OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarna komisija

Številka: 032-9/2008
Datum: 15.10.2008

SKRAJŠAN ZAPIS 17. REDNE SEJE
STATUTARNE KOMISIJE, KI JE BILA V SREDO, 15.10.2008, Z ZAČETKOM OB
17.30 URI V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI IN ČLANICE KOMISIJE:
Matjaž PESKAR - predsednik, mag. Barbara HABE SINTIČ, Ivanka ZUPANČIČ,
Borut ŽIGON, Merima NUHIČ in Igor ARH (6 prisotnih od 7).
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN KOMISIJE: Boris KITEK
OSTALI PRISOTNI: Tea VIŠNAR – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in
splošne zadeve, mag. Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor in
mag. Božena Ronner - svetovalka župana za občinski svet.
Ker predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, je predsednik dal na glasovanje
naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 16. redne seje Komisije z dne
18.09.2008.
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi samostojnega
visokošolskega zavoda »Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice« - HITRI
POSTOPEK.
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Vzgojno varstvena organizacija Jesenice – HITRI POSTOPEK.
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – HITRI POSTOPEK.
5. Predlog Pravilnika o določitvi meril za določitev podaljšanega obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na
območju občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
6. Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in
projekte s področja družbenih dejavnosti.
7. Predlog Pravilnika o sprejemu otrok v Vzgojno varstveno organizacijo Jesenice.
8. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju in
denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v občini Jesenice.
9. 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 16. redne seje Komisije z dne
18.09.2008.
Razprave in pripomb na vsebino skrajšanega zapisa 16. redne seje Statutarne
komisije ni bilo, zato je predsednik dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa 16. redne seje Statutarne komisije, ki je bila
18.9.2008.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 2:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
samostojnega visokošolskega zavoda »Visoka šola za zdravstveno nego
Jesenice« - HITRI POSTOPEK.
Predlagani odlok je obrazložila Tea Višnar, ki je članom predstavila vzroke za
predlagane spremembe in uskladitve.
V razpravi je Ivanka Zupančič predlagala, da se v predlaganem odloku zamenja vrstni
red členov in sicer 2. člen je vsebinsko vezan na 6. člen veljavnega odloka, 3. člen pa
na 4. člen veljavnega odloka.
Ker so se predlogom prisotni člani Statutarne komisije strinjali, ter tudi s predlogom,
da se tekst popravi z redakcijskim amandmajem, je predsednik dal na glasovanje
naslednji
Redakcijski amandma:
Besedilo sedanjega 3. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno
nego Jesenice se nadomesti z besedilom 2. člena in obratno.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Redakcijski amandma je bil sprejet.
In
Sklep:
Statutarna komisija Občinskemu svetu predlaga, da sprejme predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega
zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice z redakcijskim amandmajem
in predlaganim hitrim postopkom.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 3:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Vzgojno varstvena organizacija Jesenice – HITRI POSTOPEK.
Predlagani odlok je obrazložila Tea Višnar. Članom komisije je predstavila potrebne
spremembe tega akta in opozorila na 2. člen besedila, kjer je bila po pomoti
izpuščena ena dejavnost zavoda ter predlagala črtanje prvega dela besedila
predlaganega odloka, ki je brezpredmeten. Ob tem je povedala, da je o tem že
sklepal matičen odbor in v zvezi s tem sprejel dva amandmaja.
V razpravi je sodeloval predsednik Matjaž Peskar, ki je predlagal v sprejem dva
amandmaja in sklep za sprejem predlaganega Odloka.
Amandma 1:
V 2. členu predlaganega Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice se dopolni tako, da se doda
nova tretja klasifikacijska dejavnost, ki se glasi:
»L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin«
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Amandma je bil sprejet.
Amandma 2:
Besedilo prvega odstavka 3. člena (»Cenike zavoda sprejema in potrjuje svet vrtca.
Ceniki začnejo veljati z dnem, ko poda nanje soglasje ustanovitelj.«) predlaganega
Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice se v celoti črta.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Amandma je bil sprejet.

Sklep:
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Vzgojnovarstvene organizacije Jesenice s sprejetima amandmajema in
predlaganim hitrim postopkom.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 4:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – HITRI POSTOPEK.
Tea Višnar je uvodoma obrazložila tri pomembne spremembe na področju dejavnosti
Gornjesavskega muzeja in v nadaljevanju razprave odgovorila na vprašanje Matjaža
Peskarja glede možnih sprememb v prihodnji sestavi sveta zavoda Gledališča Toneta
Čufarja.
Povedala je, do je to prvi paket sprememb odlokov, t.im. drugi paket predlaganih
sprememb odlokov o ustanovitvi javnih zavodov pa bo uvrščen na novembrsko sejo
Občinskega sveta.
V nadaljevanju je opozorila na dve tiskarski napaki v seznamu naštetih dejavnosti
zavoda in sicer v obrazložitvi odloka sta standardni klasifikaciji 56.102 in 56.103
pravilno napisani, v 1. členu predlaganega odloka pa sta napačni, zato naj se ju
popravi, kot v obrazložitvi.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Redakcijski amandma:
V 1. členu predlaganega Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice se standardno
klasifikacijo dejavnosti zavoda popravi tako, da se:
črta 56.120 in se jo nadomesti 56.102,
črta 56.130 in se jo nadomesti 56.103.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Amandma je bil sprejet.
Sklep:
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski
muzej Jesenice z redakcijskim amandmajem in predlaganim hitrim postopkom.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
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Točka 5:
Predlog Pravilnika o določitvi meril za določitev podaljšanega obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na
območju občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
Uvodoma je predsednik Matjaž Peskar povedal, da je iz obrazložitve predlaganega
pravilnika razvidno, da so pripravljavci tega akta upoštevali skoraj vse predloge za
njegovo spremembo, lepo obrazložili kateri predlogi niso upoštevani ter dodali
obrazložene spremembe, ki so vezane za strokovno ustreznejši vsebinski del
pravilnika.
Predsednik je poudaril še, da so členi pravilnika ustrezno oštevilčeni, da je ob členih
napisana kratka vsebina, kot mora biti, ni pa se pripravljavec odločil za oštevilčenje
odstavkov.
Ker razprave in pripomb ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija nima pripomb na predlagan Pravilnik za določitev
podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost v občini Jesenice, zato predlaga Občinskemu
svetu da ga sprejme v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 6:
Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe
in projekte s področja družbenih dejavnosti.
Uvodoma je Tea Višnar predstavila razloge za predlagan pravilnik, ki je sedaj
vsebinsko prilagojen dvema sedaj veljavnima aktoma.
V razpravi so sodelovali
Matjaž Peskar:
V 5. členu pravilnika je napisano, da morajo fizične osebe, če se prijavijo na razpis
priložiti dokazilo o že izvedenih enakih ali sorodnih projektih na področju kulture.
Mnenja je, da verjetno fizična oseba tega ne more storiti.
Ivana Zupančič:
Na strani 6 piše, da humanitarna in invalidska društva, ki kandidirajo za pridobitev
sredstev za humanitarni program ne morejo hkrati kandidirati za pridobitev sredstev
za humanitarni projekt in obratno. Ob tem se ji postavlja vprašanje pri realizaciji
podpore projekta Društvu upokojencev, ki že drugo leto izvaja dejavnost za višjo
kakovost življenja in so bili pri tem projektu zelo uspešni. V kolikor ne bodo uspeli pri
pridobitvi sredstev, se jim lahko zgodi, da bo ta projekt propadel, ker je potrebno
njegove izvajalce tudi nagraditi, ker vsi izvajalci delajo na prostovoljni osnovi. V okviru
tega projekta, ki traja dalj časa so obiskali več kot 1000 starejših občanov in sredstva
v okviru tega projekta je bilo skoraj za polovico manj od prejšnjega leta.
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Zanima jo, kam sodijo upokojenci na področju športa, oz. kje so, kam se jih šteje, ali
je to športna rekreacija ali sodijo v med druge organizacije.
Igor Arh:
V pravilniku je navedeno, da se izključujeta dejavnost in projekt, če se pridobijo
sredstva za dejavnost, jih ni mogoče še za projekt. Razne obletnice po njegovem
mnenju niso projekti. Zgodi se lahko, da se za projekte ne bodo več prijavljali, zaradi
bojazni, da bodo izgubili sredstva ali da bo teh manj za redno dejavnost.

Matjaž Peskar:
Zanj osebno projekt sodi k enkratnem dogodku. Zanima ga tudi, ali se dejavnost in
projekt financirata iz ene ali dveh proračunskih postavk.
Na vprašanja je odgovorila Tea Višnar, ki je povedala, da je potrebno pripraviti
kriterije. Imajo bolj negativne izkušnje z dodelitvijo sredstev fizičnim osebam. Včasih
je tudi težko razmejiti, kaj je dejavnost prijavitelja in kaj projekt, zato se je tako tudi
napisalo, da se ju izključuje. Pri projektu je mišljeno, da se društva lahko prijavijo, če
praznujejo neko obletnico tudi na druge razpise in za te opisane namene. Nemalokrat
so naleteli tudi na težave, kaj sodi v dejavnost in kaj v projekt, npr. merjenje sladkorja
sladkornim bolnikom, ki traja dalj časa in ni enkratna kontrola.
Fizične osebe, ki bi izdale knjigo v samozaložbi, naj to najprej store in šele po tem naj
bi zaprosile – prijavile za pridobitev sredstev za sofinanciranje projekta.
Predsednik je prisotne opozoril, da razprava teče že o vsebini akta, zato je predlagal,
da se člani osredotočijo na pristojnosti, ki jih ta komisija ima.
Predlog:
Do seje Občinskega sveta se pripravi informacijo o tem, ali so v proračunu
občine za financiranje projektov in dejavnosti sredstva ločena v dveh različnih
postavkah, ali so planirana v eni sami postavki, za eno in drugo za dejavnost –
projekt.
Ker pa druge razprave ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija s svojega delovnega področja nima pripomb na predlagani
Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in
projekte s področja družbenih dejavnosti, zato predlaga Občinskemu svetu da
pravilnik sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
Točka 7:
Predlog Pravilnika o sprejemu otrok v Vzgojno varstveno organizacijo Jesenice.
Uvodno obrazložitev za pripravo tega pravilnika je dala Tea Višnar, ki je tudi
odgovorila na vprašanji Barbare Habe Sintič in Igorja Arha.
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Ker druge razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija nima pripomb na predlagani Pravilnika o sprejemu otrok v
Vzgojno varstveno organizacijo Jesenice, zato predlaga Občinskemu svetu da
ga sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 8:
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju in
denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v občini Jesenice.
Tea Višnar je uvodoma povedala, zakaj se spreminja obstoječi pravilnik. Sprememba
je vezana le na kriterij za določanje višine štipendij in denarnih pomoči, ker se bo
izračun za te pomoči po osnovi zajamčene plače postopoma ukinil in se bodo izračuni
začeli opravljati zneskih, določenih z minimalno plačo. Višina štipendij in denarnih
pomoči pa po predlogu sprememb pravilnika ostajajo nespremenjene, ker zneski
sedanje zajamčene plače predstavljajo 40% minimalne plače.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija nima pripomb na predlagani Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah pravilnika o štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju
za potrebe v občini Jesenice, zato predlaga Občinskemu svetu da ga sprejme.

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

Točka 9:
Vprašanja in pobude.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je bila seja končana ob 18.25 uri.

ZAPISALA:
BOŽENA RONNER

PREDSEDNIK:
MATJAŽ PESKAR

7

