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Številka: 900-12/2014
Datum: 11. 5. 2017
SKRAJŠ AN Z APIS 19. REDNE SEJE
STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE, KI JE BILA V SREDO,
10. 5. 2017 OB 18.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE,NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI KOMISIJE:
Irena MICCO – predsednica, Janez POLJŠAK, Andrej ČERNE, Žiga PRETNAR,
Edita OŠTRAKOVIĆ, Andrej LAVTAR in Zdenka KAJDIŽ
OSTALI PRISOTNI:
mag. Valentina GORIŠEK – direktorica občinske uprave in Petra DEČMAN – vodja
Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve
Janez Poljšak je predlagal, da se iz dnevnega reda 19. redne seje Komisije umakne
točka 4 - Predlog Sklepa o višini subvencije v javnem mestnem prometu v občini
Jesenice, ker predlagana točka ne sodi v pristojnost Statutarno pravne komisije.
Predsednica je predlagala v sprejem naslednji
SKLEP:
Iz dnevnega reda 19. redne seje Statutarno pravne komisije se umakne točka 4 Predlog Sklepa o višini subvencije v javnem mestnem prometu v občini
Jesenice
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Drugih predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednica
predlagala
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila skrajšanega zapisa s poročilom o sprejetih sklepih na 18. redni
seji Statutarno pravne komisije, ki je bila 22. 3. 2017
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Medobčinskega
inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica –
DRUGA OBRAVNAVA
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3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Vrtec Jesenice UPB 2 – PRVA OBRAVNAVA
4. 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 18. REDNI SEJI
ST ATUT ARNO PRAVNE KOMISIJE, KI JE BIL A 22. 3. 2017
Razprave in pripomb ni bilo, zato je predsednica predlagala v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se skrajšan zapis 18. redne seje Statutarno pravne komisije, ki je bila 22.
3. 2017.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITV AH
ODLOKA O USTANOVITVI MEDOBČINSKEG A INŠPEKTORAT A
IN REDARSTV A OBČIN JESENICE, GORJE, KRANJSKA GORA
IN ŽIROVNICA – DRUGA OBRAV N AV A
Uvodna pojasnila je podala 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 spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora
in Žirovnica v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITV AH
ODLOKA
O
USTANOVITVI
J AVNEG A
Z AV OD A
VRTEC
JESENICE UPB 2 – PRV A OBRAVNAV A
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
V razpravi so sodelovali: Janez Poljšak, Zdenka Kajdiž, Irena Micco, Andrej
Černe, Edita Oštraković, Andrej Lavtar in Petra Dečman.
Janez Poljšak:
Moti ga slaba obrazložitev registracije dodatnih dejavnosti, saj ni navedenih nobenih
jasnih stališč glede posamezne dejavnosti, ki jih vrtec sploh ne more opravljati in se
zanje niti ne more kvalificirati.
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost je avtonomna dejavnost vrtca oziroma
lastnika stavbe. Postavlja se vprašanje, komu bo vrtec opravljal hišniško dejavnost ter
ali ima hišnik res toliko časa, da bi še kje drugje lahko opravljal to dejavnost.
Ko gre za dejavnosti, ki se opravljajo znotraj vrtca ali za dobrodelne dejavnosti, ali se
bodo zraven dale še davčne blagajne.
Potem je tudi vprašanje dejavnosti organizatorjev potovanj. Tega vrtec ne more
opravljati, zato bi rad, da se za vsako dodatno dejavnost pripravi obrazložitev, kaj ta
dejavnost konkretno pomeni za vrtec.
Pri določenih stvareh bi bilo smotrno premisliti, da vrtec ne bi imel administrativnih ali
drugih težav zaradi inšpekcijskih postopkov.
Mandat ni stvar odloka, ampak statuta, zato je to potrebno popraviti. Potrebno pa je
popraviti tudi zadnjo alineo v prvem odstavku 9. členu Odloka, da bo bolj jasno
napisana. Mandat, ki je vezan na status otroka, namreč ni stalen mandat, ampak je
pogojen mandat.
Petra Dečman:
Na seji Odbora za družbene dejavnosti je bil podan predlog, da se besedilo zadnje
alineje prvega odstavka 9. člena spremeni, tako, da se glasi: » - otrok predstavnika
staršev ni več vključen v vrtec«.
Zdenka Kajdiž:
Dejavnosti so navedene predvsem zaradi statističnega raziskovanj in če so navedene
v odloku, to popolnoma nič ne pomeni. Gre namreč za dopolnilne dejavnosti, ki jih
vrtec lahko opravlja in sama v tem ne vidi nič slabega.
Janez Poljšak:
V primerih, ko gre za gospodarske dejavnosti ima vrtec monopolni položaj, ki ga lahko
izkorišča za prevlado na trgu.
Ko je bil član Nadzornega odbora so pri nadzoru cen kosil na Osnovni šoli
Prežihovega Voranca ugotovili, da gre za prelivanje javnega denarja. Sredstva, ki so
bila pridobljena na trgu, niso šteli kot javna sredstva, ampak so bila ta sredstva
namenjena za druge potrebe.
Irena Micco:
Najbolj jo je zmotila navedba, da se dejavnost vrtca šteje kot javna služba, katere
izvajanje je v javnem interesu. To namreč pomeni, da se bodo vse doregistrirane

3

dejavnosti štele kot javna služba vrtca. Ni pa prepričana, če vrtec po določilih ZOFVI
sploh sme izvajati tržno dejavnost.
Andrej Černe:
Strinja se s tem, da je zadeve potrebno precizirati in pojasniti.
Kot primer: izpostava Javnega sklada Jesenice pri enem od društev naroči snemanje
in izdelavo nosilcev zapisa, vendar se to ne more izvesti, ker društvo ni registrirano za
opravljanje te dejavnosti.
Doregistriranje dejavnosti je za vrtec pomembo zato, da vrtec lahko normalno
funkcionira, ne zato, da bi tržno deloval. Način kakršnega je vrtec ubral pa ni pravi in
se v tem delu tudi sam pridružuje mnenju g. Poljšaka.
Irena Micco:
V primeru vrtca je dodatna omejitev tudi to, da zakon omogoča samo delo v javnem
interesu.
Janez Poljšak:
Če je bila izdana neka publikacija znotraj vrtca, to še ne pomeni, da gre za izdajo
knjige. Zadeve so preregulirane in silijo vrtec v tako situacijo. Pripravi naj se natančna
obrazložitev za posamezno predlagano dejavnost.
Irena Micco:
Potrebno je presoditi, ali vrtec lahko izvaja tržno dejavnost.
Menim, da je pretirano, da so vse te dejavnosti navedene kot javna služba. Posebej
bo morali opredeliti tiste dejavnosti, ki se izvajajo kot osnovna javna služba in tiste
dejavnosti, ki jih vrtec izvaja kot dopolnilne dejavnosti.
Janez Poljšak:
Zakon o zavodih opredeljuje tiste dejavnosti, ki so opredeljene kot javna služba,
vendar pa dopušča možnost, da ustanovitelj lahko izjemoma dovolil tudi opravljanje
drugih gospodarskih dejavnosti. ZOFVI pa tega sploh ne regulira.
Petra Dečman:
Pri Osnovni šoli Poldeta Stražišarja je npr. že v odloku ločeno, kaj je osnovna
dejavnost šole, ki se šteje kot javna služba, ki se izvaja v javnem interesu. Dodatno
pa so potem navedene še dopolnilne dejavnosti šole.
Edita Oštraković:
Verjetno je ta sprememba povezana tudi s projekti, kajti, če nisi registriran za
opravljanje neke dejavnosti se ne moreš prijaviti na določene projekte.
Andrej Lavtar:
Razumel bi, če bi se opredeljevale dejavnosti, ki so eksterne, ne pa da se morajo
opredeljevati dejavnosti, ki jih vrtec izvaja samo zase.
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
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javnega zavoda »Vrtec Jesenice – UPB2« v prvi obravnavi, s predlogi iz
razprave:
 za vsako dodatno dejavnost naj se pripravi obrazložitev, kaj ta dejavnost
konkretno pomeni za vrtec;
 mandat ni stvar odloka, ampak statuta, zato je to potrebno popraviti;
 potrebno je popraviti zadnjo alineo v prvem odstavku 9. členu Odloka, da
bo bolj jasno napisana;
 potrebno je presoditi, ali vrtec lahko izvaja tržno dejavnost;
 posebej bo morali opredeliti tiste dejavnosti, ki se izvajajo kot osnovna
javna služba in tiste dejavnosti, ki jih vrtec izvaja kot dopolnilne
dejavnosti.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 4:
VPRAŠ ANJ A IN POBUDE
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednica sejo zaključila ob 18.33 uri.

ZAPISALA:
Mag. Valentina GORIŠEK

PREDSEDNICA:
Irena MICCO
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