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SKRAJŠ AN Z APIS 10. REDNE SEJE
STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE, KI JE BILA V SREDO,
20. 1. 2016 OB 18.30 URI V KONFERENČNI SOBI OBČINE
JESENICE,NA JESENIC AH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI KOMISIJE:
Janez POLJŠAK – namestnik predsednice, Žiga PRETNAR, Andrej LAVTAR, Andrej
ČERNE, Zdenka KAJDIŽ in Edita OŠTRAKOVIĆ
OPRAVIČEN O ODSOTNA ČLANICA: Irena MICCO – predsednica
OSTALI PRISOTNI: Petra DEČMAN – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in
splošne zadeve in Mojca LEVSTIK – Kabinet župana
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je namestnik predsednice
predlagal v sprejem naslednji dnevni red:
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila skrajšanega zapisa s poročilom o sprejetih sklepih na 9. redni
seji Statutarno pravne komisije, ki je bila 16. 12. 2015
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju sredstev za
programe s področja športa v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
3. 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 – DRUGA OBRAVNAVA
4. Predlog Odloka o spremembi odloka o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj
gospodarstva v občini Jesenice – PREDLAGAN HITRI POSTOPEK
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih
cest v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
6. Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2016
7. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV
BESEDILA
SKRAJŠ ANEG A
ZAPISA
S
POROČILOM O SPREJETIH SKLEPIH NA 9. REDNI SEJI
ST ATUT ARNO PRAVNE KOMISIJE, KI JE BIL A 16.12.2015.
Razprave ni bilo, zato je namestnik predsednice predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se skrajšan zapis 9. redne seje Statutarno pravne komisije, ki je bila 16.
12. 2015.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITV AH
ODLOKA O DODELJEV ANJU SREDSTEV ZA PROGRAME S
PODROČJA
ŠPORTA
V
OBČINI
JESENICE
–
DRUGA
OBRAVNAV A
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Janez Poljšak je povedal, da z njegovega vidika ni nobenih pravno formalnih
razlogov, da Odloka v drugi obravnavi ne bi obravnavali. Je pa v javni razpravi nov
predlog Zakona o športu, ki prinaša kar nekaj bistvenih sprememb, ki bodo vplivale na
športno dejavnost.
Opozoril je, da v predlogu Odloka ni prehodnih določb, ki bi določale, kaj se po
sprejemu predlaganih sprememb in dopolnitev zgodi z Odlokom o dodeljevanju
sredstev za novoustanovljena društva s področja športa, ki je bil sprejet 18.6.2015.
Predlaga, da strokovne službe do seje Občinskega sveta pripravijo amandma k 3.
členu, da po sprejetju Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju
sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice preneha veljati Odlok o
dodeljevanju sredstev za novoustanovljena društva s področja športa v občini
Jesenice.
Druge razprave ni bilo, zato je namestnik predsednice v sprejem predlagal
SKLEP :
1. 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 –
DRUGA OBRAVNAVA
2. Do seje Občinskega sveta občine Jesenice naj strokovne službe pripravijo
amandma k 3. členu, da po sprejetju Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v občini

Jesenice
preneha
veljati
Odlok
o
dodeljevanju
sredstev
novoustanovljena društva s področja športa v občini Jesenice.

za

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 3:
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 –
DRUG A OBRAV NAV A
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je namestnik predsednice v sprejem
predlagal
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 – DRUGA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 4:
PREDLOG
ODLOKA
O
SPREMEMBI
ODLOKA
O
DODELJEV ANJU
FINANČNIH
VZPODBUD
ZA
RAZVOJ
GOSPODARSTVA V OBČINI JESENICE – PREDLAG AN HITRI
POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podal namestnik predsednice Komisije Janez Poljšak, ki je v
razpravi tudi povedal, da je bilo v času sprejemanja predlaganega Odloka veliko
razprave o tem, ali je v besedilo Odloka potrebno vključiti Uredbo Evropske komisije.
Sedaj se ta Odlok popravlja zato, ker že v osnovi ni bil v redu narejen. Uredba, ki bi
morala biti vključena v Odlok, je v času sprejemanja Odloka že veljala. To ni napaka
Statutarno pravne komisije in Občinskega sveta, temveč napaka strokovne službe. Ko
se je sprejemal Odlok, Uredba iz leta 2008 že ni več veljala. Odlok se je sprejemal
leta 2015, Uredba, ki se sedaj vključuje v Odlok, pa je bila sprejeta leta 2014.
Druge razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je namestnik predsednice v
sprejem predlagal naslednji

SKLEP:
Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o spremembi Odloka o dodeljevanju finančnih
vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 5:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITV AH
ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI
JESENICE – PRV A OBRAVN AV A
Uvodno obrazložitev je podal namestnik predsednice Komisije Janez Poljšak, ki je
predlagal, da se preveri, ali so za vse ceste, izdane odločbe, da so grajeno javno
dobro. Zmotilo p ga je to, da se govori o spremembah in dopolnitvah odloka, v gradivu
pa se črta celoten 7. člen in se ga nadomesti z novim. Ne gre torej za spremembe in
dopolnitve, zato naj se preveri, ali je naslov odloka ustrezen oz. naj se raje navede,
da se 7. člen odloka spremeni in dopolni ter nadomesti z naslednjim besedilom.
Andrej Černe je povedal, da bo Občina imela kar nekaj stroškov, da bodo vse
kategorizirane ceste postale javna površina. Jeseniška občina namreč še ni pristopila
k temu, da bi uredila stanje pri vseh cestah (ureditev mej, ureditev lastništva, odkupi,
ipd.). Pripraviti bi bilo potrebno osnutek nekega elaborata in sistematično začeti z
urejanjem stanja.
V razpravi so člani Statutarno pravne komisije izpostavili vprašanje, kakšne dodatne
stroške iz naslova vzdrževanja prinaša sprememba Odloka o kategorizaciji občinskih
cest. Ugotovljeno je bilo, da se skupna dolžina cest spreminja minimalno (za okoli 0,5
%), kar verjetno ne pomeni nekih velikih dodatnih stroškov. Strinjali pa so se, da bi
obrazložitev v gradivu morala vsebovati podatke, koliko se spreminja skupna dolžina
kategoriziranih cest in kaj to pomeni z vidika stroškov vzdrževanja.
Druge razprave ni bilo, zato je namestnik predsednice v sprejem predlagal naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji
občinskih cest v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA, s pripombo iz razprave,
da se besedilo prvega odstavka 1. člena spremeni, tako da se glasi: »Besedilo
7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice (Ur. list RS št.
20/2013) se spremeni in dopolni ter nadomesti z naslednjim besedilom:«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG PROGRAM A DELA O BČINSKEG A SVETA ZA LETO
2016
Uvodno obrazložitev je podal namestnik predsednice Komisije Janez Poljšak, ki je
tudi povedal, da ga je v gradivu zmotilo predvsem to, da se pobude, dane na kolegiju
Občinskega sveta, poskuša ves čas označevati kot neizvedljive. Predvsem se ne
strinja s predlogom, da se prva obravnava proračuna opravi šele v mesecu
novembru.
Zdenka Kajdiž je povedala, da je bilo na sejah Občinskega sveta v letu 2015
obravnavanih precej več točk dnevnega reda, kot pa jih je bilo v programu dela. Letos
pa je v primerjavi z letom 2015 že v programu dela bistveno več točk (približno 20 %
več), kar pomeni, da bo v letu 2016 Občinski svet na posamezni seji obravnaval več
kot 20 točk dnevnega reda.
Andrej Lavtar je povedal, da je svoje pripombe in predloge dal že na kolegiju
Občinskega sveta. Kljub temu pa ponovno predlaga, da se v jesenskem času oz. v
mesecu oktobru skliče še ena dodatna seja Občinskega sveta, ker se je vsebinsko
nemogoče pripraviti za 20 točk dnevnega reda na eni seji.
Andrej Černe je predlagal, da se vse spremembe odlokov, ki so bolj rutinske narave,
obravnava na eni seji Občinskega sveta. Vsebinsko zahtevne točke pa res nakazujejo
potrebo po še eni dodatni seji Občinskega sveta. Glede na razpravo na današnji seji
in na vsebinska vprašanja, ki se pojavljajo, v zvezi s ponavljajočimi se spremembami
in dopolnitvami odlokov, ter težjimi vsebinskimi vprašanji, ki jih obravnava Občinski
svet (npr. proračun), meni, da je prav, da Statutarno pravna komisija predlaga sklic še
ene seje Občinskega sveta v letu 2016.
Druge razprave ni bilo, zato je namestnik predsednice v sprejem predlagal naslednji
SKLEP:
1. Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto
2016.
2. Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
se v mesecu oktobru 2016 skliče še ena seja Občinskega sveta.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 7:
VPRAŠ ANJ A IN POBUDE
7.1 Janez Poljšak:
Sam ni pristaš tega, da se zadolžuje za nekaj, za kar se še ne ve oz. da se zadolžuje
na zalogo. Občina Jesenice se je letos zadolžila na zalogo, kar je vprašljivo tudi z

vidika zakonitosti. Osebno meni, da je to zgrešeno, in če se je že potrebno
zadolževati, potem je potrebno vedeti kako in kdaj se bo kredit lahko vrnil. Dve
postavki sta namreč taki, da če bi prišlo do vnovčenja garancij, bi bila Občina takoj
nesolventna. Proračun Občine se je zmanjšal za 8 mio EUR, zato je potrebno
pogledati tudi kreditno sposobnost občine, ki je po Zakonu o javnih financah odvisna
od velikosti proračuna. To pomeni, da če se prihodnje leto proračun zaradi nižjih
prihodkov zmanjša za 2 mio EUR, Občina že ne bo več kreditno sposobna.
7.2 Zdenka Kajdiž:
Primerjala je financiranje javnih zavodov iz Občine Jesenice z javnimi zavodi po
drugih občinah na Gorenjskem. Veliko zavodov pridobiva bistveno večji delež
sredstev na trgu, kot to pridobijo zavodi v občini Jesenice. Pri Zavodu za šport bi bilo
sploh potrebno pogledati, kakšno je razmerje med sredstvi, ki jih pridobivajo za
izvajanje javne službe na trgu in med sredstvi, ki jih pridobijo iz proračuna Občine
Jesenice. Potrebno je narediti neke primerjave, kajti na prihodkovni strani zavodov so
sigurno še rezerve.

7.3 Andrej Lavtar:
Glede na to, da poteka postopek za imenovanje direktorja Gledališča Toneta Čufarja
Jesenice, je slišal, da je bil postopek izveden mimo Sveta zavoda. Zanima ga, ali je v
Občini Jesenice stalna praksa, da postopek razpisa vodi KVIAZ. Ko se je namreč sam
prijavil za direktorsko mesto v Kamniku, je bil svet zavoda tisti, ki je vodil celoten
postopek. Predlaga, da se razmisli, kako bi se tudi v naši občini svetom zavodov dalo
večjo vlogo.
Petra Dečman:
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice določa, da
direktorja na podlagi javnega razpisa imenuje ustanovitelj javnega zavoda po
predhodnem mnenju sveta zavoda.
Zdenka Kajdiž:
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) ravno tako določa, da
direktorja imenuje ustanovitelj javnega zavoda po predhodnem mnenju sveta zavoda.
Sama je tudi članica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je
danes opravila razgovor z obema kandidatoma. Predlog Komisije bo sedaj
posredovan Svetu zavoda v predhodno mnenje.
7.4 Zdenka Kajdiž:
Javni zavodi na svojih spletni straneh nimajo objavljenih podatkov o članih sveta
zavoda oz. imajo stare podatke, zato predlaga, da se ti podatki ažurirajo.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je namestnik predsednice sejo zaključil ob
19.40 uri.

ZAPISALA:
Mojca LEVSTIK

NAMESTNIK PREDSEDNICE:
Janez POLJŠAK

