OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarna komisija

Številka: 032-10/2007
Datum: 19.10.2007

SKRAJŠAN ZAPIS 9. REDNE SEJE
STATUTARNE KOMISIJE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 18.10.2007, OB 17.00 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,
Borut ŽIGON, Boris KITEK In Merima NUHIĆ .
ODSOTEN ČLAN: Igor ARH
OSTALI PRISOTNI: Slavka BRELIH – direktorica občinske uprave, Valentina
GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor, Tomaž VIDMAR – direktor
Komunalne direkcije in Tea VIŠNAR – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in
splošne zadeve.
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 8. redne seje Komisije z dne
17.09.2007.
2. Predlog sprememb in dopolnitev statuta občine Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA.
3. Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice – PRVA
OBRAVNAVA.
4. Predlog Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Jesenice –
PRVA OBRAVNAVA.
5. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Dnevni red je bil sprejet.
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TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 8. REDNE SEJE
KOMISIJE Z DNE 17.09.2007.
Razprave in pripomb na vsebino skrajšanega zapisa 8. redne seje Statutarne
komisije ni bilo, zato je predsednik dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa 8. redne seje Statutarne komisije, ki je
bila 17.09.2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OBČINE JESENICE –
DRUGA OBRAVNAVA.
Kratko uvodno obrazložitev je dal predsednik Komisije Matjaž Peskar.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Statutarna komisija nima pripomb na predlog Sprememb in dopolnitev Statuta
občine Jesenice, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme v drugi
obravnavi.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI
JESENICE – PRVA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je dal Tomaž Vidmar.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Statutarna komisija nima pripomb na predlog Odloka o gospodarskih javnih
službah v občini Jesenice, zato predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da ga sprejme v prvi obravnavi.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O ENKRATNI DENARNI POMOČI ZA NOVOROJENCE V
OBČINI JESENICE – PRVA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je dala Tea Višnar.
Matjaž Peskar je članice in člane Statutarne komisije seznanil s predlaganimi
spremembami Odloka, ki jih je sprejel Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter
zdravstvo. Odbor je predlagal naslednje spremembe besedila Odloka:
 2. člen naj se spremeni tako, da se glasi: enkratna denarna pomoč ob rojstvu
otroka se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna in je namenjena
družinam ob rojstvu otroka. Višina pomoči znaša 200 EUR;
 3. člen 2. alineja naj se glasi: - da ima skupaj s starši oziroma skrbnikom (v
primeru skrbništva) stalno bivališče v občini Jesenice;
 4. člen - spremenita se 1. in 2. odstavek tako, da se glasita:
Vlogo za dodelitev denarne pomoči lahko vloži kot zakoniti zastopnik le eden
od staršev novorojenca na podlagi medsebojnega dogovora obeh staršev.
Če starša novorojenca nimata skupnega bivališča, vlogo vloži tisti od staršev,
pri katerem živi novorojenec in ima bivališče v občini Jesenice;
 5. člen naj se spremeni tako, da se glasi: Zakoniti zastopnik upravičenca
uveljavlja enkratno denarno pomoč na podlagi pisne vloge, ki jo najkasneje tri
mesece po rojstvu otroka vložijo vlagatelji navedeni v 4. členu Odloka, na
Občini Jesenice, Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve;
 v 5. členu, 2. odstavek, se v zadnji alineji za besedo organa postavi vejica;
 v 5. členu, zadnji odstavek, se za besedo člena črta vejica;
 v 7. členu naj se črtata besedi in sicer.
Tea Višnar je podala odgovore na predlagane spremembe Odloka:
 2. člen Odloka opredeljuje pojem denarne pomoči, zato je prav, da se
opredeli, kaj po tem Odloku predstavlja enkratno denarno pomoč, saj je to
pomembno zaradi interpretacije Odloka v nadaljevanju, zato je predlog, da
besedilo 2. člena ostane nespremenjeno;
 tudi 3. člen naj ostane nespremenjen, ker je pomembno, da ima novorojenec
skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v občini Jesenice;
 sprememba 5. člena ni smiselna, kajti v Odloku ni potrebno posebej navajati
oddelka Občine, kamor naj starši vložijo pisno vlogo; ta podatek je namreč na
vlogi že naveden;
 pripombe na 4., 5. in 7. člen se v celoti upoštevajo.
Ivanka Zupančič je predlagala, da naj bi se ta denarna pomoč vsem novorojencem
dodeljevala avtomatično, ne pa da morajo zanjo starši vložiti pisno vlogo.
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Boris Kitek je postavil vprašanje, ali Občina Jesenice dobi uradne evidence o rojstvu
otrok. V kolikor namreč Občina teh evidenc ne dobi, potem je nujno, da starši vložijo
vlogo za enkratno denarno pomoč.
Tea Višnar je pojasnila, da Občina ne dobi evidenc o rojstvu otrok. Poleg tega pa
Zakon o splošnem upravnem postopku določa, da morajo po ZUP-u postopati
upravni in drugi organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih
pooblastil, kadar v upravnih zadevah neposredno uporabljajo predpise, odločajo o
pravicah, obveznostih in pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb ter drugih
strank.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Statutarna komisija nima pripomb na predlog Odloka o enkratni denarni
pomoči za novorojence v občini Jesenice, zato predlaga Občinskemu svetu
občine Jesenice, da ga sprejme v prvi obravnavi, s tem, da se do druge
obravnave Odloka preučijo vse pripombe, ki bodo dane na sejah delovnih teles
in na seji Občinskega sveta občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo končal ob 17.20 uri.

ZAPISALA:
MOJCA RAZINGER

PREDSEDNIK:
MATJAŽ PESKAR
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