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: 19. 1. 2017
SKR AJŠ AN Z APIS 17. REDNE SEJE
STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE, KI JE BILA V SREDO,
18. 1. 2017 OB 19.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE,NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI KOMISIJE: Irena MICCO – predsednica, Janez POLJŠAK, Andrej
ČERNE (delno), Žiga PRETNAR, Andrej LAVTAR, Zdenka KAJDIŽ in Edita
OŠTRAKOVIĆ
OSTALI PRISOTNI: Mag. Valentina GORIŠEK – direktorica občinske uprave, Petra
DEČMAN – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, mag. Vera
DJURIĆ DROZDEK – vodja Oddelka za gospodarstvo, Uroš BUČAR – direktor JKP
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice ter Polona SMOLEJ – JKP JEKO-IN, d.o.o., Jesenice.
Predsednica Komisije je predlagala, da se predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o.,
Jesenice – PRVA OBRAVNAVA obravnava kot 3. točka dnevnega reda, ker je
direktor JKP JEKO-IN, d.o.o., Jesenice že prisoten na seji.
Predsednica je v sprejem predlagala
SKLEP:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JEKO-IN,
javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice – PRVA OBRAVNAVA se
obravnava kot 3. točka dnevnega reda. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

Drugih predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednica v
potrditev predlagala naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila skrajšanega zapisa s poročilom o sprejetih sklepih na 16. redni
seji Statutarno pravne komisije, ki je bila 30. 11. 2016
2. Potrditev besedila skrajšanega zapisa s poročilom o sprejetih sklepih na 1. izredni
seji Statutarno pravne komisije, ki je bila 8. 12. 2016
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3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JEKO-IN,
javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
4. Predlog Odloka o sofinanciranju prireditev za ohranjanje tradicij NOV in
osamosvojitvene vojne za Slovenijo, ter tradicionalnih prireditev in obletnic
delovanja društev v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju sredstev za
programe s področja športa v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
6. Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in
mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim
odraslim – PRVA OBRAVNAVA
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju finančnih
vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
8. Predlog Odloka o spremembi Odloka o dodeljevanju sredstev občinskega
proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini
Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
9. Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2017
10. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Dnevni red je bil sprejet.
TOČKA 1:
POTRDITEV
BESEDILA
SKR AJŠ ANEG A
ZAPISA
S
POROČILOM O SPREJETIH SKLEPIH NA 16. REDNI SEJI
ST ATUT ARNO PR AVNE KOMISIJE, KI JE BIL A 30. 11. 2016
Razprave in pripomb ni bilo, zato je predsednica predlagala v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se skrajšan zapis 16. redne seje Statutarno pravne komisije, ki je bila 30.
11. 2016.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 2:
POTRDITEV
BESEDILA
SKR AJŠ ANEG A
ZAPISA
S
POROČILOM O SPREJETIH SKLEPIH NA 1. IZREDNI SEJI
ST ATUT ARNO PR AVNE KOMISIJE, KI JE BIL A 8. 12. 2016
Razprave in pripomb ni bilo, zato je predsednica predlagala v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se skrajšan zapis 1. izredne seje Statutarno pravne komisije, ki je bila 8.
12. 2016.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITV AH
ODLOKA
O
USTANOVITVI
JEKO-IN,
J AVNEG A
KOMUNALNEG A PODJETJ A, D.O.O., JESENICE – PRV A
OBRAVNAV A
Uvodno obrazložitev je podala Polona Smolej.
V razpravi so sodelovali:
Janez Poljšak:
Glede logotipa je navdušen, ker je oblikovan zelo spodobno. Kar se tiče dodatno
registrirane dejavnosti pa se mu pojavlja resen dvom, da ni možno kar tako registrirati
dejavnosti, ki se opravlja na trgu, kajti JEKO-IN je javna gospodarska družba. Zanima
ga, ali javna gospodarska služba lahko posega tudi na področje, ki je dejansko tržna
dejavnost.
Polona Smolej:
Za opravljanje dimnikarskih storitev ima JEKO-IN že registriranih nekaj dejavnosti, ki
bi bile primerne, manjka samo še dejavnost 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih
naprav in opreme.
Uroš Bučar:
JEKO-IN želi v tej fazi samo doregistrirati dejavnost. JEKO-IN je precej obremenjen s
stroški režije in z dodatno dejavnostjo bi pokrili tudi en del teh režijskih stroškov in s
tem nekoliko razbremenili gospodarske javne službe.
Janez Poljšak:
Pri pogrebni službi je imel JEKO-IN na območju občine Jesenice monopolni položaj,
ker je prejšnji zakon to omogočal.
V Zakonu o gospodarskih javnih službah je potrebno preveriti pogoje za opravljanje te
tržne dejavnosti.
Uroš Bučar:
Tržna dejavnost naj bi prinašala dobiček, ki bi se potem namenil zniževanju cen na
javnem delu.
Zdenka Kajdiž:
V javnih zavodih sta javna in tržna dejavnost razmejeni.
Janez Poljšak:
Odločno je proti, da se predlog Odloka sprejme po skrajšanem postopku.
Irena Micco:
Zanima jo, ali so se v podjetju JEKO-IN že ukvarjali z razmejitvijo dejavnosti.
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Uroš Bučar:
V podjetju JEKO-IN sta tržna in javna dejavnost že sedaj razmejeni. Dobiček iz tržne
dejavnosti pa se namenja za pokrivanje morebitnih izgub na javnem delu. Ne vidi
nobene bojazni, da bi se JEKO-IN začel ukvarjati izključno s tržno dejavnostjo.
Polona Smolej:
4. člen Odloka določa, da javno komunalno podjetje lahko opravlja tudi druge
dejavnosti, skladno s pooblastili ustanoviteljic.
Uroš Bučar:
Na trgu se bo pred začetkom opravljanja nove dejavnosti tudi preverilo, da se ne bi s
to novo dejavnostjo ustvarjala izguba.
Po razpravi 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 ustanovitvi
JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 5
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O
OHRANJ ANJE TR ADICIJ
ZA SLOVENIJO, TER
OBLETNIC DELOV ANJ A
DRUG A OBRAV N AV A

SOFINANCIRANJU PRIREDITEV ZA
NOV IN OS AMOSVOJITVENE VOJNE
TRADICIONALNIH PRIREDITEV IN
DRUŠTEV V OBČINI JESENICE –

Spremembe med prvo in drugo obravnavo Odloka je pojasnila mag. Valentina
Gorišek.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednica v sprejem predlagala
naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o sofinanciranju prireditev za ohranjanje tradicij NOV
in osamosvojitvene vojne za Slovenijo, ter tradicionalnih prireditev in obletnic
delovanja društev v občini Jesenice v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 5:
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.
V razpravi sta sodelovala:
Janez Poljšak:
Vrhunec nezakonitosti je, da se nekdo sklicuje na usmeritev, ki jo ni možno nikjer
preveriti. Pregledal je vse dokumente s področja športa, pa nikjer ni zasledil, da bi
obstajale kakršnekoli usmeritve, ki naj bi jih dalo Ministrstvo in ki bi se dale preveriti.
Zakon o športu bo šele začel veljati, zato naj se v obrazložitev ne piše, da so v odloku
zadeve že naravnane na nov Zakon o športu, če pa se sploh še ve, kakšen ta bo.
Posebej se bo potrebno potruditi pri obrazložitvah odlokov. Pri merilih gre konkretno
za spremembo dveh meril, ki se jih tudi ne da preizkusiti, zato bi moralo biti to bolj
konkretno pojasnjeno. Kar se tiče samega odloka, pa pravno formalno nima pripomb.
Sprašuje se, zakaj se jasno ne napiše, kaj pomeni npr. združevanje več starostnih
skupin, ali zakaj se jasno ne pove, kdo so člani komisije.
Petra Dečman:
Na Odboru za družbene dejavnosti je bilo pri prvi obravnavi Odloka postavljeno
vprašanje, kdo so člani komisije. Člani komisije so Gaber Šorn (predsednik), Brane
Jeršin, Robert Kerštajn, Boštjan Modrijan in Dino Muratović. Že pri pripravi predloga
se je preverilo, da ne bi obstajal kakšen sum po Zakonu o integriteti in preprečevanju
korupcije. Na današnji seji Odbora za družbene dejavnosti je bilo ravno tako
postavljeno vprašanje glede združevanja skupin. NK Jesenice ima npr. veliko selekcij
z veliko člani. Društva z malo selekcijami ali z malo člani pa se lahko združujejo v
skupine, ker več selekcij hkrati lahko nemoteno izvede trening.
Janez Poljšak:
Strinja se s pojasnilom, vendar bi bilo v gradivu to lahko napisano bistveno bolj
enostavno in pregledno.
Njegov pomislek je, da je potrebno zadeve v merilih bolj natančno urediti, brez da se
pušča prazen prostor za manipulacijo.
Druge razprave in vloženih amandmajev 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 drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 5
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 6:
PREDLOG
ODLOKA
O
DOPOLNITVI
ODLOKA
O
DODELJEV ANJU SREDSTEV ZA OTROŠKE IN MLADINSKE
PROJEKTE V OBČINI JESENICE TER ZA PROJEKTE, KI SO
NAMENJENI MLAJŠIM ODRASLIM – PRV A OBRAVN AV A
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
V razpravi so sodelovali:
Edita Oštraković:
V teh pojasnilih ne vidi smisla, kajti vsaka aktivnost članov v društvu pomeni njihovo
sodelovanje pri delovanju društva.
Andrej Lavtar:
S tem Odlokom se spodbuja predvsem organizacijski kader v društvih.
Irena Micco:
Meni, da lahko pride do zlorab pri uporabi tega Odloka, zato je potrebno bolj točno
opredeliti, kdo je upravičen do dodelitve sredstev.
Definicijo »mladi morajo opravljati delo« je potrebno zapisati v drugačni obliki.
Janez Poljšak:
V obrazložitvi Odloka je navedeno, da sodelovanje pri izvajanju programa pomeni
sodelovanje mladih v smislu organizacijske, tehnične, operativne in druge podpore v
društvu. Lahko bi namesto besede »sodelovanje« napisali, da to pomeni aktivno
izvajanje programa.
Po razpravi je predsednica v sprejem predlagala naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o dodeljevanju sredstev za otroške
in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim
odraslim v prvi obravnavi, s predlogi iz razprave:
 ker lahko pride do zlorab pri uporabi tega Odloka, je potrebno bolj točno
opredeliti, kdo je upravičen do dodelitve sredstev;
 definicijo »mladi morajo opravljati delo« je potrebno zapisati v drugačni
obliki;
 namesto besedila »sodelovanje mladih« naj se napiše, da gre za aktivno
izvajanje programa mladih v smislu organizacijske, tehnične in druge
podpore v društvu.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 7:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITV AH
ODLOKA O DODELJEVANJU FINANČNIH VZPODBUD ZA
RAZVOJ GOSPODARSTV A V OBČINI JESENICE – PRV A
OBRAVNAV A
Uvodno obrazložitev je podala mag. Vera Djurić Drozdek.
V razpravi so sodelovali:
Zdenka Kajdiž:
V gradivu je navedeno, da se četrti odstavek 7. člena Odloka spremeni tako, da se
med upravičence doda registrirane poslovne enote v občini Jesenice, ker tudi te
delujejo na območju občine Jesenice in opravljajo dejavnost na območju občine.
Zanima jo, ali to pomeni, da so do sredstev upravičena tudi podjetja, ki imajo sedeže
v drugih občinah in odprte poslovne enote na Jesenicah.
Mag. Vera Djurić Drozdek:
Podjetje, ki je registrirano na Bledu, ima svojo poslovno enoto na Jesenicah. V tej
poslovni enoti so večino zaposleni ljudje iz Jesenic. Prijavitelj mora v takih primerih z
dokazili iz poslovnih knjig dokazati, da so osnovna sredstva in ljudje v tej poslovni
enoti in ne na sedežu podjetja.
Janez Poljšak:
Odlok bi lahko spodbujal podjetja, ki imajo na Jesenicah svoje poslovne enote, da tudi
sedeže podjetja prenesejo na Jesenice.
Mag. Vera Djurić Drozdek:
V posameznih primerih prijavitelji zaradi blagovne znamke nimajo interesa, da bi
preselili sedež svojega podjetja drugam.
Zdenka Kajdiž:
Zanima ga, kam gre v takih primerih dohodnina.
Mag. Vera Djurić Drozdek:
Dohodnina zaposlenih gre občini.
Janez Poljšak:
Postavlja se vprašanje, ali se odlok pripravlja tako, da bo Občina dala čim več
sredstev, ali da bo dala čim manj sredstev.
Strinja se, da 0,75 ni en cel človek, vendar pa je to statistični pokazatelj, ki se
izračuna iz števila ur.
Mag. Vera Djurić Drozdek:
Polovični delovni čas ni problematičen, večji problem je, ker prijavitelji špekulirajo in
ljudi potem nimajo zaposlenih za celo leto.
Janez Poljšak:
Podobno je v Avstriji, kjer imajo sezonske zaposlitve. Je pa tudi res, da je v Avstriji
sistem socialne varnosti drugačen.
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Andrej Lavtar:
Cilj tega Odloka je, da se razdeli čim več sredstev. Ker sta ta Odlok in razpis tako
pomembna za Jesenice, se mu zdi prav, da se Odlok glede na izkušnje vsako leto
prilagaja potrebam, da se ga bolj osredotoči na tiste cilje, ki se prepoznavajo kot
ključni, tudi zato, da se maksimalno preprečijo zlorabe in očitki.
Po razpravi 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
finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 8:
PREDLOG
ODLOKA
O
SPREMEMBI
ODLOKA
O
DODELJEV ANJU SREDSTEV OBČINSKEG A PROR AČUNA Z A
SOFINANCIRANJE
PRIPRAVE
IN
IZVEDBE
TURISTIČNIH
PRIREDITEV V OBČINI JESENICE – PRV A OBRAVN AV A
Uvodno obrazložitev je podala mag. Vera Djurić Drozdek.
Razprave ni bilo, zato je predsednica v sprejem predlagala naslednji
SKLEP:
Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o spremembi Odloka o dodeljevanju sredstev
občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih
prireditev v občini Jesenice v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 9:
PREDLOG PROGRAM A DELA OBČINSKEG A SVETA OBČINE
JESENICE ZA LETO 2017
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednica v sprejem predlagala naslednji
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SKLEP:
Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2017.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 10:
VPRAŠ ANJ A IN POBUDE
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednica sejo zaključila ob 20.25 uri.

ZAPISALA:
Mag. Valentina GORIŠEK

PREDSEDNICA:
Irena MICCO
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