OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarna komisija

Številka: 032-12/2007
Datum: 17.12.2007

SKRAJŠAN ZAPIS 11. REDNE SEJE
STATUTARNE KOMISIJE,
KI JE BILA V PONEDELJEK, 17.12.2007, OB 15.30 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI IN ČLANICE ODBORA:
Matjaž PESKAR - predsednik, Boris KITEK namestnik predsednika, Borut ŽIGON in
Merima NUHIĆ (4 prisotnih od 7).
OPRAVIČENO ODSOTNI: mag. Barbara HABE SINTIČ, Ivanka ZUPANČIČ in Igor
ARH (oba naknadno).
OSTALI PRISOTNI: Slavka BRELIH – direktorica občinske uprave, Brigita
DŽAMASTAGIČ – vodje oddelka za finance, plan in analize, Valentina GORIŠEK –
vodja Oddelka za okolje in prostor,
Ker drugih predlogov ni bilo je dal na glasovanje naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 10. redne seje Komisije z
dne 19.11.2007.
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju
finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in
izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine
Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
3. Predlog besedil Odlokov o proračunu občine Jesenice za leto 2008 in za
leto 2009.
4. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 4
ZA – 4
Dnevni red je bil sprejet.

Točka 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 10. redne seje Komisije z dne
19.11.2007.
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Razprave in pripomb na skrajšan zapis 10. seje komisije ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija potrjuje pregled sprejetih sklepov in besedilo skrajšanega
zapisa 10. redne seje Statutarne komisije, ki je bila 19.11. 2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 4
ZA – 4
Sklep je bil sprejet.

Točka 2:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju finančnih
spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo
obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Jesenice –
DRUGA OBRAVNAVA.
V uvodnih pojasnilih je predsednik povedal, da je iz obrazložitve k besedilu odloka
razvidno, da so bili upoštevani vsi predlogi za spremembo besedila odloka, razen
predlogov, da se za dodelitev finančnih spodbud določi nižji odstotek ob pridobitvi
soglasij lastnikov za nek investicijski ukrep; mora biti 100 % soglasje in ne nižji od
tega %, enako pa velja za vgradnjo termostatskih ventilov v obstoječih stanovanjskih
stavbah in hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema, ker so ti ukrepi smiselni in
varčni le takrat, če se izvedejo v celoti in pri vseh stanovalcih.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
1. Statutarna komisija nima pripomb na predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o dodeljevanju finančnih spodbud investicijskim
ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v
gospodinjstvih na območju občine Jesenice v drugi obravnavi, zato
predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 4
ZA – 4
Sklep je bil sprejet.

Točka 3:
Predlog besedila Odloka o proračunu občine Jesenice za leto 2008 in za leto
2009.
Predsednik je uvodoma povedal, da je evidentno, da se besedila odlokov o proračun
občine Jesenice za obe proračunski leti in med prvo in drugo obravnavo ni
spreminjalo.
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Ker razprave in predlogov amandmajev ni bilo je predlagal v razpravo in sprejem
naslednja
Sklep:
Statutarna komisije ugotavlja, da nima pripomb na predlagano besedilo Odloka
o proračunu občine Jesenice za leto 2008, v drugi obravnavi, zato predlaga
Občinskemu svetu da ga sprejem.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 4
ZA – 4
Sklep je bil sprejet.

Sklep:
Statutarna komisije ugotavlja, da nima pripomb na predlagano besedilo Odloka
o proračunu občine Jesenice za leto 2009, v drugi obravnavi, zato predlaga
Občinskemu svetu da ga sprejem.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 4
ZA – 4
Sklep je bil sprejet.

Točka 4:
Vprašanja in pobude.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 15.45 uri.

Zapisala:
Božena Ronner

Predsednik:
Matjaž Peskar

3

