OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Statutarna komisija
Številka: 032-10/2009
Datum: 12.11. 2009

SKRAJŠAN ZAPIS 28. REDNE SEJE
STATUTARNE KOMISIJE, KI JE BILA V ČETRTEK, 12. 11. 2009, Z ZAČETKOM
OB 16.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI IN ČLANICE KOMISIJE:
Predsednik Matjaž PESKAR, mag. Barbara HABE SINTIČ, Borut ŽIGON, Igor ARH
in Merima NUHIČ (prisotnih5 od 7).
OPRAVIČENO ODSOTNA: Ivanka ZUPANČIČ
ODSOTEN NAMESTNIK PREDSEDNIKA: Boris KITEK.
OSTALI PRISOTNI: Marko MARKELJ – direktor Komunalne direkcije in mag. Božena
RONNER - svetovalka župana.
ZA SEJO JE BIL PREDLAGAN NASLEDNJI
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 27. redne seje Komisije z dne
15.10.2009.
2. Predlog Odloka o proračunu občine Jesenice za leto 2010 – DRUGA
OBRAVNAVA.
3. Predlog Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA.
4. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 5
ZA – 5
Dnevni red je bil sprejet.

Točka 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 27. redne seje Komisije z dne
15.10.2009.
Razprave in pripomb na vsebino skrajšanega zapisa 27. redne seje Statutarne
komisije ni bilo, zato je predsednik dal na glasovanje naslednji
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SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa 27. redne seje Statutarne komisije, ki je
bila 15.10.2009.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

Točka 2:
Predlog Odloka o proračunu občine Jesenice za leto 2010 – DRUGA
OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je Matjaž Peskar povedal, da je besedilo Odloka o proračunu
občine Jesenice za leto 2010 pripravljeno v skladu z normami, ki veljajo za pripravo
aktov. Prisotne je seznanil še z manjšo spremembo 8. člena odloka, ki je nastala med
prvo in drugo obravnavo, iz katerega sta črtani dve določbi naštetih namenskih
prihodkov. Vse kar je že napisano, ali določeno v posamezni zakonodaji, je
nesmiselno, da se enako besedilo vključuje še v občinske splošne ali posamične
akte.
Ker razprave in amandmajev na besedilo odloka ni bilo, je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
Sklep:
Statutarna komisija iz svoje pristojnosti na besedilo predlaganega Odloka o
proračunu občine Jesenice za leto 2010 v drugi obravnavi nima pripomb, zato
predlaga Občinskemu svetu, da ga v predlagani obliki in vsebini sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

Točka 3:
Predlog Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA.
Spremembe in dopolnitve odloka, ki so nastale med prvo in drugo obravnavo je
obrazložil Marko Markelj. Povedal je, katere spremembe v besedilu odloka je
strokovna služba pripravila, spremenila ali dopolnila ter poudaril, da se je besedilo
odloka uskladilo tudi s strokovnimi službami (občinsko redarstvo in inšpektorat) ter
preverilo s predpisi s tega področja.
Predsednik je prisotne opomnil, če bi želeli spreminjati predlaganega besedilo odloka,
da so dolžni to storiti le s pisno pripravljenim amandmajem.
Ker ni bilo vloženih amandmajev, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
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Sklep:
Statutarna komisija iz svoje pristojnosti na besedilo predlaganega Odloka o
ureditvi cestnega prometa v občini Jesenice in v drugi obravnavi, nima
pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da ga v predlagani
obliki in vsebini sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

Točka 4:
Vprašanja in pobude.

Ker drugih vprašanj in pobud ni bilo, je predsednik s sejo končal ob 16.15 uri.

ZAPISALA:
BOŽENA RONNER

PREDSEDNIK:
MATJAŽ PESKAR
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