OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarna komisija
Številka: 032-03/2009
Datum: 19. 3. 2009

SKRAJŠAN ZAPIS 22. REDNE SEJE
STATUTARNE KOMISIJE, KI JE BILA V ČETRTEK, 19.3.2009, Z ZAČETKOM OB
18.00 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 in Igor ARH (5 od 7).
ODSOTNA: Boris KITEK - namestnik predsednika in Merima NUHIČ
OSTALI PRISOTNI: Slavka BRELIH - direktorica občinske uprave, Marko MARKELJ
- direktor Komunalne direkcije, Mitja KAPUS - Komunalna direkcija in Božena
RONNER - svetovalka župana.
ZA SEJO JE BIL PREDLAGAN NASLEDNJI
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 21. redne seje Komisije z dne
19.02.2009.
2. Predlog Odloka o Zaključnem računu proračuna občine Jesenice za leto 2009 –
HITRI POSTOPEK.
3. Predlog Odloka o distribuciji toplote iz vročevodnega omrežja v občini Jesenice –
DRUGA OBRAVNAVA.
4. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA.
5. Predlog Odloka o načinu izvajanj gospodarske javne službe dejavnosti
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini
Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
6. Vprašanja in pobude.

GLASOVANJE: PRISOTNI – 5
ZA – 5
Dnevni red je bil sprejet.

Točka 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 21. redne seje Komisije z dne
19.02.2009.
Razprave in pripomb na vsebino skrajšanega zapisa 21. redne seje Statutarne
komisije ni bilo, zato je predsednik dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa 21. redne seje Statutarne komisije, ki je
bila 19.2.2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

Točka 2:
Predlog Odloka o Zaključnem računu proračuna občine Jesenice za leto 2009 –
HITRI POSTOPEK.
Po kratki uvodni obrazložitvi predsednika, da Statutarna komisija pregleda besedilo
Odloka in če ima ta tudi vse zahtevane sestavine.
Ker razprave in amandmajev ni bilo je predsednik dal na glasovanje naslednji
Sklep:
Statutarna komisija na predlog besedila Odloka o Zaključnem računu
proračuna občine Jesenice nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu, da
ga v predlaganem besedilu in po hitrem postopku sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

Točka 3:
Predlog Odloka o distribuciji toplote iz vročevodnega omrežja v občini
Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
Po kratki uvodni obrazložitvi predsednika Matjaža Peskarja, da v samem besedilu
Odloka ni našel napak in da na predlagano besedilo sam nima pripomb ter, da ni bilo
vloženega nobenega amandmaja ter, da je predlagano besedilo sprejelo tudi matično
delovno telo.
Ker razprave in amandmajev ni bilo je predsednik dal na glasovanje naslednji
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Sklep:
Statutarna komisija Občinskemu svetu predlaga, da sprejme besedilo Odloka o
distribuciji toplote iz vročevodnega omrežja v občini Jesenice v druhi
obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

Točka 4:
Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA.
Ker razprave in vloženih amandmajev ni bilo je predsednik dal na glasovanje
naslednji
Statutarna komisija na vsebino predlaganega Odloka o kategorizaciji občinskih
cest v občini Jesenice nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga
sprejme v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

Točka 5:
Predlog Odloka o načinu izvajanj gospodarske javne službe dejavnosti
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini
Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je podal predsednik Matjaž Peskar, v nadaljevanju pa direktor
Komunalne direkcije Marko Markelj. Samo besedilo predlaganega odloka pa je
predstavil Mitja Kapus.
Predsednik Matjaž Peskar je bil mnenja, da se ponovno prouči besedilo 4. člena in
predlaga, da se ali v drugi vrstici črtata besedi »se imenuje« in se ju nadomesti z
besedo »je«, če pa to ni mogoče pa naj se začetek stavka tega člena začne, npr. z
besedo »Za sistemskega«…
Ker je že v odloku o gospodarskih javnih službah že določeno, da je JEKO-IN
določen za sistemskega operaterja je povedal Marko Markelj, zato meni, da zadošča
že to, da se navede, da »je« JEKO-IN.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
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Sklep:
Statutarna komisija predlaga, da Občinski svet sprejme predlog Odloka o načinu
izvajanj gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina v občini Jesenice v prvi obravnavi in s pripombo, da se do
priprave besedila odloka v drugi obravnavi prouči katero dikcijo 4. člena je bolj
primerna, ali da se
 Besedilo začne z besedo Za sistemskega operaterji….
 Črtata besedi »se imenuje« in se ju nadomesti z besedama »je imenovan«.
.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
Točka 6:
Vprašanja in pobude.

Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo končal ob 18.20 uri.

ZAPISALA:
BOŽENA RONNER

PREDSEDNIK:
MATJAŽ PESKAR
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