OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarna komisija

Številka: 032-11/2007
Datum: 19.11.2007

SKRAJŠAN ZAPIS 10. REDNE SEJE
STATUTARNE KOMISIJE,
KI JE BILA V PONEDELJEK, 19.11.2007, OB 15.30 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,
Borut ŽIGON, Igor ARH in Merima NUHIĆ.
OPRAVIČENO ODSOTEN: Boris KITEK (naknadno).
OSTALI PRISOTNI: Brigita DŽAMASTAGIČ – vodje oddelka za finance, plan in
analize, Slavka BRELIH – direktorica občinske uprave, Simona KRESE – revizorka za
notranji nadzor, Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor, Simona
KANCLER – Komunalna direkcija, Tanja ANTONIČ - Oddelek za družbene dejavnosti
in splošne zadeve in Božena RONNER - svetovala
Predsednik je uvodoma povedal, da se pod točko 9 ne bo obravnaval Proračun za
leto 2008 in leto 2009, zato naj se ta točka preimenuje v »Predlog besedila Odloka o
proračunu občine Jesenice za leto 2008 in za leto 2009«.
Ker drugih predlogov ni bilo je dal na glasovanje naslednji
DNEVN I RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 9. redne seje Komisije z dne
18.10.2007.
2. Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA.
3. Predlog Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Jesenice –
DRUGA OBRAVNAVA.
4. Predlog Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva Jesenice –
PRVA OBRAVNAVA.
5. Predlog Odloka o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe – PRVA
OBRAVNAVA.
6. Predlog Pravilnika o prenehanju veljavnosti Pravilnika o oddajanju poslovnih
prostorov in garaž v lasti Občine Jesenice v najem ter določanju najemnin.
7. Predlog Sklepov o določitvi vrednosti točke po Odloku o določitvi vrednosti točke
za občinske takse za leto 2008 in za leto 2009.
8. Predlog Sklepov o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2008 in za leto 2009.
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9. Predlog besedila Odloka o proračunu občine Jesenice za leto 2008 in za leto 2009
– PRVA OBRAVNAVA.
10. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Dnevni red je bil sprejet.

Točka 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 9. redne seje Komisije z dne
18.10.2007.
Razprave in pripomb na skrajšan zapis ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem
naslednji
SKLEP:
Sprejme se pregled sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 9. redne seje
Statutarne komisije, ki je bila 18.10.2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 2:
Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA.
Predlog odloka je obrazložila Simona Kancler in povedala, da je besedilo odloka
usklajen tako, kot je bilo predlagano na odborih in na seji Občinskega sveta.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Statutarna komisija na besedilo Odloka o gospodarskih javnih službah v občini
Jesenice nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
ga sprejme v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 3:
Predlog Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Jesenice –
DRUGA OBRAVNAVA.
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V uvodu je Tanja Antonič obrazložila besedilo predlaganega Odloka, tudi o tem, kateri
predlogi matičnega Odbora in Občinskega sveta so bili upoštevani in kateri ne, ter
zadržki za tako odločitev.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija na besedilo predloga Odloka o enkratni denarni pomoči za
novorojence v občini Jesenice nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu
občine Jesenice, da ga sprejme v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 4:
Predlog Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva
Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
Predlog odloka je obrazložila Simona Kancler, ki je predlagan akt tudi pripravila.
V razpravi sta sodelovali Ivanka Zupančič in Matjaž Peskar.
Matjaž Peskar:
V odloku ni napisanih finančnih posledic za njegov sprejem. V posebnem poglavju se
napišejo finančne posledice in so sestavni del obrazložitve in besedila Odloka.
Simona Kancler:
V obrazložitvi proračuna za obe leti so napisane finančne posledice, tudi s
predvidenim številom zaposlenih. S finančnim posledicam bo seznanjen tudi Odbor
za proračun in finance.
Ivanka Zupančič:
na matičnem delovnem telesu predlagala, da strokovne službe upoštevajo njeno
pripombo, da se popravi besedilo v 3. vrstici, 1. odstavka 1. člena tako, da se črtata
besedi »bosta delovala« in se ju nadomesti z besedama »bo deloval«. To je
utemeljila s tem, da je s tako zapisanim besedilom razumljeno, da bosta delovala dva
in ne en sam organ, kot ji je bilo obrazloženo.
Simona Kancler:
V Oddelku – Medobčinski inšpektorat…,bosta delovala dva organa – dve službi – dve
dejavnosti in ne en organ oz. ena služba.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija na predlog Odloka o ustanovitvi medobčinskega
inšpektorata in redarstva – prva obravnava nima pripomb, zato predlaga
Občinskemu svetu, da ga sprejme.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 5:
Predlog Odloka o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe – PRVA
OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev k predlaganemu odloku je dal predsednik, v nadaljevanju pa še
Simona Kancler in Simona Krese, ki sta ta odlok pripravili.
Ker razprave in vprašanj ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisije na predlog Odloka o ustanovitvi Skupne notranje revizijske
službe Jesenice v prvi obravnavi nima pripomb, zato predlaga Občinskemu
svetu, da ga sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 6:
Predlog Pravilnika o prenehanju veljavnosti Pravilnika o oddajanju poslovnih
prostorov in garaž v lasti Občine Jesenice v najem ter določanju najemnin.
Uvodno obrazložitev na predlagan Pravilnik je posredoval predsednik Matjaž Peskar.
Ker razprave in vprašanj ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisije nima pripomb na predlog Pravilnika o prenehanju
veljavnosti Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov in garaž v lasti Občine
Jesenice v najem ter določanju najemnin, zato predlaga Občinskemu svetu, da
ga sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 7:
Predlog Sklepov o določitvi vrednosti točke po Odloku o določitvi vrednosti
točke za občinske takse za leto 2008 in za leto 2009.
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K predlaganemu besedilu Sklepa za leto 2008 in leto 2009 je razpravljal le predsednik
Matjaž Peskar.
Ker vprašanj ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednja
Sklep 1:
Statutarna komisije nima pripomb na predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke
po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 55/07) za leto
2008, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
Sklep 2:
Statutarna komisije nima pripomb na predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke
po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 55/07) za leto
2009, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 8:
Predlog Sklepov o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2008 in za leto 2009.
K predlaganemu besedilu Sklepa za leto 2008 in leto 2009 je razpravljal predsednik
Matjaž Peskar.
Ker razprave in vprašanj ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednja
Sklep 1:
Statutarna komisije nima pripomb na predlog Sklepa o vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine
Jesenice za leto 2008, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
Sklep 2:
Statutarna komisije nima pripomb na predlog Sklepa o vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine
Jesenice za leto 2008, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
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Sklep je bil sprejet.

Točka 9:
Predlog besedila Odloka o proračunu občine Jesenice za leto 2008 in za leto
2009 – PRVA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi in v odgovoru na vprašanje predsednika komisije, da se komisiji
predstavi razlika v besedilu obeh predlaganih besedil Odlokov za leto 2008 in leto
2009 pojasnila Brigita Džamastagič
Sklep:
Statutarna komisije ugotavlja, da nima pripomb na predlagano besedilo Odloka
o proračunu občine Jesenice za leto 2008, v prvi obravnavi, zato predlaga
Občinskemu svetu da ga sprejem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
Sklep:
Statutarna komisije ugotavlja, da nima pripomb na predlagano besedilo Odloka
o proračunu občine Jesenice za leto 2009, v prvi obravnavi, zato predlaga
Občinskemu svetu da ga sprejem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 10:
Vprašanja in pobude.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 16.05 uri.

Zapisala:
Božena Ronner

Predsednik:
Matjaž Peskar
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