OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
STATUTARNO-PRAVNA KOMISIJA
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

T: 04 58 69 200
F: 04 58 69 270
obcina.jesenice@jesenice.si
http://www.jesenice.si

Številka: 900-12/2014
Datum: 17. 12. 2015
SKRAJŠ AN Z APIS 9. REDNE SEJE
STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE, KI JE BILA V SREDO,
16. 12. 2015 OB 18.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI KOMISIJE:
Irena MICCO – predsednica, Janez POLJŠAK, Žiga PRETNAR, Andrej LAVTAR in
Edita OŠTRAKOVIĆ
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANA: Zdenka KAJDIŽ in Andrej ČERNE
OSTALI PRISOTNI: mag. Valentina GORIŠEK – direktorica občinske uprave, Marko
MARKELJ - direktor Komunalne direkcije, Petra DEČMAN – vodja oddelka za
družbene dejavnosti in splošne zadeve, Tanja ANTONIČ – višja svetovalka za pravne
zadeve, Jasna ERMAN – svetovalka za pravne zadeve in Mojca LEVSTIK – Kabinet
župana.
Predsednica Komisije je predlagala, da se glede na dodatno posredovano gradivo
dnevni red 9. redne seje Komisije razširi s točko: »Predlog Sklepa o ukinitvi statusa
javnega dobra – parc. št. 720/11 k.o. 2176 Blejska Dobrava.«
Razprave ni bilo, zato je predsednica predlagala v sprejem naslednji
SKLEP:
Na dnevni red 9. redne seje Statutarno pravne komisije se pod zap. št. 8 doda
nova točka z naslovom »Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc.
št. 720/11 k.o. 2176 Blejska Dobrava.« Ostale točke dnevnega reda se ustrezno
preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

Drugih predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednica
predlagala v sprejem naslednji dnevni red:
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila skrajšanega zapisa s poročilom o sprejetih sklepih na 8. redni
seji Statutarno pravne komisije, ki je bila 11. 11. 2015

2. Predlog Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA
3. Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega
komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
4. Predlog Odloka o proračunu občine Jesenice za leto 2016 – DRUGA
OBRAVNAVA
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju sredstev za
programe s področja športa v občini Jesenice- PREDLAGAN HITRI POSTOPEK
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju sredstev za
otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni
mlajšim odraslim - PREDLAGAN HITRI POSTOPEK
7. Predlog Pravilnika o povračilu prevoznih stroškov za otroke s posebnimi potrebami
ter za otroke, ki se znajdejo v trenutno ogroženi situaciji
8. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 720/11 k.o. 2176
Blejska Dobrava
9. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Dnevni red je bil sprejet.
TOČKA 1:
POTRDITEV
BESEDILA
SKR AJŠ ANEG A
ZAPISA
S
POROČILOM O SPREJETIH SKLEPIH NA 8. REDNI SEJI
ST ATUT ARNO PR AVNE KOMISIJE, KI JE BIL A 11.11.2015.
Razprave ni bilo, zato je predsednica predlagala v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se skrajšan zapis 8. redne seje Statutarno pravne komisije, ki je bila 11.
11. 2015.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 2:
PREDLOG
POSLOVNIKA O
DELU OBČINSKEGA
OBČINE JESENICE – DRUGA OBR AVN AV A

SVETA

Uvodno obrazložitev predloga Poslovnika ter spremembe med prvo in drugo
obravnavo je podala Jasna Erman.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednica v sprejem predlagala

SKLEP :
Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice v drugi
obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 3:
PREDLOG
ODLOKA
O
SPREMEMBAH
ODLOKA
O
USTANOVITVI
JEKO-IN,
J AVNEG A
KOMUNALNEG A
PODJETJ A, D.O.O., JESENICE – DRUG A OBRAV NAV A
Uvodno obrazložitev predloga Odloka ter spremembe med prvo in drugo obravnavo je
podal Marko Markelj.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednica v sprejem predlagala
SKLEP :
Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega
komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE JESENICE ZA
LETO 2016 – DRUG A OBRAVN AV A
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Janez Poljšak je postavil vprašanje, kako fiskalno pravilo, ki je bilo sprejeto, vpliva na
zadolževanje občinskega proračuna. To pravilo namreč v 10. točki 1. člena določa, da
javno blagajno predstavljajo tudi občinski proračuni, zato želi, da se ta vpliv fiskalnega
pravila pojasni na seji Občinskega sveta.
Druge razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednica v sprejem
predlagala naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija na predlog Odloka o proračunu občine Jesenice za
leto 2016 nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
ga sprejme v drugi obravnavi.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 5:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITV AH
ODLOKA O DODELJEV ANJU SREDSTEV ZA PROGRAME S
PODROČJ A ŠPORTA V OBČINI JESENICE- PREDLAG AN
HITRI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Janez Poljšak je povedal, da niso izpolnjeni pogoji za obravnavo Odloka po hitrem
postopku. Predlaga, da se ta Odlok obravnava v dveh obravnavah, kajti tudi če je v
drugi obravnavi sprejet v mesecu januarju, je to še vedno dovolj zgodaj, saj tudi
razpis ne bo objavljen pred mesecem januarjem. Poudaril je tudi, da je pri tem Odloku
problem starostna omejitev financiranja; do katere starosti se iz javnih sredstev lahko
financira vrhunski šport.
Na vprašanje Janeza Poljšaka, kaj se zgodi s starim Odlokom ter ali le-ta preneha
veljati, je Tanja Antonič pojasnila, da stari Odlok ni vezan na sprejem Odloka, ki se
danes obravnava in da zaenkrat tudi še ne preneha veljati.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednica v sprejem predlagala naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju
sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 6:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITV AH
ODLOKA O DODELJEV ANJU SREDSTEV ZA OTROŠKE IN
MLADINSKE
PROJEKTE
V
OBČINI
JESENICE
TER
ZA
PROJEKTE, KI SO NAMENJENI MLAJŠIM ODRASLIM PREDLAG AN HITRI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Edita Oštraković je postavila vprašanje, ali predlagana sprememba Odloka pomeni,
da se projekti izven občine Jesenice lahko izvajajo samo v Pinei. To se ji namreč ne
zdi v redu, kajti veliko projektov se izvaja tudi na drugih lokacijah

Petra Dečman je pojasnila, da je sedaj strogo določeno samo območje občine
Jesenice. Se je pa zadnjih par let prejelo tudi prijave na razpis, kjer so bili predlagani
projekti, ki se izvajajo izven območja občine Jesenice.
Janez Poljšak je povedal, da projekte v Pinei izvaja Društvo prijateljev mladine
Jesenice in zato gre s predlagano spremembo Odloka ta privilegij samo njim.
Predlagal bi, da se Odlok dopolni tako, da se določi katera vsebina se bo financirala,
ne pa da je financiranje projektov ostro omejeno z lokacijo. V kolikor neko društvo
deluje na območju Jesenic in ima sedež na območju Jesenic, bi lahko kandidiralo za
sredstva ne glede na to, na katerem območju izvaja svoj program, še posebej če ta
program izvaja za otroke iz Jesenic.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednica v sprejem predlagala naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju
sredstev za otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki
so namenjeni mlajšim odraslim v prvi obravnavi, s predlogom iz razprave, da se
v 5. členu Odloka črtata 6. alineja 2. odstavka in 4. alineja 4. odstavka.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 7:
PREDLOG
PRAVILNIKA
O
POVRAČILU
PREVOZNIH
STROŠKOV ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI TER ZA
OTROKE,
KI
SE
ZNAJDEJO
V
TRENUTNO
OGROŽENI
SITUACIJI
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman, ki je na vprašanje Irene Micco tudi
pojasnila, da se s predlaganim Pravilnikom poskuša podrobneje določiti pravila o
povrnitvi prevoznih stroškov otrok s posebnimi potrebami, še posebej v delu, kjer je
Zakon o osnovni šoli nedorečen.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednica v sprejem predlagala naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Pravilnika o povračilu prevoznih stroškov za otroke s
posebnimi potrebami ter za otroke, ki se znajdejo v trenutno ogroženi situaciji.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG SKLEP A O UKINITVI ST ATUS A J AVNEG A DOBRA –
P ARC. ŠT. 720/11 K.O. 2176 BLEJSKA DOBRAV A
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednica v sprejem predlagala naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 720/11 k.o.
2176 Blejska Dobrava.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 9:
VPRAŠ ANJ A IN POBUDE
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednica sejo zaključila ob 18.45 uri.

ZAPISALA:
Mojca LEVSTIK

PREDSEDNICA:
Irena MICCO

