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1OOO UUBUANA

ZADEVA: SvetniSko vpraganje rnag. TOMAZA OenlruA glede obratovalnega dasa PAPIR SERVISA

odgovor za 22. sejo MS

Spoitovani !

V zvezi z vaSim vpraianjem glede obratovalnega dasa Papir Servisa, Pod jeiami 3, Ljubljana, ki deluje
tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih, podajamo naslednji odgovor:

DMestna uprava ne potrjuje obratovolnih iasov podjetij (razen dolotenih gostinskih obratov),niti ni
seznanjena o tasu njihovega obrdtovdnja, zato obrotovalnih tasov tudi ne more nadziroti.<

Lep pozdrov!

Vodja Odseka za promet:

Peter Skuiek
Sekretarka - vodja oddelka

lrena Razpotnik

PRILOGE:

- svetniSko vpraianje

SvetniSko vpraSanje Tomai Ogrin obratovalni das Papir servisa.docx tll
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Zadevaz Vpra5anje zaZL.seio MS, toika 2

V skladu z 97.dlenom Poslovnika MOL daiem Zupanu naslednie svetni5ko

vpra5anje ter prosim za pisni odgovor.

Zad,evaz Papir servis - delo v sobotah, nedeljah in praznikih

Spra5ujem, ali ima Papir servis dovoljenje za delo v sobotah, nedeljah in

praznikih in ali MoL kontrolira obratovalni das Papir servisa?

Stanovalci Pod JeZami, kjer obratuje Papir servis se Ze dolgo pritoZujejo, da

omenjena organizacija dela tudi v sobotah, nedeljah in praznikih.

S tem stanovalcem 5e dodatno poslab$uje Ze tako nevzdrZne bivanisko-okoljske

razntere. pa tudi clodatno zmanjSuje vrednost njihovih nepremidnin.

Samo en primer: konkretno so stanovalci ugotovili, daie Papir servis delai na

drZavni praznik 26.decembra2012. kar so tudi dokr-rmentirali.


