OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET

Številka: 032-02/2010
Datum: 11. 3. 2010

Z A P I S N I K
35. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V
ČETRTEK, 11. 3. 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 in Vinko LAVTIŽAR.
OPRAVIČENO ODSOTEN: Boris Kitek
OSTALI PRISOTNI:
Slavka Brelih – direktorica Občinske uprave, mag. Valentina Gorišek – vodja Oddelka
za okolje in prostor; Marko Markelj – vodja Komunalne direkcije, Tea Višnar – vodja
Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, Metka Zalokar – Oddelek za
gospodarstvo in mag. Božena Ronner – svetovalka župana za Občinski svet
NOVINARJI:
Nataša MRAK – ATM, Barbka Beguš – GTV, Janko RABIČ - Radio Triglav, Urša
PETERNEL- Gorenjski Glas, Martin Dolanc- Radio Kranj
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 27 svetnic in svetnikov Občinskega
sveta od 28, zato Občinski svet lahko pravno veljavno odloča.

Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je župan predlagal
617. sklep 35. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 3. 2010. –
DOLOČITEV DNEVNEGA REDA – POTRDITEV DNEVNEGA REDA.
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Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev besedila zapisnika 34. redne seje Občinskega sveta, ki je bila
11.2.2010.
2. Predlog Odloka o občinskih cestah - Uradno prečiščeno besedilo.
3. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Jesenice - Uradno
prečiščeno besedilo.
4. Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport
Jesenice - HITRI POSTOPEK.
5. Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno –
izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – HITRI POSTOPEK.
6. Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice – HITRI POSTOPEK.
7. Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno –
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja – HITRI POSTOPEK.
8. Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno –
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice – HITRI
POSTOPEK.
9. Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno –
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela – HITRI POSTOPEK.
10. Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno –
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca – HITRI
POSTOPEK.
11. Predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje
obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih
odpadkov v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
12. Predlog Pravilnika o določitvi obratovalnega časa za opravljanje gostinske
dejavnosti zunaj gostinskih obratov.
13. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju in
denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v občini Jesenice.
14. Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v
lasti Občine Jesenice.
15. Predlog dopolnitve Letnega načrta pridobivanja z nepremičnim premoženjem . v
lasti Občine Jesenice
16. Letno poročilo o realizaciji letnega načrta pridobivanja in o realizaciji letnega
načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice v letu
2009.
17. Predlog Poročila o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske s finančnim
poročilom za leto 2009.
18. Predlog Soglasje k zadolževanju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba in
izdaja poroštva Občine Jesenice za nakup gasilskega vozila - avta z lestvijo.
19. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 24
PROTI - 0
Dnevni red je bil sprejet.
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TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA 34. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI
JE BILA 11.2.2010.
V razpravi na zapisnik je pripombo dal Jernej Udir.
Jernej Udir:
Predlaga naj se zapisnik 34. seje na strani 12 (točka 7) dopolni z izjavo mag.
Aleksandra Kupljenika, v kateri je popravil izjavo svetnika Udirja, ki je navedel letnico
1998. Pravilna letnica je 2002.
Drugih pripomb na zapisnik bilo, zato je župan na glasovanje dal naslednji
618. sklep 35. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 3. 2010. –
k 1. točki dnevnega reda: Potrditev besedila zapisnika 34. redne seje
Občinskega sveta, ki je bila 11.2.2010.
Potrdi se besedilo zapisnika z realizacijo sklepov, sprejetih na 34. redni seji
Občinskega sveta, ki je bila 11.2.2010, s pripombo svetnika Jerneja Udirja:
na strani 12, pri razpravi direktorja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice mag. Aleksandra
Kupljenika se zapiše, da je njega - Jerneja Udirja popravil v izjavi (na isti strani), ker
da je pravilna letnica 2002 in ne 1998.
Opomba:
Ob ponovnem poslušanju avdio-posnetka te razprave, nikjer v njej ni pri obravnavani
tematiki bilo slišati, da je direktor JEKO-IN, d.o.o., Jesenice popravil izjavo svetnika
Jerneja Udirja.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O OBČINSKIH CESTAH - URADNO PREČIŠČENO
BESEDILO.
Predlog je obrazložil Marko Markelj.
O sklepih delovnih teles sta poročala:
Matjaž Peskar – Statutarna komisija:
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu, da na podlagi Poslovnika o delu
občinskega sveta potrdi Odlok o občinskih cestah - Uradno prečiščeno besedilo.
Boris Dolžan – Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter
energetiko:
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Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka o občinskih cestah - Uradno
prečiščeno besedilo.
Po 118. členu Poslovnika o delu občinskega sveta se prečiščena besedila
sprejemajo brez razprave, zato je župan predlagal naslednji
619. sklep 35. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 3. 2010. –
k 2. točki dnevnega reda: Predlog Odloka o občinskih cestah - Uradno
prečiščeno besedilo.
Sprejme se predlog Odloka o občinskih cestah - Uradno prečiščeno besedilo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O OSKRBI S PITNO VODO NA OBMOČJU OBČINE
JESENICE - URADNO PREČIŠČENO BESEDILO.
Predlog je obrazložil Marko Markelj.
O sklepih delovnih teles sta poročala:
Matjaž Peskar – Statutarna komisija:
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu, da na podlagi Poslovnika o delu
občinskega sveta potrdi Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Jesenice –
Uradno prečiščeno besedilo.
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 oskrbi s pitno vodo na območju
občine Jesenice – Uradno prečiščeno besedilo.
Po 118. členu Poslovnika o delu občinskega sveta se prečiščena besedila
sprejemajo brez razprave, zato je župan predlagal naslednji
620. sklep 35. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 3. 2010. –
k 3. točki dnevnega reda: Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju
občine Jesenice - Uradno prečiščeno besedilo.
Sprejme se predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Jesenice –
Uradno prečiščeno besedilo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 24
PROTI - 0
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Sklep je bil sprejet.
TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
ZAVODA ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE - HITRI POSTOPEK.
Predlog je predstavila Tea Višnar.
O sklepih delovnih teles sta poročala:
Matjaž Peskar – Statutarna komisija:
Statutarna komisija nima pripomb na predlog Odloka o spremembi odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Jesenice, zato predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, 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 Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za
šport Jesenice po hitrem postopku.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje naslednji
621. sklep 35. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 3. 2010. –
k 4. točki dnevnega reda: Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Zavod za šport Jesenice - HITRI POSTOPEK.
Sprejme se predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda
»Zavod za šport Jesenice« - HITRI POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 27
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 5:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA GLASBENA ŠOLA JESENICE –
HITRI POSTOPEK.
Predlog je predstavila Tea Višnar.
O sklepih delovnih teles sta poročala:
Matjaž Peskar – Statutarna komisija:
Statutarna komisija nima pripomb na predlog Odloka o spremembi odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice, zato
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da ga sprejme po hitrem postopku.
Zoran Kramar – Odbor za šolstvo, kulturo in šport:
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Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno –
izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice po hitrem postopku.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje naslednji
622. sklep 35. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 3. 2010. –
k 4. točki dnevnega reda: Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – HITRI
POSTOPEK.
Sprejme se predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno –
izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – HITRI POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 22
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
ZAVODA VZGOJNOVARSTVENA ORGANIZACIJA JESENICE – HITRI
POSTOPEK.
Predlog je predstavila Tea Višnar.
O sklepih delovnih teles sta poročala:
Matjaž Peskar – Statutarna komisija:
Statutarna komisija nima pripomb na predlog Odloka o spremembi odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice zato predlaga
Občinskemu svetu občine Jesenice, 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 Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice po hitrem postopku.
RAZPRAVA:
Marija Kalan:
Opozorila je na napako, da vrtec Podmežaklo (dislocirani oddelek Mare Šivic) ne
obstaja več in predlagala, naj se to preveri ter popravi.
Po razpravi je župan predlagal naslednji
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623. sklep 35. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 3. 2010. –
k 5. točki dnevnega reda: Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice – HITRI POSTOPEK.
Sprejme se predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice – HITRI POSTOPEK.
V neuradnem prečiščenem besedilu 3. člena odloka se preveri pravilnost besedila
tretje alineje.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA POLDETA
STRAŽIŠARJA – HITRI POSTOPEK.
Predlog je predstavila Tea Višnar.
O sklepih delovnih teles sta poročala:
Matjaž Peskar – Statutarna komisija:
Statutarna komisija nima pripomb na predlog Odloka o spremembi odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta
Stražišarja zato predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, 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 Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno –
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja po hitrem postopku.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje naslednji
624. sklep 35. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 3. 2010. –
k 6. točki dnevnega reda: Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja –
HITRI POSTOPEK.
Sprejme se predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno –
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja – HITRI POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 27
PROTI - 0
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Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA TONETA
ČUFARJA JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Predlog je predstavila Tea Višnar.
O sklepih delovnih teles sta poročala:
Matjaž Peskar – Statutarna komisija:
Statutarna komisija nima pripomb na predlog Odloka o spremembi odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja
Jesenice zato predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, 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 Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno –
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice po hitrem postopku.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje naslednji
625 sklep 35. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 3. 2010. –
k 8. točki dnevnega reda: Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja
Jesenice – HITRI POSTOPEK.
Sprejme se predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno –
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice – HITRI
POSTOPEK.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA KOROŠKA BELA
– HITRI POSTOPEK.
Predlog je predstavila Tea Višnar.
O sklepih delovnih teles sta poročala:
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Matjaž Peskar – Statutarna komisija:
Statutarna komisija nima pripomb na predlog Odloka o spremembi odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela
zato predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, 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 Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno –
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela po hitrem postopku.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje naslednji
626 sklep 35. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 3. 2010. –
k 9. točki dnevnega reda: Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela – HITRI
POSTOPEK.
Sprejme se predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno –
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela – HITRI POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA
VORANCA – HITRI POSTOPEK.
Predlog je predstavila Tea Višnar.
O sklepih delovnih teles sta poročala:
Matjaž Peskar – Statutarna komisija:
Statutarna komisija nima pripomb na predlog Odloka o spremembi odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihov
Voranc zato predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, 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 Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno –
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihov Voranc po hitrem postopku.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje naslednji

9

627 sklep 35. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 3. 2010. –
k 9. točki dnevnega reda: Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca
– HITRI POSTOPEK.
Sprejme se predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno –
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca – HITRI POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11:
PREDLOG ODLOKA O PREDMETU IN POGOJIH ZA DODELITEV KONCESIJE
ZA OPRAVLJANJE OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
OBDELAVE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI JESENICE – PRVA
OBRAVNAVA.
Predlog je obrazložil Marko Markelj.
O sklepih delovnih teles so poročali:
Matjaž Peskar – Statutarna komisija:
Statutarna komisija iz svoje pristojnosti nima pripomb na predlog Odloka o predmetu
in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne
službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov v občini Jesenice, zato predlaga
Občinskemu svetu občine Jesenice da ga sprejme v prvi obravnavi.
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 prvi obravnavi s predlogom, da se do 2. obravnave
preučijo naslednje pripombe, ki so bile dane v razpravi in sicer:
V 3. členu ni naštetih gospodarskih javnih služb, ki se izvajajo
Kje je napisana obveznost za izvajanje te dejavnost
Kje so napisane finančne obveznosti koncesionarja, v 16. členu je ta
obveznost premalo natančno definirana
Poenoti se terminologija o nazivih objektov komunalne infrastrukture ali
naprave koncesije
Občina bo še bolj obremenjena zaradi večjega transport, hrupa, itd.
Zanima ga, kaj so naprave koncesije oz. razlika med tem izrazom in
komunalno infrastrukturo.
Katere občine bodo soudeležene pri tem projektu
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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 PRVI OBRAVNAVI.
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 prvi obravnavi.
Razprava:
Boris Smolej:
Podal je več predlogov/pripomb na predlog:
V 6. členu, v 3. odstavek se dopolni besedilo pri dikciji »«pogodbo o začasni
pomoči« tako, da se časovno opredeli-določi trajanje te pomoči
V 7. členu (pogoji) se doda nov pogoj reference, ki jih mora koncesionar
izpolnjevati
V 10. členu in 26. členu se opredeli čas trajanja podeljene koncesije
V 33. členu, 4. alineja se napiše način oddajanja poslov podizvajalcem.
Branka Doberšek:
Zanima jo, ali se že ve, kdo naj bi to bil oziroma ali bi lahko prišel tudi iz druge
občine. Ali bi lahko tudi iz drugih občin sem vozili odpadke?
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Na februarski seji, 11. 2. 2010, je občinski svet sprejel zakon o javnih družbah, preko
zakona je to določeno tudi s strani države, mi pa smo dolžni skozi koncesijski akt
poskrbeti za javni razpis.
Boris Smolej:
Sem bomo odlagali 8 tisoč ton odpadkov, rentabilno pa bilo 40 tisoč ton.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Dolžni smo skrbeti tudi za Radovljico in Škofje Loko, vendar bo tu mogoča le
predelava, ne pa tudi odlaganje.
Ibrahim Smajić:
Opozoril je na podatek, da mora koncesionar zagotavljati dežurno službo, ves dan in
vsak dan v tednu. Sprašuje, če ni to malo prestrogo.
Zanima ga tudi urejenost strokovne službe in ali niso Jesenice malo premajhno
mesto za sestavo take službe za izbor koncesionarja (vsi se med seboj poznajo) in bi
težko odločali neodvisno. Predlaga naj se člane išče širše.
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Po razpravi je župan predlagal naslednji
628. sklep 35. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 3. 2010. –
k 11. 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 – PRVA 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 – PRVA OBRAVNAVA, s predlogom, da se
do 2. obravnave preučijo naslednje pripombe, ki so bile dane v razpravi in sicer:
V 3. členu ni naštetih gospodarskih javnih služb, ki se izvajajo
Kje je napisana obveznost za izvajanje te dejavnost
Kje so napisane finančne obveznosti koncesionarja, v 16. členu je ta
obveznost premalo natančno definirana
Poenoti se terminologija o nazivih objektov komunalne infrastrukture ali
naprave koncesije
Občina bo še bolj obremenjena zaradi večjega transport, hrupa, itd.
Zanima ga, kaj so naprave koncesije oz. razlika med tem izrazom in
komunalno infrastrukturo.
Katere občine bodo soudeležene pri tem projektu
V 6. členu, v 3. odstavek se dopolni besedilo pri dikciji »«pogodbo o začasni
pomoči« tako, da se časovno opredeli-določi trajanje te pomoči
V 7. členu (pogoji) se doda nov pogoj reference, ki jih mora koncesionar
izpolnjevati
V 10. členu in 26. členu se opredeli čas trajanja podeljene koncesije
V 10. členu, v 4. alineji je napisan neomenjen čas dežurne službe. Vprašanje
je, če je to sploh potrebno
V 2. odstavku 23. člena je napisan postopek imenovanja strokovne komisije;
glede na specifičnost področja bo težko v tem okolju najti take strokovnjake, ki
bodo lahko neodvisno odločili o izbiri koncesionarja, zato naj se člane
strokovne komisije išče širše, izven tega območja
V 33. členu, 4. alineja se napiše način oddajanja poslov podizvajalcem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 23
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 12:
PREDLOG PRAVILNIKA O DOLOČITVI OBRATOVALNEGA ČASA ZA
OPRAVLJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI ZUNAJ GOSTINSKIH OBRATOV.
Pravilnik je pojasnila Metka Zalokar.
O sklepih delovnih teles sta poročala:
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Matjaž Peskar – Statutarna komisija:
Statutarna komisija s svoje pristojnosti nima pripomb na predlagani Pravilnik o
določitvi obratovalnega časa za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskih
obratov, zato predlaga Občinskemu svetu da ga v predlagani vsebini in obliki
sprejme.
Robert Pajk – Odbor za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, naj sprejme
Predlog Pravilnika o določitvi obratovalnega časa za opravljanje gostinske dejavnosti
zunaj gostinskih obratov.
Razprava:
Boris Bregant:
Predlaga naj se v 2. členu natančneje definira območje Stare Save.
Glede na to, da gre za predlog pravilnika, ki se po 117. členu Poslovnika sprejema le
po enofaznem postopku, bi Boris Bregant za spremembo zapisa moral vložiti
amandma, vendar je po pojasnilu umaknil predlog amandmaja.
Druge razprave ni bilo, zato je župan predlagal naslednji
629. sklep 35. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 3. 2010. –
k 12. točki dnevnega reda: Predlog Pravilnika o določitvi obratovalnega časa za
opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskih obratov.
Sprejme se predlog Pravilnika o določitvi obratovalnega časa za opravljanje
gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata v občini Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 21
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 13:
PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O
ŠTIPENDIRANJU IN DENARNIH POMOČEH PRI IZOBRAŽEVANJU ZA POTREBE
V OBČINI JESENICE.
Predlog je predstavila Tea Višnar, ki je povedala, da so na Odboru za šolstvo, kulturo
in šport in Statutarni komisiji že sprejeli redakcijski amandma, ki besedo
»najkasneje« menja z besedo »najdlje«.
O sklepih delovnih teles sta poročala:
Matjaž Peskar – Statutarna komisija:
Redakcijski amandma:
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V 4. členu Pravilnika se beseda »najkasneje« črta in se jo nadomesti z novo besedo,
ki se glasi »najdlje«.
Sklep:
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju in
denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v občini Jesenice z redakcijskim
amandmajem.
Zoran Kramar – Odbor za šolstvo, kulturo in šport:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju in
denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v občini Jesenice z redakcijskim
amandmajem, da se v 4. členu Pravilnika beseda »najkasneje« črta in se jo
nadomesti z novo besedo, ki se glasi »najdlje«.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal naslednji
630. sklep 35. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 3. 2010. –
k 13. točki dnevnega reda: Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v
občini Jesenice – sprejem redakcijskega amandma
V 4. členu Pravilnika se beseda »najkasneje« črta in se jo nadomesti z novo besedo,
ki se glasi »najdlje«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 25
PROTI - 0
Amandma je bil sprejet.

631. sklep 35. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 3. 2010. –
k 13. točki dnevnega reda: Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v
občini Jesenice.
Sprejme se predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v občini Jesenice s
sprejetim redakcijskim amandmajem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 14:
PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE.
Predlog je obrazložila Valentina Gorišek.
O sklepih delovnih teles so poročali:
Oto Kelih – Odbor za proračun in finance:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, naj
sprejme Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem – zemljišča, v lasti Občine Jesenice za leto 2010.
2. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, naj
sprejme Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem – stanovanja in poslovni prostori, v lasti Občine Jesenice za leto
2010.
Boris Dolžan – Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter
energetiko:
1. Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu da potrdi dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem – zemljišča, v lasti Občine Jesenice za leto 2010.
2. Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem –
stanovanja in poslovni prostori, v lasti Občine Jesenice za leto 2010.
3. Ti dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti
Občine Jesenice za leto 2010 (zemljišča, stanovanja in poslovni prostori), sta del
Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice
za leto 2010, ki ga je na svoji redni seji dne 22.10.2009 sprejel Občinski svet
Občine Jesenice.
Robert Pajk – Odbor za gospodarstvo:
1. Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, naj
sprejme Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem – zemljišča, v lasti Občine Jesenice za leto 2010.
2. Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, naj
sprejme Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem – stanovanja in poslovni prostori, v lasti Občine Jesenice za leto
2010.
Boris Smolej – Odbor 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 razpolaganja z nepremičnim premoženjem –
zemljišča, v lasti Občine Jesenice za leto 2010.
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•

•

Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme Predlog
dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem –
stanovanja in poslovni prostori, v lasti Občine Jesenice za leto 2010.
Ti dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti
Občine Jesenice za leto 2010 (zemljišča, stanovanja in poslovni prostori), sta
del Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine
Jesenice za leto 2010, ki ga je na svoji redni seji dne 22.10.2009 sprejel
Občinski svet Občine Jesenice.

Razprava:
Boris Dolžan:
Zanima ga, zakaj se razlikujejo treh stanovanj, in sicer 12.000, 13.000 in 10.000
evrov.
Valentina Gorišek:
To je le knjigovodska vrednost, pred prodajo bodo stanovanja še enkrat ocenjena,
saj je cenitev lahko stara največ 6 mesecev in ne ocenjujejo vnaprej.
Druge razprave ni bilo, zato je župan predlagal naslednji
632. sklep 35. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 3. 2010. –
k 14. 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. Sprejme se dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem – stanovanja in poslovni prostori, v lasti Občine Jesenice za leto
2010.
3. Ti dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti
Občine Jesenice za leto 2010 (zemljišča, stanovanja in poslovni prostori), sta
del Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine
Jesenice za leto 2010, ki ga je na svoji redni seji dne 22.10.2009 sprejel
Občinski svet Občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 19
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 15:
PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA
PREMOŽENJA V LASTI OBČINE JESENICE
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Predlog je obrazložila 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 nepremičnega premoženja
v lasti Občine Jesenice za leto 2010.
Robert Pajk – Odbor za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, naj sprejme
Predlog dopolnitve Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v lasti
Občine Jesenice za leto 2010.
Boris Smolej – Odbor 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 nepremičnega premoženja v lasti
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 redni seji 22. 10. 2009 sprejel Občinski svet Občine Jesenice.
Razprava:
Branka Doberšek:
Ker je naknadno kupljenega veliko zemljišča, jo zanima, zakaj je treba kupiti še hrib.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Ta parcela se je prodajala že dlje časa. Avtoservis bo tudi sedaj opravljal to funkcijo,
ostalo zemljišče pa mora občina kupiti. Ko bo zgrajen koridor do Črne vasi, bodo
preostali del zemljišča prodali na licitaciji.
Druge razprave ni bilo, zato je župan predlagal naslednji
633. sklep 35. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 3. 2010. –
k 15. točki dnevnega reda: Predlog dopolnitve Letnega načrta pridobivanja z
nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice
1.
2.

Sprejme se 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 redni seji dne 22.10.2009 sprejel občinski svet Občine Jesenice.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 23
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 16:
LETNO POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN O
REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE V LETU 2009.
Letno poročilo je povzela 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 Letno poročilo o realizaciji letnega načrta pridobivanja in o realizaciji letnega
načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice v letu
2009.
Robert Pajk – Odbor za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, naj sprejme
Letno poročilo o realizaciji letnega načrta pridobivanja in o realizaciji letnega načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice v letu 2009.
Boris Smolej – Odbor 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 Letno poročilo o realizaciji
letnega načrta pridobivanja in o realizaciji letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem v lasti Občine Jesenice v letu 2009.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal naslednji
634. sklep 35. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 3. 2010. –
k 16. točki dnevnega reda: Letno poročilo o realizaciji letnega načrta
pridobivanja in o realizaciji letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem v lasti Občine Jesenice v letu 2009.
Sprejme se Poročilo o realizaciji Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2009 in Poročilo o realizaciji Letnega
načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 23
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 17:
PREDLOG POROČILA O DELU RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE
S FINANČNIM POROČILOM ZA LETO 2009.
Predlog je obrazložil župan Tomaž Tom Mencinger.
O sklepih delovnih teles sta poročala:
Oto Kelih – Odbor za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance nima pripomb na Predlog Poročila o delu Razvojne
agencije Zgornje Gorenjske s finančnim poročilom za leto 2009
Robert Pajk – Odbor za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo nima pripomb na Predlog Poročila o delu Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske s finančnim poročilom za leto 2009
Razprave ni bilo, zato je župan predlagala naslednji
635. sklep 35. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 3. 2010. –
k 17. točki dnevnega reda: Predlog Poročila o delu Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske s finančnim poročilom za leto 2009.
Občinski svet Občine Jesenice se je seznanil s Poročilom o delu Razvojne Agencije
Zgornje Gorenjske za leto 2009 s finančnim poročilom.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 19
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 18:
PREDLOG SOGLASJE K ZADOLŽEVANJU JAVNEGA ZAVODA GASILSKO
REŠEVALNA SLUŽBA IN IZDAJA POROŠTVA OBČINE JESENICE ZA NAKUP
GASILSKEGA VOZILA - AVTA Z LESTVIJO.
Predlog je obrazložil župan Tomaž Tom Mencinger.
O sklepu delovnega telesa je poročal:
Oto Kelih – Odbor za proračun in finance:
Občinska uprava občine Jesenice in Gasilsko reševalna služba Jesenice, morata
pred sklepanjem za najem dolgoročnega kredita, pripraviti pogodbo, na podlagi
katere bodo občine soinvestitorke zavezane sofinancirati nakup avto lestve v
dogovorjenem deležu.
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svet, naj sprejme predlog
Javnega zavoda Gasilsko reševalne službe Jesenice za najem dolgoročnega kredita
v višini 700.000 EUR za nakup gasilske avto lestve in naj da soglasje Občini
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Jesenice, da kot solidarnostni porok in plačnik jamči za vse obveznosti iz naslova
kreditne pogodbe za nakup gasilske avto lestve.
Razprava:
Ibrahim Smajić:
Pohvalil je vse, ki so sodelovali pri projektu.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Vse pohvale si zaslužijo tudi gasilci. Lestev bo tako prišla zelo prav, saj ima Občina
Jesenice kar 23 visokih objektov, marsikateri od njih pa nima požarnih poti. Sicer pa
je jeseniška poklicna enota zelo dobro usposobljena, z našo staro lestvijo sodelujejo
tudi v drugih občinah.
Boris Dolžan:
Lestev naj bi bila konec aprila, vendar bi bilo treba urediti tudi intervencijske poti za
lažji dostop do objektov.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Tega problema se zavedajo, največjo težavo predstavlja Center II in območje za
Gimnazijo Jesenice. Tako v primeru večjih nesreč lahko tisti, ki tam puščajo vozila,
pričakujejo, da se jih bo umaknilo – tudi na silo. Do podobnega primera požara v
Centru II je že prišlo, vendar na srečo brez hujših posledic.
Boris Smolej:
Poudaril je, da je treba to pobudo o intervencijskih poteh čimprej urediti (načrt poti naj
se nariše in objavi v Jeseniških novicah, da bodo ljudje vedeli, kje ne smejo puščati
vozil), saj v primeru nesreč lahko lastniki vozil pričakujejo, da jih bodo gasilci
odstranili, ne glede na škodo.
Po razpravi je župan predlagal naslednji
636. sklep 35. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 3. 2010. –
k 18. točki dnevnega reda: Predlog Soglasje k zadolževanju javnega zavoda
Gasilsko reševalna služba in izdaja poroštva Občine Jesenice za nakup
gasilskega vozila - avta z lestvijo.
Občinski svet občine Jesenice soglaša s predlogom Javnega zavoda Gasilsko
reševalna služba Jesenice za najem dolgoročnega kredita v višini 700.000 EUR za
nakup gasilske avto lestve in daje soglasje Občini Jesenice, da kot solidarnostni
porok in plačnik jamči za vse obveznosti iz naslova kreditne pogodbe za nakup
gasilske avto lestve.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 22
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 19:
VPRAŠANJA IN POBUDE.

INFORMACIJE ŽUPANA
Župan Tomaž Tom Mencinger je pred vprašanji in pobudami podal nekaj
informacij:
Priprava Občinskega razvojnega programa je v polnem teku, oblikuje se tudi
preko delavnic, ki so dobro obiskane, ravno tako je začrtan program dobra
popotnica za nov občinski svet in kasnejše proračune. Kot je povedal Boris
Bregant, ki sodeluje s strani Občine Jesenice, se vsi povabljeni udeležujejo
delavnic ter razprav, kjer aktivno sodelujejo s koristnimi idejami na vseh
področjih.
V zadevi SIJ so pred podpisom, vse zemljiško-knjižne zadeve, ki so bile do
sedaj nerešene so v elaboratu rešene.
V nekdanji klavnici sedaj poteka reciklaža sveč.
Obnavljajo halo Podmežakla, za prvo fazo pričakujejo, da bo končana do
začetka hokejske sezone, vendar so dobili neupravičeno prijavo o delu na
črno, saj imajo vse potrebne dokumente.
Glede gradnje tržnice se pripravlja dokumentacija.
Kolpern naj bi kmalu dobil uporabno dovoljenje.
V zvezi s turizmom na Jesenicah so bile debate predvsem o Planini pod
Golico.
V preteklih mesecih sta dve občanki praznovali 100 let, in sicer Kristina
Tarman in Viktorija Kastelic.
V aprilu naj bi se začelo z deli na cesti proti Kranjski Gori in Hrušici, pogodba z
izvajalcem je že podpisana.
Vseslovenska akcija Očistimo Slovenijo bo 17. aprila. Župan je povabil, naj se
tudi svetniki udeležijo akcije, ki bo od 9. ure do 14. ure tudi v jeseniški občini.
Plan investicij za leto 2010 je tudi gradnja nove pošte med trgovino Lidl in
podjetjem Enos Energetika. Pošta Slovenije je že pridobila gradbeno
dovoljenje.
Tudi za nov upravni center, kjer bo upravna enota, davčna enota in del
inšpektorjev, je že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Slabo kaže edino
geodetski upravi, ki bo najverjetneje v Radovljici, tukaj bodo poskusili
zagotoviti vsaj geodetsko pisarno, kjer bodo občani lahko uredili najnujnejše.
140 kvadratnih metrov, kolikor bi sedaj namenili geodetski upravi, bodo
zapolnili z dodatnimi inšpekcijskimi službami, ki so sedaj v Radovljici, župan
pa je privolil, da se sem preseli tudi MIR.
SBJ je začela z gradnjo garažne hiše, kjer bo 330 parkirnih mest, 110 mest pa
bo urejenih v bližini. Zaradi gradnje hiše in žerjava so tudi drugje uredili
helioport, da ni moten prevoz bolnikov s helikopterjem.
V tednu od 15. do 19. marca bo tradicionalni Jožefov sejem, obenem pa tudi
Sejem obrti in podjetništva.
Ob občinskem prazniku bodo podelili naziv častne občanke, in sicer Stanki
Geršak, plakete občine in plakete župana.
Računsko sodišče ugotavlja neskladnost Zakona o koncesiji o spodnji Savi in
Zakona o vodah. Zadeve glede vodotokov in hudournikov se mora čimprej
urediti.
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V zadevi CERO so se na sestanku dogovorili in zavzeli nekatere sklepe, do 4.
6. 2010 je treba oddati vloge.
V projektu GORKI je bil edini oddan in upoštevan amandma županov in so
projekt zopet uvedli v proračuna za 2010 in 2011, zneski so sicer malo nižji,
vendar se preko rebalansa predvideva prerazporeditev sredstev.
27. marca ob 19h bo v Kranju humanitarna akcija, s katero bodo zbirali
sredstva za opremo prve materinske hiše, ki bo locirana na območju Jesenic.
Sicer so vse gorenjske občine podpisale sofinanciranje, na Gorenjskem se
nahaja tudi varna hiša, lahko pa bi bil tudi svetovalni center za mlade.
Na dan občinskega praznika, 20. marca, bo pred občinsko predstavo še
predstavitev publikacije »Kako so na Blejski Dobravi včasih živeli?« in
digitalizirane oblike časopisa Železar.
15. marca bo kviz o zgodovini mesta Jesenice, tokrat o Murovi in Plavžu.

VPRAŠANJA IN POBUDE
19. 1. Merima Nuhič – pobuda - pisno
Daje pobudo (na podlagi pogovora s članico Sveta O. Š. Koroška Bela Dijano Bešič)
za ureditev parkirnega prostora pred O. Š. Koroška Bela.
19. 2. Andrej Černe – pobuda - pisno
Daje pobudo, naj pristojna občinska komunalna služba zaradi zemeljskih premikov
pregleda hišo in okolico zemljišča, v lasti Jožice in Rudija Karlin, ki je locirano na
Blejski Dobravi 2 med železniško progo Jesenice – Nova Gorica in regionalno cesto
Kočna – Blejska Dobrava. Oporni zid, ki ga je gradnja na tej trasi zahtevala, ni bil
dograjen do konca, po njuni pripovedi pa naj bi se od lanske spomladi pogrezal
oziroma nagibal proti cestišču, kar povzroča razmeroma hitro rastoče razpoke na
gradbenih elementih.
19. 3. Marko Zupančič - vprašanje - pisno
Zanima ga, kdaj se bodo izvajala cestna dela na cesti v Javorniški Rovt, saj je zapora
že postavljena. Upa, da se to ne bo zavleklo v maj, ker je cesta tako ali tako ozka, s
postavitvijo večje zapore pa bo za večja vozila že preozka.
19. 4. Jernej Udir - vprašanje - ustno
Zanima ga, kdaj bo dobil odgovor na vprašanje, kaj se dogaja s porabljenimi sredstvi
za komunalne odpadke, kar je izpostavil že na prejšnji seji (med točko 7-čistilna
naprava).
19. 5. Jernej Udir - vprašanje - ustno
Sprašuje, kako je mogoče, da je Jeko-IN nekemu občanu za pluženje 50 metrov
zaračunal 150 evrov (s pretirano uporabo peska in soli).
19. 6. Ibrahim Smajić - vprašanje - ustno
Krajane Podmežakle zanima, kdaj bo urejena pešpot ob železnici.
19. 7. Branka Doberšek - vprašanje - ustno
Zanima jo, kaj se dogaja glede združevanje treh jeseniških krajevnih skupnosti in
kako bo to vplivalo na volilne okraje.
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Odgovor – župan Tomaž Tom Mencinger:
Zbori krajanov niso bili sklepčni, zato bodo na jesenskih lokalnih volitvah s
posvetovalnim referendumu krajane povprašali, kaj menijo o združevanju teh
krajevnih skupnosti.
19. 8. Marjeta Tomaš - vprašanje - ustno
Zanima jo, ali je tudi župan prejel anonimno pismo, ki so ga dobili nekateri svetniki.
Odgovor – župan Tomaž Tom Mencinger:
Da, anonimno pismo je dobil in bo nanj pravočasno reagiral.
19. 9. Ljudmila Ilenič - vprašanje - ustno
V prostorih bivše klavnice sedaj reciklirajo. Predlaga naj se najprej pospravi klavnična
navlaka, šele nato naj se ustvarja nova, saj mora biti okolje za reciklažo urejeno.
Odgovor – župan Tomaž Tom Mencinger:
Zagotavlja, da se bo to območje na bivšem JEM v kratkem uredilo.
19. 10. Ljudmila Ilenič - vprašanje - ustno
490. vprašanje 35. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 3. 2010 k
19. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Z odgovorom o različnih cenah najema prostorov v kampu Finida ni zadovoljna, kot
tudi ne z dodatnim županovem pojasnilom, zakaj so cene različne.
Odgovor – župan Tomaž Tom Mencinger:
Kot predstavnik občine ji ne more odgovoriti, zato ji svetuje, da se obrne na društvo.
Župan je s sejo zaključil ob 18.30 uri.

SVETOVALKA ŽUPANA:
Mag. Božena Ronner

ŽUPAN:
Tomaž Tom Mencinger
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