OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarna komisija

Številka: 032-5/2008
Datum: 22.5.2008

SKRAJŠAN ZAPIS 15. REDNE SEJE
STATUTARNE KOMISIJE, KI JE BILA V ČETRTEK, 22.5.2008, Z ZAČETKOM OB
17.30 URI V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI IN ČLANICE KOMISIJE:
Matjaž PESKAR - predsednik, mag. Barbara HABE SINTIČ, Ivanka ZUPANČIČ, Borut
ŽIGON, Boris KITEK in Igor ARH (6 prisotnih od 7).
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANICA KOMISIJE: Merima NUHIČ.
OSTALI PRISOTNI: Slavka BRELIH - direktorica občinske uprave, Simona KANCLER
– svetovala na Komunalni direkciji in mag. Božena Ronner - svetovalka župana za
občinski svet.
Ker predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo je, predsednik dal na glasovanje
naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 14. redne seje Komisije z dne
17.04.2008.
2. Predlog Sklepa o višini subvencije v javnem mestnem prometu v občini Jesenice.
3. Predlog Odloka o Rebalansu proračuna občine Jesenice za leto 2008 – HITRI
POSTOPEK.
4. Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport
Jesenice – HITRI POSTOPEK.
5. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Dnevni red je bil sprejet.

Točka 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 14. redne seje Komisije z dne
17.04.2008.
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Razprave in pripomb na vsebino skrajšanega zapisa 14. redne seje Statutarne komisije
ni bilo, zato je predsednik dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa 14. redne seje Statutarne komisije, ki je bila
17.4.2008.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 2
Predlog Sklepa o višini subvencije v javnem mestnem prometu v občini Jesenice.
Predlagani sklep o določitvi višine subvencije v javnem mestnem prometu v občini
Jesenice je pojasnila Simona Kancler.
Igor Arh:
Kakšne so posledice oz. realizacija tega sklepa po njegovem sprejetju glede na to, da
se bo ta sklep uporabljal od 1. 6. dalje. V nadaljevanju obrazložitve in Rebalansu
proračuna pa je sofinanciranje mestnega prometa povečano in obrazloženo, da se
subvencionira potniški promet na pripeljanega potnika za celotno leto. Zato ga zanima
ali koncesionarju pripada višina subvencija rezervirana v proračunu ali sorazmerno za
čas veljavnosti sklepa.
Boris Kitek:
V tem gradivu piše, da se sklep uporablja od začetka leta 2008 dalje.
Simona Kancler:
Predlagani sklep bo veljav od sprejetja dalje in ne za celo leto. Koncesijska pogodba še
velja. Sklep je bilo potrebno pripraviti tudi po opozorilu ministrstva in sicer, da je
obvezno določiti pogoje oz. višino subvencioniranja, ne glede na koncesijsko pogodbo.
Glede obrazložitve sklepa in pogojev subvencioniranja pa je napaka.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisije nima pripomb na besedilo Sklepa o višini subvencije v
javnem mestnem prometu v občini Jesenice, zato predlaga Občinskemu svetu da
ga sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
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Točka 3:
Predlog Odloka o Rebalansu proračuna občine Jesenice za leto 2008 – HITRI
POSTOPEK.
Predsednik je uvodoma povedal, da je besedilo Odloka o rebalansu identičen besedilu
odloka o proračunu, spremembe so le v vrednostih, oz. številkah. V 22. členu odloka pa
je napisano, kako ravnati v primeru (začasno financiranje), če proračun za leto 2009 ni
sprejet. Ker je proračun za leto 2009 že sprejet se mu zdi, da je ta člen nepotreben.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija na predlog Odloka o Rebalansu proračuna občine Jesenice
za leto 2008 nima pripomb, zato predlaga, da ga Občinski svet sprejme po hitrem
postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
Točka 4:
Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport
Jesenice – HITRI POSTOPEK.
Matjaž Peskar je povedal, kdaj je Zavod za šport sklenil pogodbo o uporabi poslovnega
prostora za potrebe Mladinskega centra. Ker s prostori, ki jih uporablja Mladinski center,
upravlja Zavod za šport, je obvezno dopolniti odlok o ustanovitvi Zavoda za šport.
Drugih sprememb s tem odlokom ni predlaganih.
Ker razprave na predlagani odlok ni bilo je predsednik dal na glasovanje naslednji
Sklep:
Statutarna komisija nima pripomb na predlagano besedilo Odloka o dopolnitvi
odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Jesenice, zato predlaga
Občinskemu svetu, da ga sprejme po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 5:
Vprašanja in pobude.
Ker vprašanj in pobud ni bilo, je predsednik s sejo zaključil ob 17.50 uri.
ZAPISALA:
BOŽENA RONNER

PREDSEDNIK:
MATJAŽ PESKAR
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