OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarna komisija
Številka: 032-042010
Datum: 5.5.2010

SKRAJŠAN ZAPIS 33. REDNE SEJE
STATUTARNE KOMISIJE, KI JE BILA V SREDO, 5.5.2010, Z ZAČETKOM
OB 17.00 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 (delno) in Merima NUHIČ (prisotnih 6 od 7).
ODSOTEN: Boris KITEK.
OSTALI PRISOTNI: 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
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 32. redne seje Komisije z dne 7.4.
2010
2. Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice – PRVA
OBRAVNAVA.
3. Predlog Odloka o javnem redu in miru – PRVA OBRAVNAVA
4. Predlog Odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini Jesenice – PRVA
OBRAVNAVA.
5. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 5
ZA – 5
Dnevni red je bil sprejet.

Točka 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 32. redne seje Komisije z dne
7.4. 2010
Razprave in pripomb na vsebino skrajšanega zapisa 32. redne seje Statutarne
komisije ni bilo, zato je predsednik dal na glasovanje naslednji
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Sklep:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa 32. redne seje Statutarne komisije, ki je
bila 7.4.2010.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

Točka 2:
Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice – PRVA
OBRAVNAVA.
Predlog Odloka je predstavil Marko Markelj, ki je sproti odgovarjal na vprašanja in
pojasnjeval posamezne določbe predlaganega odloka.
V razpravi so sodelovali: Matjaž Peskar, ki je opozoril na neskladje besedila v 9., 43.
in 48. členu. Igor Arh, ki je postavil nekaj vprašanj in nanje dobil zadovoljive odgovore
in Ivanka Zupančič ter Merima Nuhić, ki sta se strinjali s predsednikom Peskarjem.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice v prvi
obravnavi z naslednjimi pripombami in predlogi, tako, da predlaga, da
strokovna služba do priprave odloka v drugi obravnavi uskladi besedilo Odloka
v naslednjih členih:
 V 5. odstavku 9. člena,
 v 1. alineji 43. člena in
 v 4. odstavku 48. člena.
 V 4. odstavku 17. člena, se v prvi vrstici za besedo »odpadki« črtata
besedi »«na najmanj«.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 3:
Predlog Odloka o javnem redu in miru – PRVA OBRAVNAVA

V razpravi je predsednik uvodoma povedal, da nima pripomb ne na vsebino niti na
obliko odloka. Ker ni bilo razprave je predlagal v sprejem naslednji
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Sklep:
Statutarna komisija na predlog Odloka o javnem redu in miru v prvi obravnavi
nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejem v prvi
obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

Točka 4:
Predlog Odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini Jesenice – PRVA
OBRAVNAVA.
Predsednik je uvodoma povedal, da ne na vsebino niti na obliko nima pripomb.
Po krajši razpravi prisotnih je predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija na predlog Odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini
Jesenice v prvi obravnavi nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu, da
ga sprejem v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

Točka 5:
Vprašanja in pobude.
Ker vprašanj in pobud ni bilo, je predsednik s sejo končal ob 17.45 uri.

ZAPISALA:
Božena Ronner

PREDSEDNIK:
MATJAŽ PESKAR
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