OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarna komisija

Številka: 032-7/2008
Datum: 18.9.2008

SKRAJŠAN ZAPIS 16. REDNE SEJE
STATUTARNE KOMISIJE, KI JE BILA V ČETRTEK, 18.9.2008, Z ZAČETKOM OB
18.00 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, Merima NUHIČ in Igor ARH (6 prisotnih od 7).
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN KOMISIJE: Boris KITEK
OSTALI PRISOTNI: Slavka BRELIH - direktorica občinske uprave, Simona KANCLER
– svetovala na Komunalni direkciji, mag. Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za
okolje in prostor 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 15. redne seje Komisije z dne
22.05.2008.
2. Predlog Pravilnika o določitvi meril za določitev podaljšanega obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju
občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
3. Predlog za prehodno soglasje k izbiri koncesionarja za opravljanje dejavnosti
mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice.
4. Predlog Poročila o izvrševanju proračuna za prvo polletje leta 2008 s poročilom o
porabi proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih sredstev.
5. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 15. redne seje Komisije z dne
22.05.2008.

Razprave in pripomb na vsebino skrajšanega zapisa 15. redne seje Statutarne
komisije ni bilo, zato je predsednik dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa 15. redne seje Statutarne komisije, ki je
bila 22.5.2008.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
Predlog Pravilnika o določitvi meril za določitev podaljšanega obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na
območju občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
Predlagan Pravilnik je pojasnila Valentina Gorišek in povedala vzrok da je ta akt dan v
širšo razpravo oz. je v dveh obravnavah.
Matjaž Peskar:
Ugotovil je, da so poglavja napačno oštevilčena. Predlaga, da se pod vsemi členi
dopiše njihova kratka vsebine.
Ivanka Zupančič:
Nekateri odstavki so oštevilčeni, drugi ne, zato predlaga,da se oblika poenoti in vse
odstavke oštevilči.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik predlagal naslednja
Sklepa:
V predlaganemu Pravilniku se preštevilčijo poglavja. Za vsakim členom se
dopiše njegova kratka vsebina in oštevilčijo se ostavki.
Statutarna komisija s temi predlog in popravki predlaga Občinskemu svetu, da
prejme predlog Pravilnika o določitvi meril za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost na območju občine Jesenice v prvi obravnavi upoštevaje
predlaganih popravkov.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
Predlog za prehodno soglasje k izbiri koncesionarja za opravljanje dejavnosti
mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice.

Postopek o izbiri edinega prijavitelja javnega razpisa k izbiri koncesionarja za
opravljanje dejavnosti mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine
Jesenice je obrazložila Simona Kancler.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija ugotavlja da s svojega delovnega področja nima pripomb na
predlog, zato Občinskemu svetu predlaga da da soglasje k podelitvi koncesije
za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na
območju Občine Jesenice podjetju ALPETOUR – POTOVALNA AGENCIJA, D.D.,
Mirka Vadnova 8, Kranj, in sicer za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
Predlog Poročila o izvrševanju proračuna za prvo polletje leta 2008 s poročilom
o porabi proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih sredstev.
Predsednik je uvodoma seznanil prisotne o datumu posredovanega poročila in
pristojnosti komisije.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija ugotavlja da s svojega delovnega področja nima pripomb na
predlog Poročila, zato predlaga Občinskemu svetu da potrdi Poročilo o
izvrševanju proračuna občine Jesenice za prvo polletje za leto 2008 s poročilom
o porabi proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih sredstev, za
tista področja, ki so v pristojnosti odbora.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
Vprašanja in pobude.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je bila seja končana ob 18.15 uri.

ZAPISALA:
BOŽENA RONNER

PREDSEDNIK:
MATJAŽ PESKAR

