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SKR AJŠ AN Z APIS 1. IZREDNE SEJE
ST ATUT ARNO PRAVNE KOMISIJE, KI JE BIL A V ČETRTEK,
8. 12. 2016 OB 16.00 URI V KABINETU ŽUP ANA OBČINE
JESENICE,NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI KOMISIJE: Irena MICCO – predsednica, Janez POLJŠAK, Žiga
PRETNAR in Edita OŠTRAKOVIĆ
OPRAVIČENO ODSOTEN: Andrej LAVTAR
ODSOTNA ČLANA: Zdenka KAJDIŽ in Andrej ČERNE
OSTALI PRISOTNI: Vera PINTAR – podžupanja občine Jesenice, mag. Valentina
GORIŠEK – direktorica občinske uprave, Petra DEČMAN – vodja Oddelka za
družbene dejavnosti in splošne zadeve ter Mojca LEVSTIK – Kabinet župana
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednica predlagala v
sprejem naslednji:
DNEVNI RED:
1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju
samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
v Fakulteto za zdravstvo Jesenice – PRVA OBRAVNAVA (v povezavi z dodatnimi
pojasnili, posredovani s strani Fakultete za zdravstvo Jesenice)
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 4
ZA – 4
Dnevni red je bil sprejet.
TOČKA 1:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITV AH
ODLOKA
O
PREOBLIKOV ANJU
SAMOSTOJNEGA
VISOKOŠOLSKEGA
Z AVODA
VISOKA
ŠOLA
ZA
ZDRAVSTVENO
NEGO
JESENICE
V
FAKULTETO
ZA
ZDRAVSTVO JESENICE – PRVA OBRAVNAV A (V POVEZAVI Z
DODATNIMI
POJ ASNILI,
POSREDOV ANI
S
STRANI
FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO JESENICE)

Predsednica Komisije, Irena Micco, je v uvodu povedala, da so bila članom Komisije
po elektronski pošti že posredovana pojasnila Fakultete za zdravstvo. Naknadno pa je
bil s strani Fakultete posredovan še dopis, ki se nanaša na napako v angleškem
prevodu imena Fakultete.
V razpravi so sodelovali:
Irena Micco:
Na prejšnji seji Komisije je dala predlog, da se v 11. členu Odloka točno definira, kdo
lahko nadomešča dekanjo v času njene odsotnosti. V pojasnilih, ki so bila
posredovana s strani Fakultete za zdravstvo, je dekanja predlagala, da naj se
besedilo 11. člena glasi, da dekanjo med njeno odsotnostjo nadomešča eden od
prodekanov, ki ga imenuje dekanja.
Janez Poljšak:
Ločiti je potrebno med institucionalnim pooblastilom in poslovodnim pooblastilom. V
Odloku je sedaj pomešano oboje, vendar pa dekanja ne more postaviti
institucionalnega namestnika, temveč mora biti le-ta določen vnaprej.
Dekanji je že pojasnil, da njen predlog ni v redu, kajti Odlok sprejema ustanovitelj, ki
mora institucionalno tudi rešiti to vprašanje. Predlaga, da se besedilo 11. člena
spremeni tako, da se glasi, da dekanjo med njeno odsotnostjo nadomešča prodekan
za izobraževanje, ki ima tudi najširša pooblastila.
Drugi del pooblastil pa neposredno izvira iz Zakona o zavodih, ki postavlja direktorja
kot poslovodni organ. V tem primeru pa dekanja lahko kadarkoli in kogarkoli postavi
za svojega pooblaščenca.
Irena Micco:
Predlog Komisije bi torej bil, da se 2. odstavek 11. člena Odloka spremeni, tako da se
glasi: »Dekana med njegovo odsotnostjo nadomešča prodekan/prodekanja za
izobraževanje.« Ostalo besedilo 2. odstavka 11. člena Odloka pa se črta.
Janez Poljšak:
Če Fakulteta želi zaščititi svoje ime, potem po sedanji praksi v imenu ne sme biti
toponima (imena kraja).
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin bo samo ena v Sloveniji. Če pa se v imenu
pusti krajevno ime, jih je pa lahko več.
Irena Micco:
Nič ni narobe, da je na prejšnji seji Statutarno pravne komisije prišlo do te razprave,
saj bi se sicer lahko zgodilo, da bi do nje prišlo šele na seji Občinskega sveta in bi
potem zadeve težko rešili pravočasno.
Janez Poljšak:
Zapisnik, ki je neavtoriziran, ne sme biti poslan drugim osebam, niti ne sme biti
objavljen.
Ko se sklicuje na določena soglasja, je le-ta potrebno vedno imeti s seboj, da jih
pripravljavec gradiva lahko pokaže, če se okoli njih postavi kakršnokoli vprašanje.
Vera Pintar:
Zapisnik je bil posredovan dekanji, da je lahko pripravila pojasnila na vprašanja, ki so
bila postavljena v razpravi.

Petra Dečman:
S Fakultete za zdravstvo so gradivo posredovali 26.10.2016, to je en dan pred
oktobrsko sejo Občinskega sveta. Dekanjo se je takrat tudi obvestilo, da seje
Občinskega sveta v mesecu novembru ne bo, temveč bo seja v začetku meseca
decembra.
Edita Oštraković:
Nekoliko so jo zmotile posamezne obrazložitve, ki jih je posredovala dekanja,
predvsem to, da Fakultete nikoli ne bi bilo, če ne bi učitelji prihajali iz obeh regij in
zato se ne more od njih pričakovati, da se bodo poistovetili s krajem Jesenice.
Ravno zaradi tega negativnega prizvoka je poudarjala, da je potrebno v imenu
Fakultete ohraniti tudi ime Jesenice.
Mag. Valentina Gorišek:
Če Statutarno pravna komisija zavzame stališče, da bo predlagala obravnavo Odloka
po skrajšanem postopku, potem je potrebno za spremembo 11. člena pripraviti
predlog amandmaja. Obravnava Odloka po skrajšanem postopku mora seveda biti
potem izglasovana tudi na seji Občinskega sveta pri sprejemu dnevnega reda.
V kolikor na seji Občinskega sveta obravnava Odloka po skrajšanem postopku ne bi
bila izglasovana, pa bi situacijo morda lahko rešili tako, da bi Občinski svet
obravnaval predlog Odloka v prvi obravnavi, župan pa bi predlagal še dodaten sklep,
da Občinski svet soglaša s preimenovanjem Fakultete za zdravstvo Jesenice v
Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin.
Janez Poljšak:
Pri prevodu imena ne gre za nobeno vsebinsko spremembo, zato naj se to uredi kot
lektorski popravek.
Dekanja za izvedbo postopka preimenovanja potrebuje sklep pristojnega organa
Fakultete in soglasje Občinskega sveta. V kolikor na seji Občinskega sveta ne bo
izglasovana obravnava Odloka po skrajšanem postopku, potem naj se predlaga v
potrditev dodaten sklep, da Občinski svet soglaša s preimenovanjem Fakultete.
Po razpravi je predsednica v sprejem predlagala
AMANDMA:
2. odstavek 11. člena predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za
zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Jesenice se spremeni,
tako da se glasi: »Dekana med njegovo odsotnostjo nadomešča
prodekan/prodekanja za izobraževanje.«
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 4
ZA – 4
Sklep je bil sprejet.
in
SKLEP:
Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju

samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego
Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Jesenice, s sprejetim amandmajem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 4
ZA – 3
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
Predsednica je sejo Statutarno pravne komisije zaključila ob 16.35 uri.
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