OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarna komisija
Številka: 032-03/2010
Datum: 7.4.2010

SKRAJŠAN ZAPIS 32. REDNE SEJE
STATUTARNE KOMISIJE, KI JE BILA V ČETRTEK, 7.4.2010, Z ZAČETKOM
OB 18.30 URI V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6.

PRISOTNI ČLANI IN ČLANICE KOMISIJE:
Predsednik Matjaž PESKAR, mag. Barbara HABE SINTIČ, Ivanka ZUPANČIČ, Borut
ŽIGON, Igor ARH in Merima NUHIČ (prisotnih 6 od 7).
ODSOTEN: Boris KITEK.
OSTALI PRISOTNI: Slavka Brelih – direktorica občinske uprave, Marko MARKELJ –
direktor Komunalne direkcije in mag. Božena RONNER - svetovalka župana.
Ker predlogov za spremembo dnevnega reda bi bilo, je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
ZA SEJO JE BIL PREDLAGAN NASLEDNJI
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 31. redne seje Komisije z dne 4.
3. 2010
2. Predlog sklepa Zaključnega računa proračuna za leto 2009 (s poročilom o porabi
splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih sredstev) –
HITRI POSTOPEK
3. Predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje
obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih
odpadkov v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
4. Predlog Sklepa o povračilu volilnih stroškov za organiziranje in financiranje volilne
kampanje v občini Jesenice za lokalne volitve, ki bodo v jeseni 2010.
5. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Dnevni red je bil sprejet.

Točka 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 31. redne seje Komisije z dne
4.3. 2010.
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Razprave in pripomb na vsebino skrajšanega zapisa 31. redne seje Statutarne
komisije ni bilo, zato je predsednik dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa 31. redne seje Statutarne komisije, ki je
bila 4.3.2010.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
Točka 2:
Predlog sklepa Zaključnega računa proračuna za leto 2009 (s poročilom o
porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih
sredstev) – HITRI POSTOPEK
Predsednik komisije je pojasnil besedilo sklepa Zaključnega računa proračuna za leto
2009 in ob tem povedal, da je ta vsebinsko pripravljen enako, kot v preteklosti, je pa
ena razlika v primerjavi s prejšnjimi zaključnimi računi in sicer ta, da se več ne
sprejema akta z odlokom, marveč s sklepom Zaključnega računa. Druga novost pa je
ta, da ni potrebe, da se ta akt objavi v Uradnem listu. Po navodilih Ministrstva za
finance zadošča javna objava že, če se ta objavi na uradni spletni strani občine.
Razprave, amandmajev ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija na predlog Sklepa Zaključnega računa proračuna za leto
2009 nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 3:
Predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje
obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih
odpadkov v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
Predlog je predstavil Marko Markelj, ki je povedal, katere so bistvene vsebinske
spremembe, ki so nastale med prvo in drugo obravnavo.
Božena Ronner in Ivanka Zupančič sta poročali, Zupančičeva, ki je tudi članica
Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko, o predlogu
za spremembo Odloka, ki ga predlaga Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko in sicer, člani so ugotovili, da so 9. 29. in 37. člen odloka
v neskladju, kjer je napisano obdobje sklepanja koncesijske pogodbe; nekje velja za
najmanj 10-letno obdobje. V 37. členu, alineja 2 pa določa možnosti njenega
prenehanja, če je ta sklenjena za nedoločen čas.
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Odbor je zato strokovni službi naložil, da preveri besedila členov in če so njihove
pripombe utemeljene, pripravi ustrezen amandma.
V razpravi so sodelovali: Matjaž Peskar, Igor Arh, Ivanka Zupančič in Marko Markelj.
Ker druge razprave ni bilo, je predsednik Matjaž Peskar predlagal v sprejem naslednji
Sklep 1:
Strokovne službe naj preverijo določila 9., 29. in 37. člena predlaganega Odloka
in pripravijo ustrezen amandma župana, s katerim bodo odpravljene dileme v
vsebini v navedenih členih odloka.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
In
Sklep 2:
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje
obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih
odpadkov v občini Jesenice, ki je predlagan v drugi obravnavi z eventualnim
amandmajem župana.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 4:
Predlog Sklepa o povračilu volilnih stroškov za organiziranje in financiranje
volilne kampanje v občini Jesenice za lokalne volitve, ki bodo v jeseni 2010.
Predlagani Sklep o povračilu volilnih stroškov za organiziranje in financiranje volilne
kampanje v občini Jesenice za lokalne volitve, ki bodo v jeseni 2010 je obrazložila
Božena Ronner.
Ker razprave in predlogov za amandmaje ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem
naslednji
Sklep:
Statutarna komisija nima pripomb na predlog Sklepa o povračilu volilnih
stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v občini Jesenice za
lokalne volitve, ki bodo v jeseni 2010, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga
sprejeme.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
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Točka 5:
Vprašanja in pobude.

Ker vprašanj in pobud ni bilo, je predsednik s sejo končal ob 18.55 uri.

ZAPISALA:
Božena Ronner

PREDSEDNIK:
MATJAŽ PESKAR
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