina
kavcijo uporabila za pokritje svojega stroška, če bi sama tak pano tudi odstranila.
Pričakuje, da se do seje Občinskega sveta da konkretnejši odgovor na postavljeno
pobudo oz. predlog, ki ga je tudi Občinski svet sprejel v prvi obravnavi.
Ker druge razprave ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednja
Sklepa:
1. Statutarna komisija Občinskemu svetu občine Jesenice predlaga, da sprejme
predlog Odloka o občinskih taksah v občini Jesenice v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6

Sklep je bil sprejet.
2.Statutarna komisija predlaga županu in pripravljavcu gradiva, da do seje
Občinskega sveta vloži amandma k predlaganemu odloku, s katerim bi vanj
vgradili varovalko s pobiranjem kavcije v primerih, če lastnik sam ne odstrani
reklamnega panoja po poteku pogodbe.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6

Sklep je bil sprejet.

Točka 4:
Predlog Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,
članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih
organov in o povračilu stroškov.
Člani Statutarne komisije na vsebino pravilnika niso imeli pripomb. V razpravi je
Ivanka Zupančič predlagala, da naj se v prihodnje oštevilčijo odstavki posameznih
členov.
Igor Arh je opozoril na tabelo, v kateri je napisana višina nagrajevanja in pri krajevnih
skupnosti ni zasledil, da je to mesečna nagrada, ampak sejnina.
Po obrazložitvi Božene Ronner je predsednik dal na glasovanje naslednji
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Sklep:
Statutarna komisija nima pripomb na predlagani Pravilnika o plačah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta,
nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilu stroškov, zato
predlaga Občinskemu svetu, da ga v predlagani vsebini tudi potrdi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6

Sklep je bil sprejet.

Točka 5:
Predlog Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja
gospodarstva v občini Jesenice.

Predlagani Pravilnik je obrazložila Boža Kovač in povedala, da je pred sejo
Statutarne komisije o njem razpravljal in odločal tudi Odbor za gospodarstvo. V času
od oddaje gradiva pa do danes je ugotovila tri tiskovne in ne vsebinske napake.
Odbor je te popravke v obliki amandmaja potrdil.
Ti popravki so:
 V 4. členu se na kancu drugega odstavka oklepaj nadomesti z narekovajem
 V 9. členu se na koncu tretjega odstavka doda novo besedilo, ki se glasi » s
sklepom župana«.
 V 19. členu se na koncu besedila črta pika, ki se jo nadomesti z vejico in doda
novo besedilo, ki se glasi: »uporabljati pa se začne po pridobitvi soglasja
ministrstva, pristojnega za izdajanje soglasja za področje državnih pomoči«.
V krajši razpravi ni bilo danih drugih pripomb in dopolnitev, zato je predsednik dal na
glasovanje naslednje
Amandmaje:
Amandma 1:
V 4. členu se na kancu drugega odstavka oklepaj nadomesti z narekovajem
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Amandma je bil sprejet.

Amandma 2:
V 9. členu se na koncu tretjega odstavka doda novo besedilo, ki se glasi » s
sklepom župana«.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6

Amandma je bil sprejet.

Amandma 3:
V 19. členu se na koncu besedila črta pika, ki se jo nadomesti z vejico in doda
novo besedilo, ki se glasi: »uporabljati pa se začne po pridobitvi soglasja
ministrstva, pristojnega za izdajanje soglasja za področje državnih pomoči«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6

Amandma je bil sprejet.
In še predlog
Sklepa:
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog Pravilnika
o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini
Jesenice, s sprejetimi amandmaji.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6

Sklep je bil sprejet.

Točka 6:
Predlog Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v občini Jesenice.
Boža Kovač je uvodoma povedala, da je šele danes dobila odgovor, oz. pripombe na
predloženi pravilnik. Ker je bilo danih veliko popravkov so se odločili, da pripravijo
čistopis – novo besedilo, ker bi drugače, s sprejetimi amandmaji težje sledili tem
spremembam. Vzrok tega je v tem, ker ta akt sodi v področje državnih pomoči, zato
je bil dan v pregled najprej Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in še
Ministrstvu za finance.
Danes je pridobila predlog sprememb od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano in predloge takoj vključili v novo besedilo pravilnika.
Večina predlaganih sprememb ni vsebinskih, je pa dodanih več pojasnil in definicij, v
posameznih delih pa so predlagane tudi dopolnitve in spremembe.
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Zaradi pregleda, kaj se spreminja je pripravila tudi te spremembe, k besedilom
členov.
Ker tudi Odbor za gospodarstvo ni danes o teh spremembah odloča, marveč se je z
njimi le seznanil, je zato sprejel tak sklep.
Res pa je, da se s tem hitenjem, predlaganim novim besedilo kupuje čas, to pa je
edini razlog, da uprava želi, da se pravilnik sprejme že meseca maja, zaradi razpisov
in dodelitev proračunskih sredstev.
Po krajši razpravi je predsednik dal na glasovanje naslednji
Sklepa:
Statutarna komisija se je seznanila z vsemi spremembami pravilnika, ki jih
predlaga Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in se seznanila tudi
z vsebino novo predlaganega besedila Pravilnika o dodeljevanju proračunskih
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Jesenice.
Statutarna komisija bo ponovno pregledala predlagani Pravilnik o dodeljevanju
proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini
Jesenice na seji, ki bo v četrtek, pred sejo Občinskega sveta, z začetkom ob
16.45 uri.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6

Sklep je bil sprejet.

Točka 7:
Vprašanja in pobude.

Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo končal ob 19.10 uri.

Zapisala:
Božena Ronner

Predsednik:
Matjaž Peskar
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