OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarna komisija
Številka: 032-082009
Datum: 17.9. 2009

SKRAJŠAN ZAPIS 26. REDNE SEJE
STATUTARNE KOMISIJE, KI JE BILA V ČETRTEK, 17. 9. 2009, Z ZAČETKOM
OB 16.00 URI V SKUPNEM PROSTORU OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI IN ČLANICE KOMISIJE:
Predsednik Matjaž PESKAR, mag. Barbara HABE SINTIČ, Merima NUHIČ, Borut
ŽIGON, Ivanka ZUPANČIČ in Igor ARH (6 od 7).
ODSOTEN: Boris KITEK.
OSTALI PRISOTNI: Slavka BRELIH – direktorica, Marko MARKELJ – direktor
Komunalne direkcije, Tea VIŠNAR – vodja oddelka za družbene dejavnosti in
splošne zadeve, Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor ter
mag. Božena RONNER - svetovalka župana.
ZA SEJO JE BIL PREDLAGAN NASLEDNJI
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 25. redne seje Komisije z
dne 16.06.2009.
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih taksah –
HITRI POSTOPEK.
3. Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske - HITRI POSTOPEK.
4. Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice – HITRI
POSTOPEK.
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu
opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje občine Jesenice – HITRI POSTOPEK.
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega
načrta Hrenovca – DRUGA OBRAVNAVA.
7. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob Savi –
DRUGA OBRAVNAVA.
8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah –
PRVA OBRAVNAVA.
9. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju
sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja
družbenih dejavnosti.

10. Predlog Pravilnika o povračilu stroškov prevoza otrok.
11. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 5
ZA – 5
Dnevni red je bil sprejet.

Točka 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 25. redne seje Komisije z
dne 16.6. 2009.
Razprave in pripomb na vsebino skrajšanega zapisa 25. redne seje Statutarne
komisije ni bilo, zato je predsednik dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa 25. redne seje Statutarne komisije, ki
je bila 16.06.2009.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

Točka 2:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih taksah –
HITRI POSTOPEK.
V uvodni obrazložitvi je predsednik poročal, da je predlagani akt zgledno
pripravljen, v skladu s Poslovnikom o delu občinskega sveta, in nanj osebno nima
pripomb.
Ker razprave ni bilo, kot tudi ne amandmajev je predsednik predlagal v sprejem
naslednji
Sklep:
Statutarna komisija nima pripomb na predlagani Odlok o spremembah in
dopolnitvah odloka o občinskih taksah, zato predlaga Občinskemu svetu, da
ga sprejme po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
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Točka 3.
Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske - HITRI POSTOPEK.
Predsednik je povedal, da sam na predlagani odlok nima pripomb, da je le ta
pripravljen v skladu s Poslovnikom o delu občinskega sveta.
Ker razprave ni bilo, kot tudi ne amandmajev je predsednik predlagal v sprejem
naslednji
Sklep:
Statutarna komisija nima pripomb na predlagani Odlok o spremembah
odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, zato predlaga
Občinskemu sveti, da ga sprejme po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 4:
Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice – HITRI
POSTOPEK.
Predsednik je povedal, da sam na predlagani odlok nima pripomb, da je le ta
pripravljen v skladu s Poslovnikom o delu občinskega sveta.
V razpravi sta sodelovala Igor Arh in Tea Višnar.
Igor Arh:
V tem odloku se ustanavlja dislocirana enota osnovne šole, zato ga zanima, če je
tako urejeno tudi za vrtec, če to ni urejeno tako, predlaga, da se tudi za vrtec s
spremembo akta to uredi.
Tea Višnar:
Šola in vrtec sta različno organizacijsko in pravno urejeni, zavoda nista primerljiva.
Dislocirana enota za šolo se uveljavlja predvsem zato, ker bo šoli priznana pravica
države do novih zaposlitev. Za vrtec, ki je na Bl. Dobravi samostojna enota VVO
pa je to z odlokom že urejeno.
Ker druge ni bilo razprave niti amandmajev je predsednik predlagal v sprejem
naslednji
Sklep:
Statutarna komisija nima pripomb na predlagani Odlok o spremembah
odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Koroška Bela Jesenice, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme po
hitrem postopku.
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GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 5:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu
opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje občine Jesenice – HITRI POSTOPEK.
Predsednik je povedal, da sam na predlagani odlok nima pripomb, da je le ta
pripravljen v skladu s Poslovnikom o delu občinskega sveta. V prilogi pogreša
samo veljavni odlok.
Ker druge razprave niti amandmajev ni bilo je predsednik predlagal v sprejem
naslednji
Sklep:
Statutarna komisija nima pripomb na predlagani Odlok o spremembah in
dopolnitvah odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje občine Jesenice, zato predlaga
Občinskemu svetu, da ga sprejme po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 6:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega
načrta Hrenovca – DRUGA OBRAVNAVA.
Predsednik je povedal, da se v samo vsebino predlaganega akta komisija ne more
odločati, posebno ne za področje prostorskih dokumentov.
Pri pregledu pa je ugotovil, da vsebuje vse elemente, določene s Poslovnikom o
delu občinskega sveta.
Ker razprave niti amandmajev ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija nima pripomb na predlagani Odlok o spremembah in
dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta Hrenovca, zato predlaga
Občinskemu svetu, da ga sprejme v drugi obravnavi.
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GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 7:
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob Savi –
DRUGA OBRAVNAVA.
Predsednik je povedal, da se v samo vsebino predlaganega akta komisija ne more
odločati, posebno ne za področje prostorskih dokumentov.
Pri pregledu akta pa je ugotovil, da vsebuje vse elemente, določene s
Poslovnikom o delu občinskega sveta.
Ker razprave ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija nima pripomb na predlagani Odlok o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu Ob Savi, zato predlaga Občinskemu svetu,
da ga sprejme v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 8:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah –
PRVA OBRAVNAVA.
Predsednik je povedal, da je predlagani odlok več kot zgledno pripravljen. Po
izkušnjah ki jih ima, je usklajevanje besedila, z vejicami, črtanjem besed, zelo
natančno in zamudno delo. Pri pripravljavki Vlasti Mencingar pa so že vajeni, da
akte zgledno pripravlja.
Predsednik je povedal, da se v samo vsebino predlaganega akta komisija ne more
vtikati.
Ker razprave ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija nima pripomb na predlagani Odlok o spremembah in
dopolnitvah odloka o občinskih cestah, zato predlaga Občinskemu svetu, da
ga sprejme v prvi obravnavi.
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GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 9:
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju
sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja
družbenih dejavnosti.
Predsednik je uvodoma povedal, da na vsebino pripravljenega Pravilnika nima
pripomb, in je zgledno pripravljen.
V razpravi sta sodelovala Igor Arh in Tea Višnar.
Igor Arh:
Zaveda se da ta komisija nima vpliva na vsebino teksta, pa bi vseeno rad vplival
na dva popravka. Po tem pravilniku bodo izpadla društva, ki delujejo na več
območjih in ki so nastali oz. ostali kot medobčinski po razdelitvi bivše občine
Jesenice. Člani so danes res iz drugih občin, vendar še vedno delujejo na
območju treh občin. Zaradi teh sprememb bodo ostali brez finančnih sredstev,
tako pa bodo, vsaj predvideva ravnale še druge občine. Predlaga, da se ta kriterij
črta.
Druga njegova pripomba oz., pobuda je in se nanaša na izločitveni kriterij, v
primeru sofinaciranja dejavnosti društva ali programa. Meni, da sta dejavnost in
program različna in da se medsebojno izključujeta.
Tea Višnar:
Odločili so se, da se bo financiralo društva s sedežem v naši občini. Včasih ni bilo
toliko društev in prijaviteljev, danes pa je teh že blizu 40. V kolikor takega ukrepapopravka pravilnika ne bi pripravili, se lahko vsa jeseniška društva spravi na
kolena. Poleg vsega jim še do danes ni uspelo pridobiti podatke o številu članov
društev drugih občin, oz. o številu članov društev, ki imajo bivališče na Jesenicah.
Teh podatkov ne dajejo. Prijavljajo se že društva iz vse države.
Kar se pa tiče druge pobude, pa so izhajali iz same prakse, ko so se pojavili
prijavitelji, ki svetujejo npr. preko spleta, po tem pa se še prijavljajo s projektom, ki
sodi v njihov dejavnost. Zgodilo se je da Društvo slepih in slabovidnih nudi pomoč
slepim in slabovidnim, projekt pa se glasi »samopomoč staršem« za te kategorije.
Predsednica komisije je tudi sama prišla do tega spoznanja, da se dejavnost in
prijavljeni projekti prepletajo. Po njeni obrazložitvi, kako poteka razdelitev
proračunskih sredstev je zaradi njenega tolmačenja matično delovno telo ta
predlog strokovne službe soglasno potrdilo.
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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 dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za
programe in projekte s področja družbenih dejavnosti, zato predlaga
Občinskemu svetu da ga sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 5
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

Točka 10:
Predlog Pravilnika o povračilu stroškov prevoza otrok.
Predsednik je uvodoma povedal, da Občina doslej še ni imela takega akta in tudi
ta je zgledno pripravljen.
Ker druge razprave in vloženih amandmajev ni bilo, je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija nima pripomb na predlagani Pravilnika o povračilu
stroškov prevoza otrok, zato predlaga Občinskemu svetu da ga sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 11:
Vprašanja in pobude.
11.1 Tea Višnar - informacija:
Na 25. seji je Statutarna komisija sprejela sklep, da se takoj pristopi k spremembi
in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice.
Te spremembe so pripravili in jih usklajujejo z Občino Kranjska Gora, z njim pa
mora soglašati tudi Ministrstvo za kulturo delu, ki se nanaša na sofinanciranje
javne službe v Planinskem muzeju, ki naj bi bila kot samostojna organizacijska
enota.
Takoj, ko bo besedilo usklajeno z omenjenimi inštitucijami bo predlagan v sprejem
Občinskemu svetu občine Jesenice.
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Ker drugih vprašanj in pobud ni bilo, je predsednik s sejo končal ob 16.40 uri.

ZAPISALA:
BOŽENA RONNER

PREDSEDNIK:
MATJAŽ PESKAR
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