OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET

Številka: 032-09/2009
Datum: 22.10.2009

ZAPISNIK
31. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V
ČETRTEK, 22.10.2009 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, Vinko LAVTIŽAR, Borut
ŽIGON, Matjaž PESKAR, Oto KELIH, mag. Marjan ČUFER, Marjeta TOMAŠ,
Zoran KRAMAR, Marija MULEJ, Boris KITEK, Andrej ČERNE in Ljudmila ILENIČ.
OSTALI PRISOTNI:
Mag. Aleksander KUPLJENIK- direktor JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Nuša JELENC
– vodja sektorja komunalnih dejavnost pri JEKO-IN, d.o.o. Jesenice, Slavka
BRELIH – direktorica občinske uprave, mag. Valentina GORIŠEK – vodja
Oddelka za okolje in prostor, Marko MARKELJ – direktor Komunalne direkcije
občine Jesenice, Tea VIŠNAR – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in
splošne zadeve, mag. Edita Granatir Lapuh – vodja Oddelka za gospodarstvo,
Brigita DŽAMASTAGIČ - vodja Oddelka za finance, plan in analize ter mag.
Božena RONNER - svetovalka župana za Občinski svet.
NOVINARJI:
Nataša MRAK– ATM, Barbka GASAR– GTV, Janko RABIČ- Radio Triglav, Urša
PETERNEL- Gorenjski Glas
ZAPISNIK JE PISALA:
Mojca PIVK.
Župan Tomaž Tom Mencinger je pozdravil vse prisotne članice in člane
Občinskega sveta ter ugotovil, da je na začetku seje prisotnih 26 svetnic in
svetnikov Občinskega sveta, zato Občinski svet lahko pravno veljavno odloča.
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je župan predlagal
549. sklep 31. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.
10.2009 - DOLOČITEV DNEVNEGA REDA – POTRDITEV DNEVNEGA REDA.
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D N E V N I R E D:
1. Potrditev besedila zapisnika 30. redne seje Občinskega sveta, ki je bila
24.09.2009.
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah –
DRUGA OBRAVNAVA.
3. Predlog Letnega načrta pridobivanja z nepremičnim premoženjem občine za
leto 2010.
4. Predlog Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za
leto 2010.
5. Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne
stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2010.
6. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča.
7. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2010 – PRVA OBRAVNAVA.
8. Predlog Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Jesenice – PRVA
OBRAVNAVA.
9. Predlog Programa gospodarjenja s poslovnimi prostori, ki so v lasti in
upravljanju Občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
10. Volitve in imenovanja:
10.1 Predlog za imenovanje predlaganih kandidatov za člane sveta vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela
10.2 Predlog za imenovanje predlaganega kandidata za člana sveta javnega
zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice
10.3 Predlog za imenovanje predlaganega kandidata za člana sveta javnega
vzgojno izobraževalnega zavoda Gimnazija Jesenice.
11. Predlog določitve novih cen za prevoz z električnim avtomobilom na
pokopališču Blejska Dobrava, predlog za določitev cene za hrambo
odsluženih in/ali zapuščenih avtomobilov in določitev cene plakatiranja v
občini Jesenice).
12. Poročilo:
12.1 Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega
prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2008.
13. Informaciji:
13.1 Informacija o vodenih postopkih za zagotovitev predpisanih ravnanj s
komunalnimi odpadki na Deponiji Mala Mežakla
13.2 Informacija o Letnem poročilu - JKP – JEKO IN za leto 2008.
14. Vprašanja in pobude (odgovori na vprašanja in pobude).
GLASOVANJE:

PRISOTNIH –28
ZA – 26
PROTI - 0

Dnevni red je bil izglasovan.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 30. REDNE
SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 24.09.2009.
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V razpravi je svetnica Marija Kalan predlagala popravek besedila zapisa na strani
12. V razpravi ni rekla, da »Društvo invalidov iz Kranjske Gore šteje 30 članov«,
ampak da je »v društvo vključenih 30 invalidov«.
Ker druge razprave in pripomb na besedilo zapisnika in sprejete sklepe 30. redne
seje Občinskega sveta občine Jesenice ni bilo, je župan predlagal
550. sklep 31. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.10.
2009 k 1. točki dnevnega reda: Potrditev besedila zapisnika 30. redne seje
Občinskega sveta, ki je bila 24.09.2009.
Potrdi se besedilo zapisnika z realizacijo sklepov, sprejetih na 30. redni seji
Občinskega sveta, ki je bila 24.09.2009 s popravkom besedila zapisa tako, da se
na strani 12 pri razpravi Marije Kalan, prvi stavek besedila zapisa pravilno glasi:
»V Društvo invalidov iz Kranjske Gore je vključenih 30 invalidov«.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH –28
ZA –27
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
OBČINSKIH CESTAH – DRUGA OBRAVNAVA
Predlog Odloka je obrazložil Marko Markelj.
O sprejetih sklepih delovnih teles sta poročala:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija nima pripomb na predlagani Odlok o spremembah in
dopolnitvah odloka o občinskih cestah, pripravljen za drugo obravnavo, zato
predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme.
Boris Dolžan - predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o občinskih cestah v drugi obravnavi.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je župan predlagal
551. sklep 31. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 10.
2009 k
2. točki dnevnega reda: Predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o občinskih cestah – DRUGA OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih
cestah – DRUGA OBRAVNAVA.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH –27
ZA – 26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA
PREMOŽENJEM OBČINE ZA LETO 2010

Z

NEPREMIČNIM

Predlog Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine za leto
2010 je obrazložila Valentina Gorišek.
O sprejetih sklepih delovnih teles so poročali:
Oto Kelih - Odbor za proračun in finance
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog
Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine za leto 2010.
Boris Smolej- Odbor 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 Letnega načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja občine za leto 2010.
Robert Pajk - Odbor za gospodarstvo
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine za leto
2010.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal v sprejem naslednji
552. sklep 31. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 10.
2009 k 3. točki dnevnega reda: Predlog Letnega načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja občine za leto 2010.
Sprejme se Predlog Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja
občine za leto 2010.
GLASOVANJE: PRISOTNIH –27
ZA –26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA
PREMOŽENJEM OBČINE ZA LETO 2010

Z

NEPREMIČNIM
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Predlog Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto
2010 je obrazložila Valentina Gorišek.
O sprejetih sklepih delovnih teles so poročali:
Oto Kelih - Odbor za proračun in finance
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog
Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2010.
Boris Dolžan - predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Letnega načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2010 za predlagano
prodajo stanovanj .
Boris Smolej- Odbor 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 Letnega načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2010.
Robert Pajk - Odbor za gospodarstvo
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto
2010.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal v sprejem naslednji:
553. sklep 31. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 10.
2009 k 4. točki dnevnega reda: Predlog Letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem občine za leto 2010.
Sprejme se predlog Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem
občine za leto 2010.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 27
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG SKLEPA O POVPREČNI GRADBENI CENI KVADRATNEGA
METRA KORISTNE STANOVANJSKE POVRŠINE V OBČINI JESENICE ZA
LETO 2010
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Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne
stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2010 je obrazložila Valentina
Gorišek.
O sprejetih sklepih delovnih teles so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije
Statutarna komisija nima pripomb na predlagani Sklep o povprečni gradbeni ceni
kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2010,
zato predlaga Občinskemu svetu, da ga v predlagani obliki in vsebini sprejme.
Oto Kelih - Odbor za proračun in finance
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog
Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske
površine v občini Jesenice za leto 2010.
Boris Dolžan - predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Sklepa o povprečni
gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini
Jesenice za leto 2010, ki znaša v višini 786,84 €.
.
Robert Pajk - Odbor za gospodarstvo
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne
stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2010.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
554. sklep 31. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 10.
2009 k 5. točki dnevnega reda: predlog Sklepa povprečni gradbeni ceni
kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini Jesenice za leto
2010.
Sprejme se predlog Sklepa povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne
stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2010.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG SKLEPA O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA
UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
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Predlagani Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča je obrazložila Valentina Gorišek.
O sprejetih sklepih delovnih teles so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije
Statutarna komisija na predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča nima pripomb, zato predlaga, da ga Občinski
svet občine Jesenice, sprejme.
Oto Kelih - Odbor za proračun in finance
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča.
Boris Smolej- Odbor 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 Sklepa o
vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Robert Pajk - Odbor za gospodarstvo
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
555. sklep 31. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 10.
2009 k 6. točki dnevnega reda: predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Sprejme se predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 27
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2010 – PRVA
OBRAVNAVA
V uvodni obrazložitvi je župan Tomaž Tom Mencinger pojasnil osnovne elemente
proračuna in Občinski svet seznanil z načinom poteka splošne razprave, v skladu
z določili 101. člena Poslovnika o delu občinskega sveta.
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Splošna razprava je poteka tako, da je vodja Oddelka za finance, plan in analize,
Brigita Džamastagič predstavila splošni del predlaganega Proračuna.
V posebnem delu proračuna, vključujoč bilanco odhodkov, pa je župan sproti
odpiral razpravo na posamezna proračunska področja, na glavne programe,
podprograme, vse do posamezne proračunske postavke.
Po enakem principu je potekala razprava na predlagane Načrte razvojnih
programov ter nazadnje še razprava na besedilo predlaganega Odloka o
proračunu za leto 2010.
Članice in člani Občinskega sveta so k predlogu Proračuna sproti predlagali
dopolnitve, vse do zaprtja splošne razprave.
Po zaključeni uvodni obrazložitvi Brigite Džamastagič na splošni del Proračuna,
so o sprejetih sklepih delovnih teles poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije
Statutarna komisija na besedilo predlaganega Odloka o proračunu občine
Jesenice za leto 2010 v prvi obravnavi nima pripomb, zato predlaga Občinskemu
svetu, da ga v predlagani obliki in vsebini sprejme.
Oto Kelih - Odbor za proračun in finance
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog
Proračuna občine Jesenice za leto 2010 v prvi obravnavi s predlaganimi
pripombami in predlogi delovnih teles, kot skupno poročilo odbora, ki bo
posredovano na seji Občinskega sveta, s predlogom Odbora za dopolnitev
Proračuna, da sredstva, namenjena izobraževanju odraslih, ostanejo na področju
»drugi izobraževalni programi odraslih - 1905«, v enaki višini.
Boris Dolžan - predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Proračuna občine
Jesenice za leto 2010 v prvi obravnavi.
Boris Smolej - Odbor 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 Proračuna
občine Jesenice za leto 2010 v prvi obravnavi.
Zoran Kramar - predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2010 v prvi obravnavi s
pripombo, da se v primeru rebalansa za leto 2010, nameni dodatna sredstva za
Občinsko knjižnico občine Jesenice, OŠ Koroška Bela in za programe iz področja
šolstva, kulture in športa.
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Ibrahim Smajić - predsednik Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter
zdravstvo
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto
2010 v prvi obravnavi.
Robert Pajk - Odbor za gospodarstvo
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2010 v prvi obravnavi z naslednjimi
pripombami in sicer: da se do priprave proračuna za drugo obravnavo upošteva:
za intervencije v kmetijstvu, v okviru proračunskega programa 11, se v
proračunski postavki 7020 nameni enak odstotek proračunskih sredstev,
kot je bilo zagotovljenih v letu 2009,
zagotovijo se proračunska sredstva za pripravo in izdelavo projektne
dokumentacije za razširitev oz. ureditev ceste v Javorniški Rovt,
rezervira naj se vsaj minimalna nepovratna sredstva za pomoč občanov, ki
oddajajo turistične sobe.
V razpravi so sodelovali in dajali predloge za dopolnitev predlaganega proračuna:
Statutarna komisija - Matjaž Peskar
Področje – 01 - politični sistem
1000 - Delovanje občinskega sveta in odborov
V proračunu za leto 2010 se za delovanje Občinskega sveta zagotovi vsaj toliko
sredstev, kot je zagotovljenih v letu 2009.
Tako kot župan, ki poroča kvartalno Občinskemu svet o tem, kaj je delal v
posameznem obdobju, to storijo tudi vsi trije podžupani in poročajo Občinskemu
svetu o svojem delu. Poročilo naj bo kratko - kronološko (tako kot županovo).
Poročilo naj podžupani predložijo Občinskemu svetu za decembrsko (2009) sejo.
To pobudo Statutarna komisija kot sklep poda Občinskemu svetu.
Odgovor župana Tomaža Toma Mencingerja:
Število sklicanih sej se po občinah razlikuje in so sklici v pristojnosti župana.
Župan je dolžan poročati o svojem delu, tako kot o delu podžupanov. V primeru,
da se bo o tem odločil, bo zahtevano pisno poročilo o delu podžupanov
posredoval tudi na sejo Občinskega sveta.
V nadaljevanju je župan Tomaž Tom Mencinger dal v razpravo posamezna
proračunska področja.
Marjan Čufer
Področje 10 – trg dela - aktivna politika zaposlovanja (odgovorjeno bo v
nadaljevanju razprave pri Načrtu razvojnih programov)
Zaposlitev je pomembna in temeljna vrednota, tesno s to vrednoto je povezano
izobraževanje. Da se v tem času znesek zmanjša za 6 %; premalo pozornosti
polagamo na to problematiko, to jih kar malo moti, zato predlaga, da bi se
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ustanovil sklad za subvencije v neki višini, če vemo, da se pri Ljudski univerzi
izobražujejo v popoldanskem, večernem dopolnilnem izobraževanju pretežno
ljudje, ki imajo zelo nizke dohodke ali starši tistih, katerih otroci se tako
izobražujejo, še najteže se dodatnega (ob delu, večernega) izobraževanja recimo
na Ljudski univerzi, SŠJ, in drugje privoščijo tisti s plačo okoli 400 - 500 EUR. In
prav ti posamezniki težko plačujejo izobraževanje, plačajo šolnino. Taki starši tudi
najtežje šolajo svoje otroke. Meni, da če bo brezposelnost in revščina le
prevelika, potem zbledijo tudi take (sicer zelo pomembne) dejavnosti, kot je
čuvanje narave in skrb za naravno in kulturno dediščino..., postavke in kategorije.
Sprašuje podžupana Breganta, kot najbolj kompetentnega človeka za postavko investicija Fiprom, ki je v planu za 25% večja, če ne bi kazalo, da bi se iz te
postavke nekaj tega denarja namenilo za ta sklad. Dobro bi bilo, če je mogoče iz
teh največjih proračunskih postavk, med katere sodi tudi Fiprom, oddvojiti nekaj
sredstev za ustanovitev sklada za izobraževanje odraslih v višini recimo od
150.000 € do 200.000 €, tako, da bi bilo breme šolnin zanje nižje in bi se lažje
prekvalificirali, dokvalificirali, ustanovili morda celo lastne d.o.o.-je ali s.p-je, ali pa
zanje tudi nekoliko zmanjšati dajatve (lahko iz sklada), podobno, kot je vlada
ukrepala za Pomurje.
Marko Zupančič
Področje 11 – kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo – razvoj in prilagajanje
podeželskih območij - 7020 - intervencije
Več sredstev bi se moralo nameniti subvencijam v kmetijstvu. Kot primer je
navedel kmečki turizem Pri Betelu in izgradnjo sušilne naprave v vrednosti okoli
18.000 EUR, občina pa jim je namenila subvencijo za investicijo manj kot 3000
EUR.
Prouči naj se možnost za dodelitev vsaj minimalnih sredstev društvom kot npr.
Društvo podeželskih žena, ki skrbijo za ohranjanje podeželske kulture. Če želi
občina ohraniti kmetijsko dejavnost, mora proučiti in poiskati sredstva za
vzdrževanje tega področja. Poišče se sredstva, ki se namenijo intervenciji v
kmetijstvu.
Predlaga, da Občina nameni sredstva v proračunski postavki Intervencije v
kmetijstvu.
Jernej Udir
Hudourniki so ogrožajoči za gozdne poti in sodijo tudi v del kmetijskih zemljišč.
Župan Tomaž Tom Mencinger
Področje urejanja hudournikom je vključeno v drugem področju, naravne in druge
nesreče.
Ivanka Zupančič
Kako je z ureditvijo pločnika v vasi Potoki?
Marko Zupančič
Ali obstaja možnost razširitev ceste v Javorniški Rovt v letu 2010. Če to ni
mogoče, predlaga, da se pripravi projektna dokumentacija za ureditev in razširitev
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ceste v Javorniški Rovt, ter, da se ta projekt uvrsti v načrt razvojnih programov,
morebiti leta 2013, lahko tudi kasneje.
Vera Pintar
Prednost naj ima ureditev Tavčarjeve ceste, kjer je največja gostota vozil in
krajanov, pešcev. Dokončanje Tavčarjeve ceste se ureja že več kot 20 let. Ta
investicija je podprta s finančnimi sredstvi evropskih skladov in dokončanje njene
obnove se je zopet prestavila v naslednje obdobje. Poleg tega, da se mora
dokončati še drugi del ceste, se mora zamenjati še vsa infrastruktura (pod cesto).
Župan Tomaž Tom Mencinger
Tavčarjeva cesta je prioriteta. Pred obiskom direktorja direktorata RS za ceste še
nismo dobili informacij o tem, kaj se bo zgodilo z magistralno cesto. Prvotno je
bila planirana priključitev Tavčarjeve ceste ob križišču ceste na Planina pod
Golico. Tako pripravljen projekt ni bil realiziran, zaradi negativnega pristopa
občanov, ki so tej rešitvi nasprotovali. Prva faza obnove in ureditev več parkirnih
površin je zaključena, kljub dejstvu, da ima občina veliko neurejenih cest, kot so
npr. Kejžarjeva ulica, cesta v Podmežakli.
Boris Bregant – odgovor Marjanu Čufarju – na projekt Fiprom
Projekt FIPROM je vezan na načrt razvojnih programov, iz katerega je razvidno,
da naj bi ga do leta 2013 dokončno uredili. Vrednost prvotno predlaganega
projekta bi znašala 12 mio €. Investicija Fiprom se je začela izvajati leta 2008, z
nakupom objektov v vrednosti 3.440.000,00 EUR, ki je bila vezana na komunalno
infrastrukturo. Ta del investicije je zaključen in sedaj poteka faza pridobivanja
uporabnega dovoljenja.
Na tem območju se bo uredil prostor za tržnico, uredile se bodo površine, ki bodo
namenjene tudi drugim programom, vključno za dostop na to območje. Prostori
naj bi bili namenjeni za nadaljevanje projektov, ki jih je Občina načrtovala v
dolgoročnih programih, kot so knjižnica, center vseživljenjskega učenja, razvojna
agencija in podobno, kar sedaj v to investicijo ni več vključeno. S tem programom
se sedaj krči investicije na približno 7 milijonov € vseh sredstev. Po sedaj
veljavnem načrtu je bilo 3. 5 milijona € do konca leta 2009 že porabljenih. Enak
znesek pa je načrtovan za leto 2010 in 2011. Kot je že omenil, v ta projekt ni
vključena knjižnica, center vseživljenjskega učenja in drugi programi.
Prvi del projekta se gradi pod naslovom ohranjanje starih mestnih jeder.
Načrtovan projekt za leto 2010 in 2011 in pa bo financiran le in samo iz sredstev
evropskih skladov.
Za drugi del investicije je načrtovana poraba v višini 800 tisoč €, ki bodo
namenjeni urejevanju prostorov za oddajo. Občina finančno ni sposobna gradnje
takih objektov. Cena, ki je omenjena je določena na osnovi višine potrebnih
sredstev za pridobitev projektne dokumentacije in za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Namen naročila projekta in njegove izvedbe je razviden iz točnega
popisa del, ocene in končnega zneska potrebnih sredstev.
Cena projekta za izvedbo v primerjavi s PGD se iz leta v leto spreminja. V
primeru, da se izkaže, da bo manj sredstev potrebnih za njegovo izvedbo, bo
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preostanek sredstev razporejen z rebalansom. S potencialnimi uporabniki tržnice
se bo Občina skušala dogovoriti, na podlagi interesov posameznikov, da bi del
tega področja že vnaprej odkupili ali vzeli v najem, ali pa, da bi jim Občina
podelila stavbno pravico, s čimer bi sebi – Občini, zmanjšali strošek financiranja.
Marjan Čufer
V Sloveniji se nobena investicija še ni zaključila v roku in težko je v naprej
predvideti potrebna sredstva za njeno dokončanje.
Boris Bregant
Projekta, ki ju vodi, sta bila končana do roka in v okviru načrtovanih sredstev.
Projekt Kolperna je zaključen. Občina ga je pričela obnavljati meseca junija t.l. in
investicija znaša v velikosti cca 1 milijona €. Čaka se na uporabno dovoljenje. V
primerih, ko ima Občina urejeno potrebno dokumentacijo, odobrena nepovratna
evropska ali druga sredstva, tudi občinska, so projekti zaenkrat vedno zaključeni
v dogovorjenih rokih.
Izgradnja tržnice na območju FIPROMA in obnovljen objekt Kolperna, prinašata
nova delovna mesta.
Župan Tomaž Tom Mencinger
V nadaljevanju je župan odprl razpravo še na besedilo predlaganega Odloka o
proračunu in dal pojasnila Statutarni komisiji v zvezi z zadolževanjem v primeru
Gasilsko reševalne službe. Povedal je, da bo Občina skupaj z GARS-om in
drugimi sedmimi občinami pričela akcijo nabave skupne gasilske lestve, ki bo
locirana na Jesenicah. Občina Jesenice bi prispevala polovico potrebnih sredstev
za njeno nabavo. Dogovorjen je sestanek s predstavniki MORS-a in župani teh
občin, ki bodo sofinancirale lestev, ker je sedanja v slabem stanju in stroški za
njeno vzdrževanje visoki.
Po kočani razpravi so bile predstavljene še pisne pripombe:
Matjaž Peskar - stališče svetniške skupine LDS je:
»Za proračun, ki je pred nami, bi lahko rekli »šparati moramo, pa naj stane, kar
hoče«. Na tisti del proračuna, katerega odhodke nam nalaga zakonodaja, tako ali
tako težko vplivamo. Šolstvo, šport, predšolska vzgoja, sociala,… financiranje
vseh javnih zavodov, ki smo jih ustanovili *Ta del predstavlja globalni del
odhodkov. Tako pač je*, kar je prav, saj nam to dviga standard bivanja in kvaliteto
življenja.
Potem pa je tu še investicijski del. Ta del- dobrih 48,000.000 EUR, pa je v naših
rokah. Ampak tudi glede tega dela smo določili že v preteklem mandatu. Odločili
smo se, da bomo imeli novo mestno jedro – in imeli ga bomo.
Zato lahko rečemo, da je investicijski del proračuna zelo osredotočen na tistih
nekaj projektov, za katere moramo po sprejetih NRP-jih zagotoviti lasten del
sredstev. In tu se menda hudo mudi. Težko bi se strinjali s trditvijo, da bo v
prihodnje precej manj evropskih sredstev, zato moramo z zadevo zelo pohiteti, če
hočemo še kaj dobiti. Evropskih sredstev ne bo manj, prepričani smo, da jih bo
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celo več. Razlika bo samo ta, da jih EU ne bo dajala za vlaganja v zidove in beton
ter asfaltov, ampak v projekte, ki bodo skozi dejavnosti prinašale večjo dodano
vrednost.
Zato lahko rečemo na koncu, da imamo pred seboj »zabetoniran proračun«, in ga
je v fiskalnem letu nemogoče spreminjati, če ne želimo podreti še tistega, kar je
sedaj narejeno že več kot 50%«.
Andreja Šebat – občanka
»Ob pregledu gradiva za 31. redno sejo Občinskega sveta občine Jesenice sem
ugotovila, da se v okviru programa kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo v letu 2010
za intervencije v kmetijstvu ne bodo razdeljevala sredstva. To so investicijska
sredstva, ki so namenjena kot pomoč kmetijam, ki se širijo oz. izboljšujejo in bi
bilo od občine skrajno neodgovorno, če ne bi zagotovila vsaj toliko denarja, kot v
letu 2009 (30.000 EUR), saj ta znesek za občino s tako velikim proračunom ne
pomeni veliko.
Kot poklicni kmetovalec vas pozivam, da podprete razvoj kmetijstva v občini, saj
je kmetijstvo pomembna gospodarska dejavnost, ki skrbi za osnovne življenjske
potrebščine, ohranja izgled krajine in s tem tudi razvoj turizma v občini«.
Peter Razinger (KGZS, Zavod Kranj)
»Odbor jeseniške zbornične izpostave daje na proračun občine Jesenice 2010 –
prva obravnava, sledeče pripombe:
Predlagamo, da se v okviru proračunskega programa 11 izdvoji cca 30.000 EUR
za intervencije v kmetijstvo – od zneska 400.000 EUR: kmetijstvo, gozdarstvo in
ribištvo
Svoj predlog utemeljujemo s sledečimi dejstvi:
1. to so investicijska sredstva, kar vsekakor pomeni, da spodbujajo tistega, ki
investira in torej »širi« proizvodnjo
2. doslej so bila vedno na razpolago kmetom, ki so karkoli izboljševali na
svoji kmetiji – celo v večjem % od celotnega proračuna
3. sredstva za intervencije so v lanskem letu znašala niti ne 0,1% proračuna
občine Jesenice, kar se nam zdi nesmiselno, da bi pri tako nizkih zneskih
izvajali varčevalne ukrepe
4. kmetije občine Jesenice so premajhne, da bi kandidirale za sredstva na
državne razpise in so občinska sredstva edini možni vir pomoči pri
investicijah«.
Občinska knjižnica Jesenice - ravnateljica Cvetka Tropenauer Martinčič
»V predlogu finančnega načrta Občine Jesenice za leto 2010 je nakazano
izjemno znižanje sredstev za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva.
Predlagana sredstva (postavka 432300) predstavljajo samo 51% odobrenih
sredstev v letu 2009; glede na dejstva, načrtovana pri standardih za prirast
gradiva, pa to pomeni le 42% sredstev. Čeprav je zaradi predpisov financiranje
nakupa gradiva uvrščeno med investicijske transferje, to vsekakor ni nek projekt,
ki bi ga lahko zaradi pomanjkanja sredstev preložili, ampak redna dejavnost. Pri
financiranju rednih dejavnosti pa predlog finančnega načrta za leto 2010 nikjer
ne predvideva večjega zniževanja kot 10%.
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S tako drastičnim znižanjem se ne strinjamo, saj pomeni, da se nespametno
varčuje pri edini možnosti, ki lahko rešuje krizo – to je pri znanju. Prosimo, da se
najdejo drugačne rešitve in da se sredstva za nakup gradiva povišajo in se
približajo višini, načrtovani v letu 2009.«
Boris Smolej:
Pri pripravi proračuna za drugo obravnavo se pripravi samo obrazložitev njegovih
sprememb. Ponovno tiskanje proračuna v celoti je nepotrebno, zato predlaga, da
se jim posreduje le popravke in ne celotnega Proračuna.
Ker druge razprave in pripomb ni bilo, je župan predlagal
556. sklep 31. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 10.
2009 k 7. točki dnevnega reda: predlog Proračuna občine Jesenice za leto
2010 – PRVA OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2010 v prvi obravnavi, s
predlogom, da se za drugo obravnavo vanj vključijo dopolnilni predlogi, dani na
delovnih telesih Občinskega sveta in na seji Občinskega sveta.
Pri pripravi Proračuna občine Jesenice za drugo obravnavo se župan opredeli do
naslednjih pripomb iz javne razprave in sicer:
za intervencije v kmetijstvu, v okviru proračunskega programa 11, se v
proračunski postavki 7020 nameni enak odstotek proračunskih sredstev,
kot so bila zagotovljena v letu 2009
v načrtu razvojnih programov se rezervirajo proračunska sredstva za
pripravo in izdelavo projektne dokumentacije za razširitev oz. ureditev
ceste v Javorniški Rovt
zagotovi se vsaj minimalna nepovratna sredstva za pomoč občanov, ki
oddajajo turistične sobe
sredstva, namenjena izobraževanju odraslih na področju »drugi
izobraževalni programi odraslih - 1905«, naj ostanejo v enaki višini
v primeru priprave rebalansa za leto 2010 se nameni dodatna sredstva za
Občinsko knjižnico Jesenice – nakup knjižničnega gradiva
za obnovo OŠ Koroška Bela
programe s področja šolstva, kulture in športa
če je mogoče se iz največjih proračunskih postavk, med katere sodi tudi
Fiprom, oddvoji nekaj sredstev in z njimi ustanoviti sklad za izobraževanje
odraslih v višini recimo od 150.000 do 200.000 €, tako, da bi bilo breme
šolnin zanje (brezposelne, osebe, katerih starši imajo dohodke nižje od
500 €) in bi se lažje prekvalificirali, dokvalificirali, ustanovili morda celo
lastne d.o.o.-je ali s.p-je ali pa zanje nekoliko zmanjšati dajatve, ki bi se
lahko črpali iz tega sklada
GLASOVANJE: PRISOTNIH –28
ZA –20
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 8:
PREDLOG ODLOKA O UREDITVI CESTNEGA PROMETA V OBČINI
JESENICE – PRVA OBRAVNAVA
Predlagani Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Jesenice, ki je
predlagan v razpravo v prvi obravnavi, je obrazložil Marko Markelj.
O sprejetih sklepih delovnih teles sta poročala:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije
Statutarna komisija na predlog Odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih v
občini Jesenice v prvi obravnavi ni imela pripomb, zato predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da ga sprejme v prvi obravnavi.
Boris Dolžan - predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Odloka o ureditvi
cestnega prometa v naseljih v občini Jesenice v prvi obravnavi.
V razpravi je Zoran Kramar dal naslednje pripombe na predlagano besedilo
Odloka:
17. člen: določena je višina žive meje 0.5 m, je previsoka še posebej v
zimskih mesecih, ko se po teh predelih naberejo kupi snega in ljudje
morajo hoditi po cesti,
Koliko časa mora vozilo stati, da se ga obravnava kot zapuščeno vozilo –
določilo 24. člena Odloka.
Rok o obveščanju lastnika, ki je določen v 25. členu je omenjen na 3 dni,
lahko bi bil krajši.
Potrebno bi bilo določiti, kje in kako ter način plačila (v 26. členu je
omenjeno, da storilec prekrška plača na licu mesta). Zakaj mora biti
prisotna policija, če je za to odgovorna redarska služba (navedeno v 27.
členu)?
Druge razprave ni bilo, zato je župan predlagal:
557. sklep 31. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 10.
2009 k 8. točki dnevnega reda: predlog Odloka o ureditvi cestnega prometa
v naseljih v občini Jesenice v prvi obravnavi.
Sprejme se predlog Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Jesenice v prvi
obravnavi.
Sprejme se predlog Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Jesenice v prvi
obravnavi s predlogi in pripombami, da se do priprave predloga odloka za drugo
obravnavo proučijo naslednje pobude in predlogi za njegovo spremembo in sicer:
V 17. členu je določena višina žive meje 0.5 m, je previsoka, posebej še v
zimskih mesecih, ko ljudje ne morejo uporabljati pločnika in hodijo po cesti,
24. člen odloka govori o zapuščenem vozilu, kdaj se smatra, da je vozilo
zapuščeno?
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25. člen določa rok o obveščanju lastnika, 3 dni, ali ta rok zadošča?
26. člen določa, da storilec prekrška plača kazen na licu mesta. Prav bi
bilo, da se določi, kje in kako ter možen način plačila kazni
27. člen določa, da nadzorni organ takoj obvesti policijsko postajo in vse
ostale. Nekaj odgovornosti imajo tudi redarji. Zakaj potrebujemo tam
policijo?
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
PREDLOG PROGRAMA GOSPODARJENJA S POSLOVNIMI PROSTORI, KI
SO V LASTI IN UPRAVLJANJU OBČINE JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA
Predlagani Program gospodarjenja s poslovnimi prostori v drugi obravnavi je
obrazložila Valentina Gorišek.
O sprejetih sklepih delovnih teles je poročal:
Boris Dolžan - predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Programa gospodarjenja
s poslovnimi prostori, ki so v lasti in upravljanju Občine Jesenice, v drugi
obravnavi.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal:
558. sklep 31. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 10.
2009 k 9. točki dnevnega reda: predlog Programa gospodarjenja s
poslovnimi prostori, ki so v lasti in upravljanju Občine Jesenice v drugi
obravnavi.
Sprejme se predlog Programa gospodarjenja s poslovnimi prostori, ki so v lasti in
upravljanju Občine Jesenice v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH –23
ZA –23
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
VOLITVE IN IMENOVANJA:
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10.1 PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDLAGANIH KANDIDATOV ZA ČLANE
SVETA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA
KOROŠKA BELA
10.2 PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDLAGANEGA KANDIDATA ZA ČLANA
SVETA JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVODA SPLOŠNA BOLNIŠNICA
JESENICE
10.3 PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDLAGANEGA KANDIDATA ZA ČLANA
SVETA JAVNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA GIMNAZIJA
JESENICE.

TOČKA 10.1:
PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDLAGANIH KANDIDATOV ZA ČLANE
SVETA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA
KOROŠKA BELA
Poročala je Vera Pintar - predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja in povedala, da:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da se z javnim glasovanjem v Svet javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda imenuje naslednje predlagane kandidate:
1. Tanja Razinger, roj. 1970, Mladinska ulica 4, Jesenice.
2. Brita Sodja, roj. 1967, Bl. Dobrava 91, Blejska Dobrava.
3. Dijana Bešič, roj. 1967, Kurirska pot 1/a, Jesenice.
Mandat članom Sveta javnega zavoda traja 4 - leta. Predlagani kandidati svojo
funkcijo člana Sveta nastopijo s 1.11. 2009, oz. z dnem konstituiranja Sveta
zavoda.
Ker razprave ni bilo, je župan predlagal v sprejem naslednji
559. sklep 31. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.10.
2009 k 10. točki dnevnega reda – volitve in imenovanja - podtočka 10.1.:
Predlog za imenovanje predlaganih kandidatov za člane Sveta vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela.
V Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda se imenuje naslednje
predlagane kandidate:
1. Tanja Razinger, roj. 1970, Mladinska ulica 4, Jesenice.
2. Brita Sodja, roj. 1967, Bl. Dobrava 91, Blejska Dobrava.
3. Dijana Bešič, roj. 1967, Kurirska pot 1/a, Jesenice.
Mandat članom Sveta javnega zavoda traja 4 - leta. Predlagani kandidati svojo
funkcijo člana Sveta nastopijo s 1.11. 2009, oz. z dnem konstituiranja Sveta
zavoda.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH –25
ZA –23
PROTI – 2

Sklep je sprejet.

TOČKA 10.2:
PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDLAGANEGA KANDIDATA ZA ČLANA
SVETA JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVODA SPLOŠNA BOLNIŠNICA
JESENICE
Poročala je Vera Pintar - predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja in povedala, da:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da z javnim glasovanjem v Svet javnega zdravstvenega
zavoda Splošna bolnišnica Jesenice imenuje Ivanko Zupančič, roj. 1949, z
Jesenic, Cesta revolucije 2a.
Mandat članici Sveta javnega zavoda traja 4 leta, funkcijo pa nastopi z dnem
konstituiranja Sveta zavoda.
Ker razprave ni bilo, je župan predlagal v sprejem
560. sklep 31. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.10.
2009 k 10. točki dnevnega reda – volitve in imenovanja – podtočka 10.2.:
Predlog za imenovanje predlaganega kandidata za člana sveta javnega
zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice.
V Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice se imenuje
Ivanka Zupančič, roj. 1949, z Jesenic, Cesta revolucije 2a.
Mandat članici Sveta javnega zavoda traja 4 leta, funkcijo pa nastopi z dnem
konstituiranja Sveta zavoda.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 23
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10.3:
PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDLAGANEGA KANDIDATA ZA ČLANA
SVETA JAVNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA GIMNAZIJA
JESENICE
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Poročala je Vera Pintar - predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja in povedala, da:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da se z javnim glasovanjem v Svet javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Gimnazija Jesenice imenuje Robert Pajk, roj. 1963, Bl.
Dobrava 26/a, Blejska Dobrava.
Mandat članu Sveta javnega zavoda traja 4 - leta, funkcijo nastopi z dnem
konstituiranja Sveta zavoda oz. najkasneje s 1.1.2010.
Ker razprave ni bilo, je župan predlagal:

561. sklep 31. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 10.
2009 k 10. točki dnevnega red – volitve in imenovanja – podtočka 10.3.:
Predlog za imenovanje predlaganega kandidata za člana sveta javnega
vzgojno izobraževalnega zavoda Gimnazija Jesenice.
V Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Gimnazija Jesenice se imenuje
Robert Pajk, roj. 1963, Bl. Dobrava 26/a, Blejska Dobrava.
Mandat članu Sveta javnega zavoda traja 4 leta, funkcijo nastopi z dnem
konstituiranja Sveta zavoda oz. najkasneje s 1.1.2010.
GLASOVANJE: PRISOTNIH –24
ZA – 16
PROTI - 4
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11:
PREDLOG DOLOČITVE NOVIH CEN ZA PREVOZ Z ELEKTRIČNIM
AVTOMOBILOM NA POKOPALIŠČU BLEJSKA DOBRAVA, PREDLOG ZA
DOLOČITEV CENE ZA HRAMBO ODSLUŽENIH IN/ALI ZAPUŠČENIH
AVTOMOBILOV IN DOLOČITEV CENE PLAKATIRANJA V OBČINI JESENICE
Uvodno obrazložitev, predlagano določitev cene za prevoz z električnim
vozilom ter smotrnost tega nakupa je pojasnila Nuša Jelenc
O sprejetih sklepih delovnih teles sta poročala:
Oto Kelih - Odbor za proračun in finance
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Predlog določitve novih cen za prevoz z električnim avtomobilom na
pokopališču Blejska Dobrava, v predlagani višini.
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Boris Dolžan - predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu, da da soglasje k predlaganim cenam za prevoz z električnim
avtomobilom na pokopališču Blejska Dobrava v naslednji višini:
storitev
Enota mere
Cena / EM
1.
Prevoz z električnim avtomobilom pogreb
16,00 €/pogreb
pri pogrebu
Cena velja od prvega dne naslednjega meseca od sprejetja na občinskem svetu
občine Jesenice.
V razpravi so sodelovali:
Ivanka Zupančič – v imenu svetniške skupine Socialnih demokratov
Svetniško skupino socialnih demokratov zanima upravičenost in utemeljenost
nabave električnega vozila, brez predhodne analize ekonomičnosti ob dejstvu, da
je JEKO IN v letu 2008 izkazoval izgubo. Glede na reliefnost in majhnost
pokopališča, je vprašanje smiselnost vožnje po pokopališču. Svetniška skupina
ocenjuje, da je prenos pokojnika do groba skomercializiran in neoseben. Moti jih
brezplačen prevoz osebe, ki sama ne more hoditi, s tem, da je v gradivu
zapisano, da se bodo stroški vračunavali v najemnine grobov. Najemnina je
namenska in se uporablja za vzdrževanje poti in zelenic, ne pa pokrivanju
stroškov vozila. Zaradi tega se bo povišala cena pogreba. Ali je bil postopek
nakupa vozila pravno formalno izpeljan? Dobra stvar je edino v tem, da je
osebam, ki se težko gibljejo, omogočen dostop.
Marko Markelj:
Avto je bil kupljen iz amortizacijskih sredstev. Predvideno je 150 prevozov letno.
Delež se pokriva iz obstoječih najemnin, iz dobička, zato se najemnine ne bodo
zvišale. Strošek pogreba se povečuje izključno samo v primeru uporabe najema avtomobila na pogrebu. Vozilo bo omogočil lažji dostop za osebe, ki so
gibalno ovirane. Po njegovem mnenju je to dobra gesta javnega podjetja in
Občine.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Zanj je to dodatna ponudba, ki omogoča gibalno oviranim osebam lažji dostop na
pokopališče in je dobrodošla. Najem vozila pa sodi v osebno odločitev
posameznika.
Jernej Udir:
V času, ko vozilo ne bo služilo pogrebom, se ga da v najem.
Ker druge razprave ni bilo, je župan predlagal v sprejem
562. sklep 31. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.10.
2009 k 11. točki dnevnega reda: Predlog določitve novih cen za prevoz z
električnim avtomobilom na pokopališču Blejska Dobrava.
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Občinski svet občine Jesenice soglaša s predlaganimi cenami za prevoz z
električnim avtomobilom na pokopališču Blejska Dobrava v naslednji višini:
storitev
Enota mere
Cena / EM
1.
Prevoz z električnim avtomobilom
pogreb
16,00 €/pogreb
pri pogrebu
Cena velja od prvega dne naslednjega meseca od sprejetja na občinskem svetu
občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH –27
ZA –17
PROTI – 5
Sklep je bil sprejet.

Predlog za določitev cene za hrambo odsluženih in/ali zapuščenih
avtomobilov.
Po krajši uvodni obrazložitvi Nuše Jelenc sta o sprejetih sklepih delovnih teles
poročala:
Oto Kelih – Odbor za proračun in finance
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog za določitev cene za hrambo odsluženih in/ali zapuščenih
avtomobilov, v predlagani višini.
Boris Dolžan - predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu, da da soglasje k predlaganim cenam za hrambo odsluženih
in/ali zapuščenih avtomobilov v naslednji višini:
CENIK ZA HRAMBO ODSLUŽENIH IN/ALI ZAPUŠČENIH AVTOMOBILOV
storitev
Enota mere
Cena /
(EM)
EM
1. Hramba vozila:
€/dan
2,30
na dan dovoza brezplačno, vsak naslednji
začeti dan
Cena ne vključuje DDV.
Cena velja od prvega dne naslednjega meseca od sprejetja na občinskem svetu
občine Jesenice in občine Žirovnica.
V razpravi je Boris Smolej vprašal, kdo krije stroške zapuščenih vozil, ko se
lastnika ne najde?
Marko Markelj - odgovor
V primerih zapuščenega vozila brez lastnika, stroške krije Občina.
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Boris Smolej:
Zato predlaga, da Občina najde možnost za skrajšanje 90 - dnevnega roka
ugotavljanja in iskanja lastnika zapuščenega vozila.
Ker druge razprave ni bilo, je župan predlagal:
563. sklep 31. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.10.
2009 k 11. točki dnevnega reda: Predlog za določitev cene za hrambo
odsluženih in/ali zapuščenih avtomobilov.
Občinski svet občine Jesenice soglaša s predlaganimi cenami za hrambo
odsluženih in/ali zapuščenih avtomobilov v naslednji višini:
CENIK ZA HRAMBO ODSLUŽENIH IN/ALI ZAPUŠČENIH AVTOMOBILOV
storitev
Enota mere
Cena /
(EM)
EM
1. Hramba vozila:
na dan dovoza brezplačno, vsak naslednji
€/dan
2,30
začeti dan
Cena ne vključuje DDV.
Cena velja od prvega dne naslednjega meseca od sprejetja na občinskem svetu
občine Jesenice in občine Žirovnica.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA –27
Sklep je bil sprejet.

Predlog za določitev cene plakatiranja v občini Jesenice
Po krajši uvodni obrazložitvi Nuše Jelenc sta o sprejetih sklepih delovnih teles
poročala:
Oto Kelih – Odbor za proračun in finance
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme določitev cene plakatiranja v občini Jesenice, v predlagani višini.
Boris Dolžan - predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu, da da soglasje k predlaganim cenam za plakatiranje v občini
Jesenice v naslednji višini:
CENIK PLAKATIRANJA V OBČINI JESENICE
FORMAT PLAKATA
Cena / plakat
B1 (70 X 100 cm) pokončno

0,45 €/dan

Plačilo komunalne takse

25 % /dan
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Prilepke / bela podlaga (v primeru, da je plakat
sestavljen iz več delov ali manjše dimenzije)

0,60 €/kos

V ceni plakatiranja je vključeno: sprejem plakatov, plakatiranje, uporaba
plakatnih panojev, stroški organizacije.
V ceno plakatiranja ni vključen 20% DDV.
Najmanjše naročilo: 20 plakatov
Termin plakatiranja: 7 dni
Dan plakatiranja: ponedeljek
Plakatiranje se izvaja skladno s Splošnimi pogoji plakatiranja, ki so priloga
cenika plakatiranja.
Cene veljajo od prvega dne naslednjega meseca od sprejetja na občinskem svetu
občine Jesenice.
Ker razprave ni bilo, je župan predlagal v sprejem naslednji
564. sklep 31. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.10.
2009 k 11. točki dnevnega reda: Predlog za določitev cene plakatiranja v
občini Jesenice.
Občinski svet občine Jesenice soglaša s predlaganimi cenami za plakatiranje v
občini Jesenice v naslednji višini:
CENIK PLAKATIRANJA V OBČINI JESENICE
FORMAT PLAKATA
Cena / plakat
B1 (70 X 100 cm) pokončno
0,45 €/dan
Plačilo komunalne takse
25 % /dan
Prilepke / bela podlaga (v primeru, da je plakat sestavljen iz
0,60 €/kos
več delov ali manjše dimenzije)
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA –27

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 12:
POROČILO O IZVAJANJU KONCESIONIRANE DEJAVNOSTI JAVNEGA
MESTNEGA PROMETA IN ŠOLSKIH PREVOZOV NA OBMOČJU OBČINE
JESENICE V LETU 2008.
Poročilo je predstavil Marko Markelj.
O sprejetih sklepih delovnih teles sta poročala:
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Oto Kelih – Odbor za proračun in finance
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega
prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2008.
Boris Dolžan - predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga,
da se sprejme Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega
prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice v letu 2008, ki ga je
pripravilo podjetje ALPETOUR, Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, Kranj.
V razpravi sta sodelovala:
Igor Arh:
Ima pomisleke glede resničnih podatkov, prikazanih prihodkov zato, ker višina
finančnih sredstev iz koncesije in šolskih prevozov znaša v višini 438 tisoč €,
izkazan prihodek koncesionarja pa v višini 559 tisoč €.
Poleg tega ni več mogoče najti vozni red koncesionarja ne na njihovi spletni
strani, kot tudi ne na spletni strani Turističnega informativnega portala.
Zoran Kramar:
Občinski svet bi moral poročilo obravnavati prej.
Ker druge razprave ni bilo, je župan predlagal v sprejem
565. sklep 31. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 10.
2009 k 12. točki dnevnega reda: Poročilo o izvajanju koncesionirane
dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju
občine Jesenice v letu 2008.
Sprejme se Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega

mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu
2008.
GLASOVANJE: PRISOTNIH –27
ZA – 20
PROTI –1
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 13.1:
INFORMACIJO O VODENIH POSTOPKIH ZA ZAGOTOVITEV PREDPISANIH
RAVNANJ S KOMUNALNIMI ODPADKI NA DEPONIJI MALA MEŽAKLA
Informacijo o vodenih postopkih za zagotovitev predpisanih ravnanj s
komunalnimi odpadki na Deponiji Mala Mežakla je predstavil Marko Markelj.
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O sprejetih sklepih delovnih teles so poročali:
Oto Kelih – Odbor za proračun in finance
Odbor za proračun in finance sporoča Občinskemu svetu občine Jesenice, da se
je seznanil z Informacijo o vodenih postopkih za zagotovitev predpisanih ravnanj
s komunalnimi odpadki na Deponiji Mala Mežakla.
Boris Dolžan - predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko je
seznanjen z Informacijo o vodenih postopkih za zagotovitev predpisanih ravnanj s
komunalnimi odpadki na Deponiji Mala Mežakla.
Boris Smolej – Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
sporoča Občinskemu svetu občine Jesenice, da je bil seznanjen z Informacijo o
vodenih postopkih za zagotovitev predpisanih ravnanj s komunalnimi odpadki na
Deponiji Mala Mežakla.
Robert Pajk – Odbor za gospodarstvo
Odbor za gospodarstvo je bil seznanjen z Informacijo o vodenih postopkih za
zagotovitev predpisanih ravnanj s komunalnimi odpadki na Deponiji Mala
Mežakla.
V razpravi so sodelovali:
Marko Zupančič:
Ali je podatek napisan na strani 6, kjer so omenjene minimalne in maksimalne
temperature pravilen, da se v mesecu decembru temperatura giblje v višini 29,2
stopinj C?
Boris Smolej:
V tabeli je vidno, da obremenitev Kranjskogorskega deleža dovoza odpadkov
presega lastniški delež. Delež dovoza odpadkov, ki presega lastniški delež, naj
se obračuna po tržni ceni. Potreben je izračun, koliko več teh količin je nad
lastniškim deležem.
Ljudmila Ilenič:
V proračunu je napisano, da je za sortirnico komunalnih odpadkov namenjeno
272.000 EUR. Na strani 4 je stavek, ki omenja, da se bo s podelitvijo stavbne
pravice dobilo investitorja za sortirnico. Zakaj tega projekta ne prevzame podjetje
JEKO IN glede na to, da bo to prihodek občine. Občina Jesenice naj se vključi v
javno zbiranje ponudb.
Marko Markelj:
Občina ima premalo sredstev za investicijo izgradnje sortirnice. V proračunu so
rezervirana sredstva za nakup zemljišča. S podelitvijo stavbne pravice pa bi
občina zaslužila. Problem izgradnje sortirnice le za potrebe občine Jesenice bi
bila nerentabilna.
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Župan Tomaž Tom Mencinger:
Količina odpadkov, ki se vozi na odlagališča je in bo vedno manjša. Država ima
15 regijskih centrov, od katerih se predvideva, da jih bo ostalo le 10. Edina prava
rešitev je ta, da Občina Jesenice izven območja obstoječe deponije, na
odkupljenih zemljiščih dodeli stavbno pravico investitorju sortirnice. V prihodnjem
letu bo znano, kako se bodo stvari odvijale. Prednost Male Mežakle je v tem, da
je deponija vključena v operativni program države.
Igor Arh:
Ali okoljska dajatev za obremenjevanje okolja ostaja občini, kamor se odpadki
pripeljejo?
Marko Markelj:
Občina, ki pripelje odpadke na Malo Mežaklo, obdrži okoljsko dajatev. Če takse
za obremenjevanje okolja občina, ki pripelje odpadke, ne porabi, jo prepusti
občini Jesenice in jo lastnice deponije delijo po lastniškem deležu.
Marjeta Tomaš:
Kdaj in kako je bilo dogovorjeno, da se dovoljuje občinam solastnicam, da lahko
količine pripeljanih odpadkov presega dogovorjene solastniške deleže?
Boris Smolej:
Razmerje prekoračitve pripeljanih odpadkov na deponijo je v razmerju 1:2 v
primerjavi s prejšnjimi leti.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Predlaga, da se pripravi analiza, tudi za pretekla obdobja, o dejansko pripeljanih
količinah odpadkov na deponijo in na podlagi teh argumentov se pripravi
konkretne predloge rešitev.
Z upravljavcem deponije in direktorjem podjetja ter Občino se bodo zbrali vsi
relevantni podatki o pripeljanih količinah,na podlagi katerih bo narejena analiza.
Ker druge razprave ni bilo, je župan predlagal v sprejem:
566. sklep 31. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 10.
2009 13. točki dnevnega reda – podtočka točka 13.1.: Informacijo o vodenih
postopkih za zagotovitev predpisanih ravnanj s komunalnimi odpadki na
Deponiji Mala Mežakla
Sprejme se Informacijo o vodenih postopkih za zagotovitev predpisanih ravnanj s
komunalnimi odpadki na Deponiji Mala Mežakla.
GLASOVANJE: PRISOTNIH –22
ZA – 23
PROTI – 1
Sklep je bil sprejet.
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Ker je imel župan Tomaž Tom Mencinger v Državnem zboru obveznosti, je
za nadaljevanje vodenja seje pooblastil podžupana Borisa Breganta.

TOČKA 13.2:
INFORMACIJA O LETNEM POROČILU - JKP - JEKO IN ZA LETO 2008
Poročilo je predstavil direktor podjetja JEKO IN, d.o.o., Jesenice Aleksander
Kupljenik, ki je odgovarjal na vprašanja, dana v razpravi.
O sprejetih sklepih delovnih teles sta poročala:
Oto Kelih - Odbor za proračun in finance
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlagano informacijo o Letnem poročilu JEKO-IN, d.o.o., Jesenice za
leto 2008.
Boris Dolžan - predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko
Občinskemu svetu predlaga, da sprejme predlagano informacija o Letnem
poročilu JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, za leto 2008.
V razpravi so sodelovali:
Oto Kelih:
V poročilu je pod točko »Zaključek in pomembni poslovni dogodki po zaključku
poslovnega leta« navedeno, da se je februarja znižala izhodiščna cena
daljinskega ogrevanja. Imenovana je bila komisija, ki naj bi pripravila poročilo in
poročala o realizaciji sklepov. Komisija naj poročilo z odgovori na vprašanja
pripravi do naslednje seje Občinskega sveta. V časniku Delo je bila objavljena
informacija, da bo cena ogrevanja nižja za 30%.
Boris Bregant:
Potrebno bo zadolžiti komisijo, da pripravi poročilo.
Aleksander Kupljenik:
Vpliva na članek, objavljen v časniku Delo, ni imel. Novinarju je povedal, da se je
cena za daljinsko toploto dejansko znižala v jeseniški občini na račun nižje cene
energenta.
Jernej Udir:
Zakaj se popisuje evidenca odvodov meteornih vod? V čistilno napravo se steka
veliko meteornih vod in meteorna kanalizacija je bila uničena.
Zanima ga, zakaj se pripravlja evidenca o količini meteornih voda? V čistilno
napravo se steka velika količina meteornih voda, po njegovem vedenju, zaradi
uničene meteorne kanalizacije.
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Aleksander Kupljenik
Država je izdala nov pravilnik, po katerem se merijo količine meteornih in fekalnih
voda. Količine meteornih voda bo možno izračunati in zaračunavati šele takrat, ko
bodo znani podatki o površini streh, urejenih površin ob objektih, itd.. Ko bodo
pridobili podatke o teh površinah tudi iz DURS-a in Geodetske uprave, se šele bo
lahko začelo zaračunavati tudi to.
Ker drugih pripomb in razprave ni bilo, je podžupan predlagal:
567. sklep 31. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 10.
2009 k 13. točki dnevnega reda - podtočka 13.2.: Informacija o Letnem
poročilu - JKP JEKO IN za leto 2008.
Sprejme se Informacija o Letnem poročilu - JKP - JEKO IN za leto 2008
GLASOVANJE: PRISOTNIH –26
ZA –24
PROTI –1
Sklep je sprejet.

TOČKA 14:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
14.1. Robert Pajk – vprašanje - pisno
424. vprašanje 31. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.10.2009
k 14. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Postajališče »Vintgar« (železniško postajališče).
Glede na gospodarsko dejavnost na tem področju, je število tirov na postajališču
ekstremno veliko. Kakšne so usmeritve in predvideni ukrepi v zvezi s
postajališčem (zmanjšanje števila tirov, nakup zemljišča)?

14.2. Marko Zupančič – vprašanje - pisno
425. vprašanje 31. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.10.2009
k 14. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Po proučitvi odgovora na njegovo 406. vprašanje, ki je bilo postavljeno na 30. seji
Občinskega sveta, ponovno predlaga:
V grafični podlagi novega Občinskega prostorskega načrta naj se vodno zajetje
(»Pod smreko«), ki je že zgrajeno na parceli 579/68 k.o. Koroška Bela, označi z
oznako OVZ (okoljska infrastruktura, vodna zajetja).
Ne gre za vodovarstveno območje, kot je napačno razloženo v odgovorih, ampak
za predpisano označbo zajetje z izvirom, ki je povezano z novim vodovodnim
omrežjem na Javorniškem Rovtu, za katerega je pridobljeno delno vodovodno
dovoljenje. Pravilna oznaka v novem prostorskem načrtu bo tudi omogočala
pridobitev UPORABNEGA DOVOLJENJA.
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Po projektu izvedenih del je na podlagi geodetskega posnetka dokumentirano, da
je samo zajetje dejansko zgrajeno na severovzhodnem delu parcele 597/68 k.o.
Koroška Bela, na katerem je s solastnikoma že pridobljena in vknjižena služnost
na podlagi NOTARSKEGA ZAPISA.
Pobuda je posredovana kot opozorilo na napako, ki se pojavlja v predlogu načrta,
saj so druga zajetja na območju občine Jesenice, kot npr. na Koroški Beli –
ZABUKOVJE, v Plavškem Rovtu, na Kočni (dva zajetja), na Lipcah, že
predpisano označena z OVZ. Res pa je, da so morda, poleg zajetja v
Javorniškem Rovtu, še kakšna druga, ki nimajo ustrezne označbe.

14.3. Vinko Lavtižar - pobuda - pisno
426. pobuda 31. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.10.2009 k
14. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Srečujemo se z dokaj hudim pomanjkanjem finančnih sredstev za obnovo in
popravilo »delujočih« semaforjev skozi mesto na glavni prometnici, ki so za
nemoten promet v mestu, bistvenega pomena. Del teh semaforjev zaradi
navedenega problema skozi celo leto sploh ne deluje, postavljen pa je bil nov
semafor na novi cesti (upravičenost delovanja in vzdrževanja), kateri pa v
sedanjem času več ali manj ne služi svojemu namenu, ker ga dosti voznikov ne
upošteva. Menim, da bi za varnost in pretočnost vozil čez progo na omenjenem
priključku zadovoljil primeren c.p. znak – z močno utripajočo lučjo (samo ob
prihodu vlaka).

14. 4. Vinko Lavtižar – pobuda - pisno
427. pobuda 31. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.10.2009 k
14. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Predlaga večji nadzor hitrosti na cesti Tuš - Doka. Ugotavlja, da so na tej cesti
hitrosti vozil prekoračene preko celega dneva, ne glede na vrsto in obtežbo
prevoznega sredstva.

14.5. Ljudmila Ilenič - pisno
428. pobuda 31. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.10.2009 k
14. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
V preteklosti je bilo ogrevanje blokov dosti problematično – ni bilo vročevoda do
vseh področij. Tudi možnosti ogrevanja s plinom ni bilo. Ljudje so se znašli
različno.
Zdaj to ni več potrebno, zaradi starosti teh preteklih »rešitev ogrevanja« morebiti
nevarno, saj energenti - goriva – v kleteh, na balkonih itd. imamo inšpektorje, ki
bi na tem področju naredili kaj reda? Tudi različno zapiranje balkonov bi bilo
nujno preveriti, če že ne drugače, iz estetskih razlogov. Prosim, če to pobudo
premislite in hvala.
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14.6. Branka Doberšek- pobuda - pisno
429. pobuda 31. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.10.2009 k
14. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
JEKO IN, d.o.o. Jesenice naj pridobi dovoljenje za odvoz odpadkov, med katere
spada tudi azbestna kritina, saj tega dovoljenja sedaj nima. S tem bi se zmanjšalo
tudi število divjih odlagališč, kamor občani odlagajo tovrstne odpadke.

14.7. Robert Pesjak- pobuda - pisno
430. pobuda 31. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.10.2009 k
14. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Pri bolnici imamo sedaj novo obnovljeno cestišče, kar pa ne bo zdržalo dolgo, saj
tovorna vozila z naloženimi mrežami iz Kovinarja vozijo okoli bolnice in ne po
industrijski coni poleg Intereurope. Potrebno bi bilo najti razloge za zaporo ceste
in jo odpraviti.

14.8. Branka Doberšek- vprašanje - pisno
431. vprašanje 31. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.10.2009
k 14. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Pri Bolnišnici Jesenice se pobira precej visoka parkirnina na zemljišču, ki je v lasti
Občine Jesenice. S katerim občinskim Aktom je Občina Jesenice to dovolila oz.
dala koncesijo privatnim podjetjem?

14.9. Branka Doberšek- pobuda - pisno
432. pobuda 31. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.10.2009 k
14. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Celotne seje Občinskega sveta naj snema ATM Kranjska Gora ali kakšna druga
ustanova, ki se s snemanjem ukvarja. Volivci si to želijo in meni, da bi jim lahko
ustregli.

14.10. Boris Smolej – pobuda - ustno
433. vprašanje 31. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.10.2009
k 14. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Muzej Železarne Jesenice je bil med prvimi muzeji. Na Ravnah so pričeli s
projektom Muzej vseslovenskega železarstva. Eksponate, ki jih je Železarna
Jesenice dala v upravljanje občini naj ostanejo na Jesenicah.

14.11. Boris Smolej – pobuda - ustno
434. vprašanje 31. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.10.2009
k 14. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
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Na seji Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenja s stavbnimi
zemljišči so obravnavali odgovore, poslane 13. avgusta od družbe E-Net in
Acroni, ki sta ga podjetja dopolnila, brez poslovnega načrta. Po posvetovanju z
direktorico občinske uprave je bilo odločeno, da se občinski prostorski plan
obravnava na seji Občinskega sveta ločeno od OPN za območje obrata
Jeklovlek. V gradivu, na katerem sta podpisani odgovorni osebi podjetij Acroni in
E - net, je navedeno:
»Podroben seznam odpadkov, ki bi jih obdelovali, je naveden v poglavju 5. ob
tem je potrebno poudariti, da se navedeni odpadki iz termičnih procesov (žlindre),
ki bi predstavljali glavnino obdelanih odpadkov, res uvrščajo med nevarne
odpadke, vendar je njihova glavna nevarna lastnost za okolje ta, da bi v primeru,
če bi bili skladiščeni na odprtem, in bi jih spiral dež, lahko prišlo do izluževanja
nevarnih snovi, ki bi potencialno onesnažile tla in posledično vodo.« Odbor je
sprejel sklep, da se mora pred kakršno koli odločitvijo najprej o spremembi
prostorskega načrta seznaniti in odločiti na prizadetih krajevnih skupnosti, KS
Slovenski Javornik in Koroška Bela ter Blejska Dobrava-Lipce
Gradivo naj se obravnava na vseh prizadetih krajevnih skupnostih.
Odgovor podžupana Borisa Breganta – železarski muzej
Železarski muzej na Jesenicah je bil ustanovljen 1957 leta. Leta 1991 so bile
zbirke prenesene na Občino in kasneje na Gornjesavski muzej v upravljanje, v
katerem je posebna enota, železarska zbirka. Ta ima svoj status in dokumente
tudi urejene. Ni nobene podlage, da bi te eskponate prenesli v Ravne. S sklepom
je bilo odločeno, da se dokumentacija prenese v last Občine Jesenico s pogojem,
da se zbirka nikoli ne bo odtujila. Gornjesavski muzej se bo zaprosilo da poda
poročilo.

14.12. Ibrahim Smajić - vprašanje – ustno
435. vprašanje 31. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.10.2009
k 14. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Krajani območja Podmežakle opozarjajo, da okoli hišne številke 80, v zadnjem
letu ob večjem deževju voda poplavlja kleti.

14.13. Ibrahim Smajić - vprašanje – ustno
436. vprašanje 31. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.10.2009
k 14. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Na Kidričevi cesti, ob stavbi avtošole, ni urejenega dostopa na pločnik za invalide.

14.14. Jernej Udir – vprašanje-ustno
437. vprašanje 31. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.10.2009
k 14. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
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Na območje Male Mežakle kmetje vozijo cisterne gnojnice, ki se spira v Radovno
ali Savo.

14.15. Marija Kalan - vprašanje - ustno
438. vprašanje 31. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.10.2009
k 14. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Ali je Kolperna končana?
Odgovor podžupana Borisa Breganta
Skoraj vsa dela so zaključena. Varovalne ograje so odstranjene in ljudje lahko
uporabljajo parkirne površine, ki se že označujejo. Na Upravni enoti bo v kratkem
sestanek v zvezi s pridobitvijo uporabnega dovoljenja. Po tehničnem pregledu bo
že možen ogled objekta.

14.16. Barbara Habe Sintič – vprašanje – ustno in pisno dopolnjeno
439. vprašanje 31. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.10.2009
k 14. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Kako boste uredili parkiranje pred Visoko šolo za zdravstveno nego, ker
parkirišče ne služi več svojemu namenu – potrebam parkiranja študentov,
zaposlenih in obiskovalcev. Namreč parkirišče je ob 7.00 uri zjutraj polno,
zaparkirano z avtomobili s strani uslužbencev SBK. Študenti in zaposleni smo
tako primorani parkirišče poiskati pri najboljšemu sosedu.
Zanima me, ali je bila investitorju parkirišča pred SBJ izdano obratovalno
dovoljenje, namreč parkirnino je že treba plačati.

Ker drugih vprašanj in pobud ni bilo, je podžupan Boris Bregant ob 20.04 uri 31.
redno sejo Občinskega sveta občine Jesenice zaključil.

ŽUPAN
OBČINE JESENICE
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SVETA OBČINE JESENICE:
Mag. Božena RONNER

PODŽUPAN
Boris BREGANT
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