OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET

Številka: 032-03/2010
Datum: 15. 4. 2010

Z A P I S N I K
36. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V
ČETRTEK, 15. 4. 2010 OB 17.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6.

PRISOTNE ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
Boris BREGANT, Marko ZUPANČIČ, Robert PAJK, Branka DOBERŠEK, Jernej
UDIR, Merima NUHIĆ, Stanislav PEM, Ibrahim SMAJIĆ, Branko NOČ, mag. Barbara
HABE SINTIČ, Boris SMOLEJ, Robert PESJAK, Marija KALAN, Boris DOLŽAN, Vera
PINTAR, Ivanka ZUPAČIČ, Igor ARH, Borut ŽIGON, Matjaž PESKAR, Oto KELIH,
mag. Marjan ČUFER, Marjeta TOMAŠ, Zoran KRAMAR, Marija MULEJ, Andrej
ČERNE, Ljudmila ILENIČ Boris KITEK in Vinko LAVTIŽAR. (28 od 28).
OSTALI PRISOTNI:
Slavka Brelih – direktorica Občinske uprave, mag. Valentina Gorišek – vodja Oddelka
za okolje in prostor; Marko Markelj – vodja Komunalne direkcije, Boštjan Omerzel –
Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Brigita Džamastagič – Oddelek za finance, plan
in analize, Nataša Štefelin – Strokovna sodelavka Civilne zaščite in mag. Božena
Ronner – svetovalka župana za Občinski svet
NOVINARJI:
Nataša MRAK – ATM, Klementina S. Mežek – GTV, Janko RABIČ - Radio Triglav,
Urša PETERNEL- Gorenjski Glas, Andraž Sodja - ŽURNAL
ZAPISNIK JE PISALA:
Monika Sušanj
Župan Tomaž Tom Mencinger je pozdravil vse prisotne članice in člane Občinskega
sveta ter ugotovil, da je na začetku seje prisotnih vseh 28 svetnic in svetnikov
Občinskega sveta, zato Občinski svet lahko pravno veljavno odloča.
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je župan predlagal
637. sklep 36. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 15. 4. 2010. –
DOLOČITEV DNEVNEGA REDA – POTRDITEV DNEVNEGA REDA.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev besedila zapisnika 35. redne seje Občinskega sveta, ki je bila
11.3.2010.
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2. Predlog Zaključnega računa proračuna za leto 2009 s poročilom o porabi
splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih sredstev –
HITRI POSTOPEK
3. Predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje
obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih
odpadkov v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
4. Predlog Programa dela Civilne zaščite občine Jesenice za leto 2010.
5. Predlog Sklepa o povračilu volilnih stroškov za organiziranje in financiranje
volilne kampanje v občini Jesenice za lokalne volitve, ki bodo v jeseni 2010.
6. Volitve in imenovanja:
6.1. Predlog za imenovanje predlaganih kandidatov za člane Sveta javnega
vzgojno izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice.
6.2. Predlog za začetek postopka imenovanja in sestave Sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu za naslednje mandatno obdobje in pridobitev
pooblastila Občinskega sveta
6.3. Predlog za izdajo soglasja k predlogu za imenovanje direktorja RAGOR-ja
7. Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem
v lasti Občine Jesenice.
8. Predlog dopolnitve Letnega načrta pridobivanja z nepremičnim premoženjem v
lasti Občine Jesenice.
9. Končno Poročilo o opravljenem nadzoru dodeljevanja sredstev ljubiteljskim
kulturnim društvom občine Jesenice.
10. Predlog Poročila dela na področju zaščite in reševanja občine Jesenice za leto
2009.
11. Predlog Poročila o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za občino
Jesenice za leto 2009.
12. Vprašanja in pobude (odgovori na vprašanja in pobude).
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 24
PROTI - 0
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA 35. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI
JE BILA 11. 3. 2010
Razprave in pripomb na zapisnik ni bilo, zato je župan predlagal naslednji
638. sklep 36. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 15. 4. 2010. –
k 1. točki dnevnega reda: Potrditev besedila zapisnika 35. redne seje
Občinskega sveta, ki je bila 11.3.2010.
Potrdi se besedilo zapisnika z realizacijo sklepov, sprejetih na 35. redni seji
Občinskega sveta, ki je bila 11.3.2010.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 22
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2009 S
POROČILOM O PORABI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN
PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV – HITRI POSTOPEK
Predlog zaključnega računa proračuna za leto 2009 s poročilom o porabi splošne
proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih sredstev je predstavila
Brigita Džamastagič.
O sklepih delovnih teles so poročali:
Matjaž Peskar – Statutarna komisija:
Statutarna komisija na predlog Sklepa Zaključnega računa proračuna za leto 2009
nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme po
hitrem postopku.
Oto Kelih – Odbor za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, naj
sprejme Predlog Zaključnega računa proračuna za leto 2009 s poročilom o porabi
splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih sredstev po hitrem
postopku.
Boris Dolžan - Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter
energetiko
Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko nima
pripomb in predlog Zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2009 iz
svojega delovnega področja in predlaga Občinskemu svetu da ga sprejme po hitrem
postopku.
Zoran Kramar - Odbor za šolstvo, kulturo in šport
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Predlog Zaključnega računa proračuna za leto 2009 s poročilom o porabi
splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih sredstev po hitrem
postopku.
Ibrahim Smajić - Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu svetu
občine Jesenice, da sprejme Predlog Zaključnega računa proračuna za leto 2009 s
poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih
sredstev po hitrem postopku.
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Robert Pajk – Odbor za gospodarstvo
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog Zaključnega računa občine Jesenice za leto 2008 in predlog besedila Odloka
o zaključnem računu proračuna občine Jesenice za leto 2009 po hitrem postopku.
Andrej Černe - Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme Predlog zaključnega
računa za leto 2009 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in
prerazporeditvah proračunskih sredstev po hitrem postopku.
Razprave, ravno tako ne vloženih amandmajev, ni bilo, zato je župan predlagal
naslednji
639. sklep 36. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 15. 4. 2010. –
k 2. točki dnevnega reda: Predlog Zaključnega računa proračuna za leto 2009 s
poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah
proračunskih sredstev – HITRI POSTOPEK
Sprejme se predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2009 –
HITRI POSTOPEK, z redakcijskim popravkom tako, da pri aktu Zaključnega računa
proračuna občine Jesenice za leto 2009, za 6. členom črta napisan 3. člen in se ga
nadomesti s 7. členom.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 23
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O PREDMETU IN POGOJIH ZA DODELITEV KONCESIJE
ZA OPRAVLJANJE OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
OBDELAVE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI JESENICE –
DRUGA OBRAVNAVA.
Predlog je obrazložil Marko Markelj, ki je povedal, da so upoštevali vse pripombe iz
prve obravnave.
O sklepih delovnih teles so poročali:
Matjaž Peskar – Statutarna komisija
Sklep 1:
Strokovne službe naj preverijo določila 9., 29. in 37. člena predlaganega Odloka in
pripravijo ustrezen amandma župana, s katerim bodo odpravljene dileme v vsebini v
navedenih členih odloka.
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Sklep 2:
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog
Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne
občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov v
občini Jesenice, ki je predlagan v drugi obravnavi z eventualnim amandmajem
župana.
Oto Kelih – Odbor za proračun in finance
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, naj
sprejme Predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje
obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih
odpadkov v občini Jesenice v drugi obravnavi.
Boris Dolžan - Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter
energetiko
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev
koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave
mešanih komunalnih odpadkov v Občini Jesenice – v DRUGI OBRAVNAVI s
predlogom, da se preuči usklajenost besedila 9., 29. in 37. člena Odloka ter do seje
Občinskega sveta pripravi ustrezen amandma župana na navedene člene.
Robert Pajk – Odbor za gospodarstvo
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, naj sprejme
Predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne
občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov v
občini Jesenice v drugi obravnavi.
Po poročilih delovnih teles je župan povedal, da je na pobudo Odbora za
stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko vložil amandma o
uskladitvi na 37. člen predlaganega Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev
koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave
mešanih komunalnih odpadkov v občini Jesenice, in sicer da se črta besedilo druge
alineje, ki se glasi:
»če je sklenjena za nedoločen čas«.
Obrazložitev:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko, je na svoji
35. redni seji, dne 7. 4. 2010, sprejel sklep, s katerim je predlagal, da se preuči
usklajenost besedila 9., 29. in 37. člena Odloka ter da se do seje Občinskega sveta
pripravi ustrezen amandma župana na navedene člene.
V predlogu odloka je določba 37. člena, ki se nanaša na odpoved koncesijske
pogodbe, če je ta sklenjena za nedoločen čas, neskladna z ostalim besedilom
odloka.
V 9. členu predloga odloka je namreč določeno, da se koncesija podeli za najmanj 10
let in da se trajanje koncesije določi v koncesijski pogodbi. V 29. členu je določeno,
da se koncesijska pogodba sklene za določen čas najmanj 10 let. Druga alineja 37.
člena pa navaja obliko prenehanja koncesijske pogodbe na podlagi odpovedi, če je le
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ta sklenjena za nedoločen čas in zato je ta alineja neskladna z zgoraj navedenima
členoma in tudi načinom podelitve koncesije, zato se črta predlagano besedilo, ki
navaja sklenitev pogodbe za nedoločen čas.
Drugih vloženih amandmajev oziroma razprave ni bilo, zato je župan predlagal
naslednja
640. sklep 36. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 15. 4. 2010. –
k 3. točki dnevnega reda: Predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev
koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave
mešanih komunalnih odpadkov v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA –
sprejem amandmaja.
V 37. členu predlaganega Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za
izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih
komunalnih odpadkov v občini Jesenice se črta besedilo druge alineje, ki se glasi:
»če je sklenjena za nedoločen čas«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 26
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.
641. sklep 36. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 15. 4. 2010. –
k 3. točki dnevnega reda: Predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev
koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave
mešanih komunalnih odpadkov v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA .
Sprejme se predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za
opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih
komunalnih odpadkov v Občini Jesenice – druga obravnava, s sprejetim
amandmajem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 26
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG PROGRAMA DELA CIVILNE ZAŠČITE OBČINE JESENICE ZA LETO
2010.
Program za letošnje leto je predstavila Nataša Štefelin.
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Razprava:
Marko Zupančič:
Trenutno poteka 70-urni tečaj prve pomoči. Ali imajo tečajniki kasneje kakšne
obveznosti?
Nataša Štefelin:
Zabeleženi so kot pripadniki Civilne zaščite, pomagajo ob večjih nesrečah,
udeležujejo se tudi regijskih tekmovanj.
Jernej Udir:
Ali ima psiholog pogodbo ali je poklican le v primeru nujne pomoči?
Nataša Štefelin:
Psihologa se aktivira le po potrebi.
Mag. Marjan Čufar:
Kakšna je vloga radioamaterjev v času mobilnikov?
Nataša Štefelin:
V primeru nesreč mobilni aparati odpovejo in takrat se lahko povežejo le
radioamaterji.
Ibrahim Smajić:
Problem predstavljajo tudi delodajalci, saj delavcem ne dovolijo odhoda na
usposabljanja in tekmovanja.
Nataša Štefelin:
Po zakonodaji je sicer delodajalec dolžan dati dovoljenje, vendar pa na začetku vse
opozorijo, da če slučajno dovoljenja ne pridobijo, naj se ne udeležijo usposabljanj …
Kljub zakonodaji pa je to splošen problem, tudi na ravni države.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Pohvalil je delo Civilne zaščite in štaba, še enkrat je opozoril na problem z
delodajalci. Vendar je v primeru naravne nesreče, ko je stvar resna, udeležba
obvezna.
Po razpravi je župan predlagal naslednji
642. sklep 36. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 15. 4. 2010. –
k 4. točki dnevnega reda: Predlog Programa dela Civilne zaščite občine
Jesenice za leto 2010.
Sprejme se predlog Programa dela Civilne zaščite občine Jesenice za leto 2010.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 27
PROTI – 0
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Sklep je bil sprejet.
TOČKA 5:
PREDLOG SKLEPA O POVRAČILU VOLILNIH STROŠKOV ZA ORGANIZIRANJE
IN FINANCIRANJE VOLILNE KAMPANJE V OBČINI JESENICE ZA LOKALNE
VOLITVE, KI BODO V JESENI 2010.
Po uvodni obrazložitvi župana Tomaža Toma Mencingerja sta o sklepih delovnih
teles poročala:
Matjaž Peskar – Statutarna komisija
Statutarna komisija nima pripomb na predlog Sklepa o povračilu volilnih stroškov za
organiziranje in financiranje volilne kampanje v občini Jesenice za lokalne volitve, ki
bodo v jeseni 2010, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejeme.
Oto Kelih – Odbor za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da
sprejme Predlog Sklepa o povračilu volilnih stroškov za organiziranje in financiranje
volilne kampanje v občini Jesenice za lokalne volitve, ki bodo v jeseni 2010.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal naslednji
643. sklep 36. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 15. 4. 2010. –
k 5. točki dnevnega reda: Predlog Sklepa o povračilu volilnih stroškov za
organiziranje in financiranje volilne kampanje v občini Jesenice za lokalne
volitve, ki bodo v jeseni 2010.
Sprejme se predlog Sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in
financiranje volilne kampanje v občini Jesenice za lokalne volitve, ki bodo v jeseni
leta 2010.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 25
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
VOLITVE IN IMENOVANJA:
6.1. PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDLAGANIH KANDIDATOV ZA ČLANE
SVETA JAVNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA LJUDSKA
UNIVERZA JESENICE.
O sklepu, ki ga je sprejela Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, je poročala predsednica Komisije Vera Pintar.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu
občine Jesenice, da se z javnim glasovanjem v Svet javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice imenujeta:
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Mojca Čebulj, roj. 1965, Jesenic, Cesta maršala Tita 73 in
Tomaš Marjeta, roj. 1947, Jesenice, Cesta revolucije 2/a.
Mandat članom Sveta javnega zavoda traja 4-leta. Predlagani kandidatki svojo
funkcijo članov sveta zavoda nastopita s 1.5.2010, oz. z dnem konstituiranja Sveta
zavoda.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal naslednji
644. sklep 36. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 15. 4. 2010. –
k 6. točki dnevnega reda – volitve in imenovanja 6.1.: Predlog za imenovanje
predlaganih kandidatov za člane Sveta javnega vzgojno izobraževalnega
zavoda Ljudska univerza Jesenice.
Z javnim glasovanjem se v Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Ljudska
univerza Jesenice imenujeta:
Mojca Čebulj, roj. 1965, Jesenic, Cesta maršala Tita 73 in
Marjeta Tomaš, roj. 1947, Jesenice, Cesta revolucije 2/a.
Mandat članom Sveta javnega zavoda traja 4-leta. Predlagani kandidatki svojo
funkcijo članov sveta zavoda nastopita s 1.5.2010, oz. z dnem konstituiranja Sveta
zavoda.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 22
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
VOLITVE IN IMENOVANJA:
6.2. PREDLOG ZA ZAČETEK POSTOPKA IMENOVANJA IN SESTAVE SVETA ZA
PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU ZA NASLEDNJE MANDATNO
OBDOBJE IN PRIDOBITEV POOBLASTILA OBČINSKEGA SVETA
O sklepu, ki ga je sprejela Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, je poročala predsednica Komisije Vera Pintar.
Sklep:
1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice da soglaša z devet članskim Svetom za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu v občini Jesenice, v naslednji sestavi:
Predstavnik občanov občine Jesenice – evidentiranje se izvede preko
svetov KS
Predstavnik Društva invalidov ali iz Osnovne šole Poldeta Stražišarja
Policijska postaja Jesenice, Titova 9, Jesenice
Jeko-in d.o.o., Sektor Komunala, Titova 51, Jesenice
Alpetour, d.d. – potniški promet, Mirka Vadnova, Kranj
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Osnovne šole v občini Jesenice
Vzgojno varstvena organizacija Jesenice
Zveza šoferjev in avtomehanikov Jesenice, Titova 66, Jesenice
Izpitna komisija - (lahko tudi Medobčinski inšpektorat in redarstvo) .
2. Občinski svet občine Jesenice pooblašča Komisijo za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja, da izvede postopek evidentiranja, oblikovanja liste in potrdi člane
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Jesenice.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal naslednji
645. sklep 36. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 15. 4. 2010. –
k 6. točki dnevnega reda – volitve in imenovanja: 6.2.: Predlog za začetek
postopka imenovanja in sestave Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu za naslednje mandatno obdobje in pridobitev pooblastila Občinskega
sveta
1. Občinski svet občine Jesenice soglaša z devet članskim Svetom za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu v občini Jesenice, v naslednji sestavi:
Predstavnik občanov občine Jesenice – evidentiranje se izvede preko
svetov KS
Predstavnik Društva invalidov ali iz Osnovne šole Poldeta Stražišarja
Policijska postaja Jesenice, Titova 9, Jesenice
Jeko-in d.o.o., Sektor Komunala, Titova 51, Jesenice
Alpetour, d.d. – potniški promet, Mirka Vodjava, Kranj
Osnovne šole v občini Jesenice
Vzgojno varstvena organizacija Jesenice
Zveza šoferjev in avtomehanikov Jesenice, Titova 66, Jesenice
Izpitna komisija - lahko/ali Medobčinski inšpektorat in redarstvo .
2. Občinski svet občine Jesenice pooblašča Komisijo za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja, da izvede postopek evidentiranja, oblikovanja liste in potrdi člane
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 27
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
VOLITVE IN IMENOVANJA:
6.3. PREDLOG ZA IZDAJO SOGLASJA K PREDLOGU ZA IMENOVANJE
DIREKTORJA RAGOR-JA
O sklepu, ki ga je sprejela Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, je poročala predsednica Komisije Vera Pintar.
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu
občine Jesenice, da da soglasje k imenovanju Steva Ščavničarja, roj. 6.8.1953, z
Jesenic Cesta 1. maja 46, za direktorja Razvojne Agencije Zgornje Gorenjske, od
1.5.2010 dalje, za mandatno obdobje štirih (4) let.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal naslednji
646. sklep 36. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 15. 4. 2010. –
k 6. točki dnevnega reda – volitve in imenovanja: 6.3.: Predlog za izdajo
soglasja k predlogu za imenovanje direktorja RRAZVOJNE AGENCIJE
ZGORNJE GORENJSKE.
Občinski svet občine Jesenice soglaša z imenovanjem Steva Ščavničarja, roj.
6.8.1953, z Jesenic Cesta 1. maja 46, za direktorja Razvojne Agencije Zgornje
Gorenjske, od 1.5.2010 dalje, za mandatno obdobje štirih (4) let.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 21
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG
DOPOLNITVE
LETNEGA
NAČRTA
RAZPOLAGANJA
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE.

Z

Predlog je obrazložila mag. Valentina Gorišek.
O sklepih delovnih teles so poročali:
Oto Kelih – Odbor za proračun in finance
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da
sprejme Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem v lasti Občine Jesenice.
Andrej Černe - Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da sprejme Predlog dopolnitve
Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice.
Robert Pajk – Odbor za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga da Občinski svet sprejme dopolnitev Letnega
načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča, v lasti Občine
Jesenice za leto 2010.
Ta dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti
Občine Jesenice za leto 2010 je sestavni del Letnega načrta razpolaganja z
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nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2010, ki ga je na svoji 31.
redni seji, dne 22.10.2009, sprejel Občinski svet Občine Jesenice.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal naslednji
647. sklep 36. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 15. 4. 2010. k
7. točki dnevnega reda: Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice.
1. Sprejme se dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem
– zemljišča, v lasti Občine Jesenice za leto 2010.
2. Ta dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti
Občine Jesenice za leto 2010 je sestavni del Letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2010, ki ga je na svoji
31. redni seji, dne 22.10.2009, sprejel Občinski svet Občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 27
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE.
Predlog je obrazložila mag. Valentina Gorišek.
O sklepih delovnih teles so poročali:
Oto Kelih – Odbor za proračun in finance
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, naj
sprejme Predlog dopolnitve Letnega načrta pridobivanja z nepremičnim
premoženjem v lasti Občine Jesenice.
Andrej Černe - Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme Predlog dopolnitve
Letnega načrta pridobivanja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice.
Robert Pajk – Odbor za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga da Občinski svet sprejme
dopolnitev Letnega
načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2010.
Ta dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine
Jesenice za leto 2010 je sestavni del Letnega načrta pridobivanja nepremičnega
premoženja v last Občine Jesenice za leto 2010, ki ga je na svoji 31. redni seji dne
22.10.2009 sprejel občinski svet Občine Jesenice.
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Razprave ni bilo, zato je župan predlagal naslednji
648. sklep 36. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 15. 4. 2010. k
8. točki dnevnega reda: Predlog dopolnitve Letnega načrta pridobivanja z
nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice.
1. Sprejme se dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v
last Občine Jesenice za leto 2010.
2. Ta dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leto 2010 je sestavni del Letnega načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2010, ki ga je na svoji
31. redni seji dne 22.10.2009 sprejel občinski svet Občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 21
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU DODELJEVANJA
SREDSTEV LJUBITELJSKIM KULTURNIM DRUŠTVOM OBČINE JESENICE.
Za sejo so se opravičili predsednica in ostali člani Nadzornega odbora, zato je župan
predlagal (ker je Končno poročilo del gradiva za 36. sejo Občinskega sveta) naj
svetniki posredujejo morebitna vprašanja, ki bodo nato odgovorjena v pisni obliki.
Razprave oziroma vprašanj ni bilo, ravno tako ni glasovanja.

TOČKA 10:
PREDLOG POROČILA DELA NA PODROČJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA OBČINE
JESENICE ZA LETO 2009.
Predlog je predstavila Nataša Štefelin.
Razprava:
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Podal je še nekaj informacij, in sicer, da je prišlo do menjave člane, saj se je Tomaž
Vidmar upokojil, namesto njega je sedaj članstvo prevzel Marko Markelj, sedanji
direktor Komunalne direkcije. Ravno tako je dobra odločitev, da so vključili
predstavnika policije, saj pripomore k večji učinkovitosti. Sprejet je srednjeročni
program, ki je vodilo za naslednjih 5 let. Dan reševanja, lansko leto jeseni, je bil zelo
dobro sprejet med občani, naslednjič bo več pozornost namenjene tudi temu, da bi
privabili več podjetij in šol.
Pohvalil je tudi vse, ki so kljub prazničnim dnem sodelovali pri reševanju plazu na
Razgledni poti.
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Druge razprave ni bilo, zato je župan predlagal naslednji
649. sklep 36. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 15. 4. 2010. k
10. točki dnevnega reda: Predlog Poročila dela na področju zaščite in
reševanja občine Jesenice za leto 2009.
Sprejme se predlog Poročila o delu na področju zaščite in reševanja občine Jesenice
za leto 2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 22
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11:
PREDLOG POROČILA O DELU MEDOBČINSKEGA
REDARSTVA ZA OBČINO JESENICE ZA LETO 2009.

INŠPEKTORATA

IN

Predlog je obrazložil Boštjan Omerzel.
O sklepu delovnega telesa je poročal:
Oto Kelih – Odbor za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance se je seznanil s Predlogom Poročila o delu
Medobčinskega inšpektorata in redarstva za občino Jesenice za leto 2009.
Razprava:
Jernej Udir:
Kakšna je pristojnost MIR glede odlaganja odpadkov na zasebnih površinah, primer
je parcela na Koroški Beli, malo naprej od glavnega križišča, proti Javorniškemu
Rovtu.
Boštjan Omerzel:
To je zemljišče na naslovu Cesta talcev 18B, kjer je določena vrsta odpadkov
(menjalniki …), ki so v pristojnosti okoljske inšpekcije, vendar MIR kljub temu načrtuje
nadzore, saj prve sankcije odreja inšpektor. Z novim Odlokom o javnem redu in miru
bo urejeno tudi to področju, saj do takrat lahko urejajo le komunalne odpadke (Zakon
o varstvu okolja).
Jernej Udir:
Veliko smetišče je tudi v naselju Potoki.
Oto Kelih:
Ali bo MIR sodeloval tudi prireditvah v krajevnih skupnostih? Kako je s problemom
vrtičkov?
Boštjan Omerzel:
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MIR je sodeloval tako pri občinskih prireditvah kot tudi pri prireditvah javnih zavodov,
zato bodo določen del pokrivali tudi prireditev krajevnih skupnosti. Maja bodo
sodelovali pri prireditvi v Planini pod Golico, kjer bodo pomagali urediti problem
parkirišč. Teren so si ogledali že ta teden.
Glede vrtičkov so že zaznali problematiko. Del težav se bo rešil z Odlokom o javnem
redu in miru, vendar bi o tem moral biti pripravljen poseben odlok. Problem
predstavlja le pogodbena urejenost med Občino Jesenice in najemnikom vrtička.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Tudi v Krajevni skupnosti Sava so se o tem pogovarjali. Primer dobre prakse je
zagotovo Ljubljana. Na parcelah bi morali biti enotni objekti. KS Sava je pred časom
vse uredila, vendar bi se moralo urejati tudi po drugih krajevnih skupnostih. Edina
rešitev te problematike je odlok, ki bo urejal tovrstne površine.
Ibrahim Smajić:
Strinja se z odlokom o vrtičkarstvu na Jesenicah. Sicer pa se že pozna avtoriteta, ki
jo je vzpostavil MIR, zanima pa ga, ali je možno, da bi nadzorovali tudi zunanji videz
večstanovanjskih zgradb. Vprašanje, v zvezi s problematiko zunanjega videza, so že
večkrat posredovali direktorju Metinga, inšpektorica na prijave ne odreagira. Mogoče
bi bilo drugače, če bi MIR pošiljal dopise stanovalcem teh stavb.
Boštjan Omerzel:
Kar se tiče zunanjega videza glede varnosti normative postavlja Zakon o gradnji
objektov, za posamezen del ozemlja pa lahko občina pripravi poseben odlok in da
zahtevo, da se uredi. Vendar mora občina založiti sredstva, na podlagi teh sredstev
pridobi hipoteko. To se nanaša na stavbe, ki so lahko nevarne za okolico.
Glede zunanjega videza, povezanega z estetskostjo, pa bo to urejal Zakon o javnem
redu in miru, vendar le v primeru, ko ne gre za prehud poseg v privatno lastnino.
Ljudmila Ilenič:
Odpadni gradbeni material se zelo pogosto vozi na nabrežje Save namesto na
deponijo. To pomeni tudi ekološki problem, zaradi rib v Savi. Ali redarstvo lahko
ugotavlja tovrstne kršitve.
Boštjan Omerzel:
Leti 2008 in 2009 sta bili zelo problematični zaradi odlaganja gradbenih odpadkov,
ugotovljenih je bilo več odlagališč. Sicer je za to pristojna gradbena inšpekcija, 2
parceli so obvestili, da se je odlagališče saniralo. Prihaja tudi do izigravanja
predpisov, saj je na Spodnjem Plavžu, saj lahko za določeno višino poviša parcelo.
Tako je zemljo na tem področju uporabil za delo, tja pa navozil gradbene odpadke.
Sami zadeve niso rešili, temveč je posredovala gradbena in kmetijska inšpekcija. Do
večjega odlaganja je prišlo tudi v drugi občini, inšpektor je podal kazensko ovadbo.
Dejstvo je, da so glede pristojnosti občinski inšpektorji precej omejeni, vendar se
trudijo, da bi speljali kar največ zadev.
Branka Doberšek:
Na parceli na naslovu Cesta talcev 18B (Koroška Bela) se stanje poslabšuje že 15
let.
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Boštjan Omerzel:
Delno bi bila težava rešljiva z občinskim odlokom o cestah, saj tam meja med
občinsko cesto in privatno lastnino ni točno določena, po vsej verjetnostjo pa s
privatno lastnino močno posegajo na občinsko cesto. Letos bodo to uredili, večkrat
pa so že iskali lastnika.
Marjeta Tomaš:
S kakšnimi dejavnostmi se ukvarja pravna oseba, katere objekti stojijo na poti v
Javorniški Rovt, saj je tam ogromno starih avtov, čolnov in drugega odpadnega
materiala.
Boštjan Omerzel:
Prvi ogled so že opravili, vendar še ni podlage, čakajo na Odlok o javnem redu in
miru.
Boris Smolej:
Daje pobudo, naj se tudi po akciji Očistimo Slovenijo pregleduje odlagališča (ne
glede na pristojnosti), da ne bo stanje čez nekaj dni podobno. Poda naj se več
poročil, kaj se dogaja na tem področju (ne le letno poročilo).
Boštjan Omerzel:
Glede odlaganj sodelujejo s Komunalno direkcijo in javnim podjetjem Jeko-in, ravno
tako zaradi zbiranja kosovnih odpadkov in določajo minimalne roke, da odpadki ne
ležijo pred stavbami več dni . Sicer pa ostala odlagališča evidentira Komunalna
direkcija, sami se vključijo in poskusijo najti lastnike, največkrat posredno. Uspešni so
tam, kjer tudi občani pokažejo voljo za sodelovanje.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Pohvalil je delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva, v preteklosti je bil le en
redar in je bilo nemogoče obvladovati čisto vse, tako da je ostalo še nekaj
zatečenega stanja. Strokovnost MIR je na visokem nivoju, pohvalijo nas tudi na
državni ravni.
Največ onesnaževanje še vedno predstavlja gradbeni material. To je treba rešiti, kot
možnost se je pokazalo tudi odlagališče takšnega materiala v Radovljici ali Škofji
Loki.
Na sestanku med policisti in krajevnimi skupnostmi je bilo izpostavljeno, da ni dovolj
prisotnosti policistov na ulicah. Z mesecem majem bodo Jesenice dobile 2 policista
na kolesu in 1 redarja na kolesu.
Po razpravi je župan predlagal naslednji
650. sklep 36. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 15. 4. 2010. k
11. točki dnevnega reda: Predlog Poročila o delu Medobčinskega inšpektorata
in redarstva za občino Jesenice za leto 2009.
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Sprejme se predlog Poročila o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva za
občino Jesenice za leto 2009.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 24
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 12:
VPRAŠANJA IN POBUDE (ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE).
INFORMACIJE ŽUPANA
Pred vprašanji in pobudami je župan podal več informacij:
Naslednji teden (20. 4.) bo na Jesenicah seja Vlade RS. V nadaljevanju seje bo
na Jesenicah ostalo 4 ali 5 ministrov, ki si bodo ogledali določene problematike
Jesenic. Pripravljen je že material, vendar ne le o problemih, temveč tudi o vseh
aktivnostih, ki smo jih izvedli na Jesenicah.
Na avtocesti od mejnega platoja do Občine naj bi izvedli delno preplastitev,
sprejeli so že plan investicij.
Slovenija in Avstrija se dogovarjata za gradnjo druge predorske cevi v predoru
Karavanke.
Investicije okoli Peračice in Ljubnega naj bi bil odprte do leta 2011, saj poteka
bistveno hitreje kot je bilo načrtovano, nerazumljivo je, da ta cestni krak ni imel
vseh dokumentov.
Začela se je obnova, pripravljalna dela izvoza proti Hrušici in Kranjski Gori, kljub
dezinformacijam.
17. aprila se po vsej Sloveniji odvija akcija Očistimo Slovenijo, ki se je bo
udeležila tudi občina Jesenice.
Ravno tako 17. 4. bo v Gledališču Toneta Čufarja dobrodelna predstava, s katero
zbirajo denar za socialno ogrožene otroke, da bodo lahko odšli na morje.
Predstava Od kraja do raja je le ena od dejavnosti, ki jih bodo izvedli, saj maja
pripravljajo koncert na Čufarjevem trgu in dobrodelno dražbo športnih
pripomočkov. Akcija se bo zaključila s tekom od Vajneža do Pinete.
Začelo se je tudi urejanje na območju minigolfa, kjer je edino primeren prostor za
parkirišče.
V Centru II se bo začela sanacija meteornih voda (zamakanje kletnih prostorov).
V maju 2010 bodo dali v ponudbo nakup oskrbovanih stanovanj, ravno tako se s
tem strinjajo okoliški stanovalci.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije se z Občino Jesenice dogovarja za spisek
prosilcev za neprofitna stanovanja, tako bodo rešili 20 družin.
Na mejnem platoju Karavanke se ureja cestna ureditev, ki je pripravljena v skladu
z uredbo vlade. Ostale površine se bodo prenesle na občino, sicer pa naj bi tam
uredili kamp in športno rekreativne površine.
Pred dnevi so Jesenice obiskali predstavniki občine Valjevo in Istrske županije.
Stekli so dogovori o nadgradnji pobratenja, z občino Novigrad so dogovorjeni, da
bodo spet vzpostavili stik.
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Pripravlja se Občinski razvojni načrt, ki je razdeljen na več skupin in področij, v
delovnih skupinah trenutno delajo preglede trenutnega stanja. Vsako področje bo
nato dobilo neko strukturo in vsebino.
Obnova dvorane Podmežakla poteka po planih, objekt pa bo dobil širšo vsebino,
tudi na področju kulture.
CERO: Občina Jesenice spoštuje operativni program vlade, po katerem skrbimo
za 3 upravne enote: Jesenice, Radovljica in Škofja Loka. Količine, ki jih predpiše
Agencija Republike Slovenije za okolje vsako leto posebej, ne presegamo. Kranj k
nam ne bo vozil odpadkov, saj imajo koncesijo za odvoz. Za to bo skrbelo
podjetje Papirservis, ki bo leto dni odvažal odpadke na 2 deponiji, ki sta v
zapiranju. Občina Jesenice je danes naredila pomemben korak, saj je sprejela
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne
občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov v
občini Jesenice.

VPRAŠANJA IN POBUDE

12. 1 Jernej Udir – vprašanje - ustno
491. vprašanje 36. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 15. 4. 2010 k
12. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Na igrišču za Osnovno šolo Koroška Bela je vedno več vandalizma, vlečejo ven
betonske bloke, ravno tako je v Spominskem parku, ki je tudi obložen s ploščami, ki
so sedaj premaknjene.

12. 2 Ibrahim Smajić – vprašanje - ustno
492. vprašanje 36. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 15. 4. 2010 k
12. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Nasproti Fiproma je pri Cesti 1. maja 30 metrov dolga potka. Daje pobudo, naj se
potka asfaltira oziroma kako drugače uredi v sklopu investicije Fiprom, da ne bo
kasneje kazila izgleda okolice.
Marina Kalan:
Dodala je pojasnilo Smajevićevi pobudi, da naj bi se potka asfaltirala. Ta del je v lasti
Metinga, torej morajo to urediti oni.

12. 3 Merima Nuhić – pobuda - ustno
493. pobuda 36. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 15. 4. 2010 k 12.
točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Predlaga naj se obvesti občane, da od 1. 4. dalje centri za socialno delo ne bodo več
obveščali upravičencev.

12. 4 Marjeta Tomaš – vprašanje - ustno
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494. vprašanje 36. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 15. 4. 2010 k
12. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Kaj se dogaja v Acroniju, saj naj bi po govoricah odpustili 400 delavcev, z majem se
tudi konča moratorij?
Odgovor – župan Tomaž Tom Mencinger:
Informacije o odpuščanju nima, sicer pa je podjetje lani vložilo 90 milijonov evrov v
posodobitev, torej ga ne morejo sedaj kar zapreti, ravno tako ne bodo odpuščali. SIJ
je prevzel podjetje v Nemčiji, ki dela predvsem za potrebe Acronija.

12. 5 Boris Smolej - pobuda - ustno
495. pobuda 36. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 15. 4. 2010 k 12.
točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Daje pobudo, naj se v pogodbe (ki se sklepajo glede deponije) vnese klavzulo, kaj
storiti v primeru odstopa od pogodbe (možnost sankcij). Ministru Patricku Vlačiču pa
naj se omeni problematika vagonov (vsi porisani …), saj kot taki mečejo negativno
luč.

12. 6 Boris Smolej - pobuda - ustno
496. pobuda 36. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 15. 4. 2010 k 12.
točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Urediti je treba območje ob Hermanovem mostu, kjer je gorela hišica.

12. 7 Vinko Lavtižar – vprašanje - pisno
497. pobuda 36. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 15. 4. 2010 k 12.
točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Do kdaj bo zaprta pot iz Kosove ulice preko Ceste na Golico do Doma Franceta
Berglja in naprej?

12. 8 Vinko Lavtižar – vprašanje - pisno
498. pobuda 36. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 15. 4. 2010 k 12.
točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Zanima ga, kaj se dogaja glede nedograjenega objekta ob bencinskem servisu na
Spodnjem Plavžu ob avtocesti proti Karavanškemu predoru. Kdo je lastnik in ali se
ga lahko pozove, naj investicijo konča?

12. 9 Marko Zupančič – vprašanje - pisno
499. pobuda 36. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 15. 4. 2010 k 12.
točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
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Zakaj se bo ukinil občinski pohod na Vajnež (oziroma kakšni so razlogi za prestavitev
na drugo lokacijo)?
12. 10 Robert Pesjak – pobuda - pisno
500. pobuda 36. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 15. 4. 2010 k 12.
točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Moti ga visoka najemnina za Dolik, kjer občina ne trži. Kot možen prostor predlaga
Kolpern, ki je sedaj prazen, tam bi bil lahko tudi prodajni salon.

12. 11 Andrej Černe – pobuda - pisno
501. pobuda 36. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 15. 4. 2010 k 12.
točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Na pobudo občanke naj se uredi situacija na Tavčarjevi ulici 10, saj v stanovanjih
zaradi bližine ceste in ostalih dejavnikov (centralna kurjava, Acroni …) smrdi po
plinih, kar vodi v več zdravstvenih težav.

12. 12 Ljudmila Ilenič – vprašanje – pisno, ustno
502. pobuda 36. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 15. 4. 2010 k 12.
točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Še vedno ni zadovoljna glede odgovora o Kampu Finida. Zanima jo, zakaj je Občina
Jesenice v letu 2010 povečala najemnino za 56 %? Občinska komisija zahteva
drugačno ceno za delavce in upokojence Občine Jesenice ter za ostale občane po
drugi stani. Tako onemogočajo enakopravno članstvo v Društvu uporabnikov Kampa
Finida. Rada bi bila seznanjena za stališče Občine kot lastnice.

12. 13 Jernej Udir – vprašanje - ustno
503. vprašanje 36. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 15. 4. 2010 k
12. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Na Koroški Beli se oblikuje tudi nova separacija nasproti bencinske črpalke. Kako se
bo to uredilo?

12. 14 Jernej Udir – vprašanje - ustno
504. vprašanje 36. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 15. 4. 2010 k
12. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Na Cankarjevi 3 na Koroški Beli so ventili za hiše brez pokrovov. Ko se bodo ti
zasmetili, bodo morali odstraniti asfalt.

12. 15 Jernej Udir – vprašanje - ustno
505. vprašanje 36. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 15. 4. 2010 k
12. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
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Še vedno čaka na odgovor Jeko-Ina glede podražitev, saj so uvedli nove cene z isto
obrazložitvijo. Kam so šla vsa, že prej namenjena sredstva?

Župan je s sejo zaključil ob 19.10.

SVETOVALKA ŽUPANA:
Mag. Božena Ronner

ŽUPAN:
Tomaž Tom Mencinger
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