OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET

Številka: 032-10/2008
Datum: 21.11.2008

ZAPISNIK
22. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V
ČETRTEK, 20.11.2008 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, Andrej ČERNE, Ibrahim SMAJIĆ, Branko NOČ, mag.
Barbara HABE SINTIČ, Boris SMOLEJ, Robert PESJAK, Marija KALAN, Boris
DOLŽAN, Vera PINTAR, Ivanka ZUPAČIČ, Igor ARH, Marija MULEJ, Vinko
LAVTIŽAR, Borut ŽIGON, Matjaž PESKAR, Oto KELIH, mag. Marjan ČUFER,
Boris KITEK, Marjeta TOMAŠ, Zoran KRAMAR in Ljudmila ILENIČ.
OSTALI PRISOTNI:
Župan občine Jesenice Tomaž Tom MENCINGER, Slavka BRELIH – direktorica
občinske uprave, mag. Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor,
Andraž TOLAR – Oddelek za okolje in prostor, Damjan JENSTERLE – Atelje
Prizma, Tea VIŠNAR – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve,
Stevo ŠČAVNIČAR – direktor RAGOR-ja, Alenka MARKUNN – Marbo d.o.o. ter
mag. Božena RONNER - svetovalka župana za Občinski svet.
NOVINARJI:
Nataša MRAK in Matjaž ARIH – ATM, Janko RABIČ – Radio Triglav, Urška
PETERNEL – Gorenjski Glas in Barbka BERGUŠ – GTV.
ZAPISNIK JE PISALA:
Mojca LEVSTIK.
Župan Tomaž Tom Mencinger je pozdravil vse prisotne članice in člane
Občinskega sveta Občine Jesenice in ugotovil, da je na začetku seje prisotnih 24
svetnic in svetnikov Občinskega sveta, zato Občinski svet lahko pravno veljavno
odloča.
Boris Dolžan, predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko, je predlagal, da se z dnevnega reda 22. redne
seje Občinskega sveta občine Jesenice umakne 17. predlagana točka z
naslovom: »Informacija o strukturi cene daljinskega ogrevanja z načinom
oblikovanja cene.« Odbor namreč zaradi pomanjkljivega gradiva te točke na svoji
seji ni obravnaval, je pa v zvezi z njo sprejel naslednje sklepe:
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1. Iz dnevnega reda se umakne 5. predlagana točka dnevnega reda z naslovom:
»Informacija o strukturi cene daljinskega ogrevanja z načinom oblikovanja
cene.«
2. Gradivo se dopolni s strokovnim mnenjem občinske uprave in predlogi
sklepov, kako zmanjšati stroške in predlogi sklepov za Občinski svet, ki bodo
vsebinsko imeli napisane rešitve, zadolžitve in ukrepe.
3. Gradivo pripravi tudi Enos Energetika.
4. Gradivo mora biti pripravljeno za tisk in distribucijo najkasneje do četrtka,
20.11.2008. Odbor bo o zahtevanem gradivu s to točko dnevnega reda
razpravljal na naslednji seji, ki bo v torek, 25.11.2008, ob 17.00 uri.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
378. sklep 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008:
POTRDITEV PREDLAGANEGA DNEVNEGA REDA.
Z dnevnega reda 22. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice se umakne
17. točka z naslovom: »Informacija o strukturi cene daljinskega ogrevanja z
načinom oblikovanja cene.« Ostale točke dnevnega reda se ustrezno
preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.

Drugih predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je župan predlagal
379. sklep 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008:
POTRDITEV PREDLAGANEGA DNEVNEGA REDA.
D N E V N I R E D:
1. Potrditev besedila zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta, ki je bila
23.10.2008.
2. Predlog obvezne razlage 13. člena Odloka o ureditvenem načrtu Črna vas –
HITRI POSTOPEK.
3. Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice HITRI POSTOPEK.
4. Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice – HITRI
POSTOPEK.
5. Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice – HITRI
POSTOPEK.
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6. Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – HITRI POSTOPEK.
7. Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice – HITRI POSTOPEK.
8. Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska
knjižnica Jesenice – HITRI POSTOPEK.
9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice – HITRI
POSTOPEK.
10. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Republika –
DRUGA OBRAVNAVA.
11. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zamenjavi
neprofitnih stanovanj v lasti Občine Jesenice.
12. Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne
stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2009.
13. Predlog za uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje
2008 – 2011 za projekt nakup avtomobila za potrebe izvajanja javne službe
pomoč na domu (šifra NRP: OB041-08-0006).
14. Volitve in imenovanja: Predlog za imenovanje člana v Svet javnega zavoda
Dom upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice.
15. Predlog Programa dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2009 s
finančnim načrtom.
16. Poročila:
16.1 Predlog Poročila o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za obdobje
januar – oktober 2008.
16.2 Poročilo št. 3 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2008.
16.3 Predlog Poročila župana o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta
občine Jesenice (obdobje od 31.01.2008 do 23.10.2008).
17. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 27
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 21. REDNE
SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 23.10.2008.
Razprave in pripomb na besedilo zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta ni
bilo, zato je župan predlagal
380. sklep 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008 k 1.
točki dnevnega reda: POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH
SKLEPOV 21. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 23.10.2008.
Potrdi se besedilo zapisnika z realizacijo sklepov, sprejetih na 21. redni seji
Občinskega sveta, ki je bila 23.10.2008.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 21
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG OBVEZNE RAZLAGE 13. ČLENA ODLOKA O UREDITVENEM
NAČRTU ČRNA VAS – HITRI POSTOPEK.
V uvodni obrazložitvi je mag. Valentina Gorišek povedala, da za območje
Blejske Dobrave velja prostorski akt Ureditveni načrt Črna vas. Ker se na tem
območju gradijo določene nepremičnine, pri razlagi posameznih členov včasih
prihaja do razkorakov med pripravljavcem gradiva (Občino Jesenice) in Upravno
enoto. Ureditveni načrt vsebuje tolerančni člen, vendar si ta člen vsak po svoje
razlaga, zato se z obvezno razlaga tega tolerančni člen sedaj določajo enaki
postopki in enaka razlaga za posamezne primere, ki tečejo na Upravni enoti.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija nima pripomb na predlog Obvezne razlage 13. člena Odloka
o ureditvenem načrtu Črna vas, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme
po hitrem postopku.
Boris Smolej – predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Obvezne
razlage 13. člena Odloka o ureditvenem načrtu Črna vas po hitrem postopku.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog Obvezne razlage 13. člena Odloka o ureditvenem načrtu Črna vas po
hitrem postopku.
V razpravi je sodeloval:
Andrej Černe:
 Na 19. seji Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči, je bila ob obravnavi te točke tudi razprava glede ureditve
območja Hrenovice, več o tej razpravi pa bo povedal pri točki vprašanja in
pobude.
Po razpravi je župan predlagal
381. sklep 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008 k 2.
točki dnevnega reda: PREDLOG OBVEZNE RAZLAGE 13. ČLENA ODLOKA
O UREDITVENEM NAČRTU ČRNA VAS – HITRI POSTOPEK.
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Sprejme se predlog Obvezne razlage 13. člena Odloka o ureditvenem načrtu
Črna vas – HITRI POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA
VORANCA JESENICE – HITRI POSTOPEK.
V uvodni obrazložitvi je Tea Višnar obrazložila vse predlagane spremembe
odlokov o ustanovitvi javnih zavodov s področja kulture in šolstva. Povedala je,
da se prve spremembe pri odlokih o ustanovitvi javnih zavodov nanašajo na
uskladitev dejavnosti javnih zavodov z novo Uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti. Spremembe dejavnosti se nanašajo tudi na upoštevanje dodatnih
predlogov javnih zavodov. Pri Osnovni šoli Toneta Čufarja in Osnovni šoli
Prežihovega Voranca gre samo za prevedbo dejavnosti glede na novo Uredbo.
Pri Osnovni šoli Koroška Bela se dodaja dejavnost za prevoze s kombijem, pri
Glasbeni šoli pa se dodaja dodatnih 13 dejavnosti s področja umetnosti,
založništva, itd. Tudi pri Ljudski univerzi se dodajajo dejavnosti, in sicer gre za 11
dodatnih dejavnost s področja izobraževanja. Pri Ljudski univerzi pa se dodaja
tudi člen, ki določa, da cenike potrjuje svet javnega zavoda, veljati pa začnejo po
soglasju ustanovitelja.
Pri javnih zavodih s področja kulture pa se spreminjata Odlok o ustanovitvi
javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, pri katerem gre zgolj za
prevedbo dejavnosti, in Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica
Jesenice, pri kateri se dodaja sedem dejavnosti, predvsem na račun tega, da bo
lahko na podlagi novo registriranih dejavnosti Občinska knjižnica tudi prodajala
odpisane knjige. Druge spremembe pa se nanašajo na spremembo Zakona o
uresničevanju javnega interesa s področja kulture. S tem Zakonom so bile
namreč sprejete spremembe glede sestave sveta javnega zavoda, tako da po
novem v svetu javnega zavoda ni več predstavnika uporabnikov, ki ga je
imenovala kulturniška zbornica. Druga sprememba pa se nanaša na pristojnost
sveta javnega zavoda, ki poleg ostalih pristojnosti po novem odloča tudi o
pritožbah delavcev iz delovnega razmerja.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija nima pripomb na predlog Odloka o spremembah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega
Voranca Jesenice in predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme po hitrem
postopku.
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Zoran Kramar – predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice po hitrem
postopku.
V skupni razpravi na vse predlagane spremembe odlokov o ustanovitvi javnih
zavodov s področja kulture in šolstva sta sodelovala:
Marko Zupančič:
 Pri Osnovni šoli Koroška Bela se v odlok o ustanovitvi tega javnega
zavoda dodaja dodatna dejavnost »medkrajevni in drugi cestni potniški
promet.« Zanima ga, ali to pomeni, da bo Osnovna šola Koroška Bela lahko
kupila kombi za prevoz otrok, saj je npr. Javorniški Rovt precej oddaljen od
Koroške Bele.
 Zanima ga, kaj v odloku pomeni dikcija »druga oskrba z jedmi«, ki je
navedena kot ena od dejavnosti osnovne šole.
Tea Višnar:
 Dejavnost »medkrajevni in drugi cestni potniški promet« se vključuje v
odlok z namenom, da bodo v šoli lahko vozili tudi otroke s kombijem na
razna tekmovanja, ekskurzije, ipd. Ne gre pa v tem primeru za redno
prevažanje otrok iz Javorniškega Rovta v šolo.
 Druga oskrba z jedmi pa pomeni prehranjevanje otrok v šoli oz.
zagotavljanje malice in kosila za te otroke. Ta dejavnost je že ves čas
vključena v odlok, sedaj pa se zaradi nove klasifikacije dejavnosti spreminja
samo njen naziv.
Po razpravi je župan predlagal
382. sklep 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008 k 3.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Sprejme se predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – HITRI
POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 24
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA TONETA
ČUFARJA JESENICE – HITRI POSTOPEK.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija nima pripomb na predlog Odloka o spremembah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta
Čufarja Jesenice, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme po hitrem
postopku.
Zoran Kramar – predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice po hitrem
postopku.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
383. sklep 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008 k 4.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Sprejme se predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice – HITRI
POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA KOROŠKA
BELA JESENICE – HITRI POSTOPEK.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija nima pripomb na predlog Odloka o spremembah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela
Jesenice, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme po hitrem postopku.
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Zoran Kramar – predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Odloka o sprememba odloka o ustanovitvi javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice po hitrem
postopku.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
384. sklep 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008 k 5.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
OSNOVNA ŠOLA KOROŠKA BELA JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Sprejme se predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice – HITRI
POSTOPEK
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 27
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA GLASBENA ŠOLA JESENICE –
HITRI POSTOPEK.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija nima pripomb na predlog Odloka o spremembah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice,
zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme po hitrem postopku.
Zoran Kramar – predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice po hitrem postopku.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
385. sklep 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008 k 6.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
GLASBENA ŠOLA JESENICE – HITRI POSTOPEK.
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Sprejme se predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – HITRI POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 27
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
ZAVODA GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE – HITRI POSTOPEK.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija nima pripomb na predlog Odloka o spremembah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, zato predlaga
Občinskemu svetu, da ga sprejme po hitrem postopku.
Zoran Kramar – predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice po hitrem postopku.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
386. sklep 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008 k 7.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA
JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Sprejme se predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice – HITRI POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
ZAVODA OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE – HITRI POSTOPEK.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
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Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija nima pripomb na predlog Odloka o spremembah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice, zato predlaga
Občinskemu svetu, da ga sprejme po hitrem postopku.
Zoran Kramar – predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Občinska knjižnica Jesenice po hitrem postopku.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
387. sklep 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008 k 8.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE –
HITRI POSTOPEK.
Sprejme se predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Občinska knjižnica Jesenice – HITRI POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE – HITRI POSTOPEK.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija nima pripomb na predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Ljudska univerza Jesenice, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme po
hitrem postopku.
Zoran Kramar – predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice po hitrem
postopku.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
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388. sklep 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008 k 9.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO
IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA LJUDSKA UNIVERZA JESENICE – HITRI
POSTOPEK.
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice – HITRI
POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 22
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM
NAČRTU REPUBLIKA – DRUGA OBRAVNAVA.

PROSTORSKEM

V uvodni obrazložitvi je mag. Valentina Gorišek povedala, da je bil predlog tega
odloka v prvi obravnavi obravnavan v postopku javne razgrnitve. Pridobljena so
vsa potrebna soglasja soglasjedajalcev, zato je sedaj predlog tega odloka
pripravljen za drugo obravnavo. V OPPN Republika se v glavnem prevzema
obstoječe stanje, razlike je le v tem, da se na tem območju povečuje število
parkirišč, ki so nujno potrebna za potrebe delovanja Kulturnega doma, bodočih
stanovanj in tudi spodnjega dela Republike.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija nima pripomb na predlog Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu Republika, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme v
drugi obravnavi.
Boris Smolej – predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu Republika v drugi obravnavi.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog Odloka o podrobnem prostorskem načrtu Republika v drugi obravnavi.
Boris Bregant – namestnik predsednika Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Republika v
drugi obravnavi.
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V razpravi je sodeloval:
Zoran Kramar:
 Po dolgem času se je območje na Hrušici uredilo po željah krajanov oz.
dejavnosti, ki se na tem območju dogajajo. Predlaga pa, da se za izvajanje
tega odloka, uredijo lastniška razmerja za zemljišča, na katerih se prepleta
lastništvo Občine Jesenice in Kulturno športnega društva Hrušica. To
razmerje še ni dokončno rešeno, z malo dobre volje iz občinske strani pa bi
se zadeva lahko rešila tako v korist Občine, kot tudi v korist Kulturno
športnega društva.
Po razpravi je župan predlagal
389. sklep 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008 k 10.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM
PROSTORSKEM NAČRTU REPUBLIKA – DRUGA OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Republika – DRUGA OBRAVNAVA
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 28
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11:
PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O
ZAMENJAVI NEPROFITNIH STANOVANJ V LASTI OBČINE JESENICE.
V uvodni obrazložitvi je mag. Valentina Gorišek povedala, da je Občinski svet v
lanskem letu sprejel Pravilnik o zamenjavi neprofitnih stanovanj v lasti Občine
Jesenice. V enem letu, od kar ta Pravilnik velja, pa seje ugotovilo določene
administrativne ovire, ki onemogočajo, da bi se Pravilnik lahko še bolje izvajal.
Zato se predlaga, da se iz besedila 5. člena Pravilnika črta komisija, ker se vsa
pravna in upravna opravila opravijo na Oddelku za okolje in prostor. Ko pa je
prosilec že uvrščen na čakalno listo za zamenjavo stanovanj, pa se ne potrebuje
nobene komisije več. Naslednja sprememba se nanaša na povečanje razlogov,
zaradi katerih lahko posameznik zaprosi za zamenjavo stanovanja. Do sedaj so
bili ti razlogi bolezen, starost ter lega stanovanja, sedaj pa se dodajata še lokacija
ter neurejeni med sosedski odnosi.
Do sedaj se je tudi zahtevalo, da mora najemnik pred zamenjavo stanovanja,
imeti poravnane vse obveznosti iz naslova najemnin. Predlaga se, da se Pravilnik
spremeni tako, da se v izjemnih primerih lahko ugodi tudi vlogi najemnika, ki teh
obveznosti nima v celoti poravnanih. Večkrat se namreč zgodi, da želijo najemniki
stanovanje zamenjati za manjše ravno iz razloga, ker so stroški stanovanja tako
visoki, da jih ne zmorejo več poravnavati.
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Predlagano pa je tudi, da se v Pravilniku črta določilo, da se neprofitno
stanovanje lahko zamenja šele po preteku dveh let od vselitve najemnika v to
stanovanje. Izkazalo se je, da je ta rok predolg, saj se velikokrat po vselitvi v
stanovanje predvsem pri mladih družinah spremeni število uporabnikov, zaradi
česar se spremenijo tudi bivalne potrebe najemnikov.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija nima pripomb na predlog Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah pravilnika o zamenjavi neprofitnih stanovanj v lasti Občine Jesenice,
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 Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah pravilnika o zamenjavi neprofitnih stanovanj v lasti
Občine Jesenice.
V razpravi so sodelovali:
Ibrahim Smajić:
 Predlaga, da najemnik, ki nima poravnanih obveznosti iz naslova
najemnin, stanovanje lahko zamenja šele takrat, ko svoje dolgove za nazaj
poravna. V nasprotnem primeru se bo dogajalo, da bodo dolžniki zamenjali
stanovanje, njihov dolg pa bo moral poravnati nekdo drug.
 Predlaga, da se neurejeni med sosedski odnosi ne upoštevajo kot razlog
za zamenjavo stanovanja. Z zamenjavo stanovanja neki konfliktni osebi se
namreč ne bo nič rešilo, saj bodo stanovalci ene večstanovanjske osebe
veseli, da so se tega stanovalca rešili, stanovalci druge stavbe pa bodo
razočarani, da se je ta oseba preselila v njihovo stavbo.
Mag. Valentina Gorišek:
 Z minimalnimi zamenjavami se včasih uspe rešiti celotno nadstropje, ali
celotno večstanovanjsko stavbo, zato je ta razlog naveden kot eden izmed
razlogov za zamenjavo stanovanja. Konfliktne osebe se namreč lahko
premestijo v večstanovanjsko stavbo, kjer je manj stanovanj, v podstrešna
stanovanja, ipd.
Boris Smolej:
 Glede neporavnanih obveznosti najemnikov se je potrebno zavedati, da je
eno formalnost, drugo pa je dejansko stanje. Zato se strinja s predlagano
spremembo Pravilnika, kajti če se pri posameznih najemnikih ugotovi, da res
nimajo nobenih sredstev, je potrebno na te primere gledati življenjsko in
najemnikom pomagati. Tiste, ki pa poskušajo goljufati, pa je potrebno takoj
kaznovati in jih prijaviti sodniku.
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Mag. Valentina Gorišek:
 Da se Pravilnik spremeni tako, da se v izjemnih primerih lahko ugodi tudi
vlogi najemnika, ki nima poravnanih vseh obveznosti, je predlagano iz
razloga, ker se večkrat zgodi, da želijo najemniki stanovanje zamenjati za
manjše ravno zato, ker so stroški stanovanja tako visoki, da jih ne zmorejo
več poravnavati. Dolgove pa se v skladu z javno finančnimi predpisi tako ali
tako redno izterjuje. Občina najemnino izterjuje z izvršbami, javno podjetje
pa svoje dolgove preko svojih računovodskih služb.
Po razpravi je župan predlagal
390. sklep 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008 k 11.
točki dnevnega reda: PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O ZAMENJAVI NEPROFITNIH STANOVANJ V
LASTI OBČINE JESENICE.
Sprejme se predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
zamenjavi neprofitnih stanovanj v lasti Občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 28
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 12:
PREDLOG SKLEPA O POVPREČNI GRADBENI CENI KVADRATNEGA
METRA KORISTNE STANOVANJSKE POVRŠINE V OBČINI JESENICE ZA
LETO 2009.
V uvodni obrazložitvi je mag. Valentina Gorišek povedala, da je Občinski svet
do leta 2005, na podlagi veljavnih pravilnikov in odloka o davkih občanov občine
Jesenice, vsako leto sprejemal Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne
stanovanjske površine. Zakon o financiranju občin je to pravno podlago odpravil,
zato je od leta 2005 do leta 2007 Davčna uprava sama revalorizirala veljavno
povprečno gradbeno ceno koristne stanovanjske površine. Od lanskega leta pa
Davčna uprava tega ne dela več, zato je potrebno sprejeti sklep, ki bo podlaga
Davčni upravi, ker se na podlagi tega sklepa obračunava davek od premoženje,
ki pa se obračuna samo nad površino 160 m2. Občina Jesenice je v lanskem letu
pobrala 66.000 EUR davka od premoženja, za leto 2009 pa se povečuje ta
prihodek na 70.000 EUR, ker se gradbena cena povečuje izključno z indeksacijo
oz. s ceno življenjskih stroškov v prvih devetih mesecih leta 2008.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
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
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gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini
Jesenice za leto 2009.
Boris Bregant – namestnik predsednika Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne
stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2009.
Robert Pajk – predsednik Odbora 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 2009.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
391. sklep 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008 k 12.
točki dnevnega reda: PREDLOG SKLEPA O POVPREČNI GRADBENI CENI
KVADRATNEGA METRA KORISTNE STANOVANJSKE POVRŠINE V OBČINI
JESENICE ZA LETO 2009.
Sprejme se predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne
stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 27
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 13:
PREDLOG ZA UVRSTITEV NOVEGA PROJEKTA V NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2008 – 2011 ZA PROJEKT NAKUP
AVTOMOBILA ZA POTREBE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE POMOČ NA
DOMU (ŠIFRA NRP: OB041-08-0006).
V uvodni obrazložitvi je Tea Višnar povedala, da Dom dr. Franceta Berglja za
občino Jesenice izvaja javno službo pomoč na domu. Občina Jesenice je za
potrebe izvajanja te javne službe Domu dr. Franceta Berglja odstopila starejši
avto, ki pa je sedaj že toliko dotrajan, da ni več uporaben. Zato se predlaga, da
se v načrt razvojnih programov uvrsti nakup novega avtomobila, za katerega se
bo namenilo 9.900,00 EUR iz proračuna občine Jesenice.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Boris Bregant – namestnik predsednika Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog uvrstitve novega projekta v Načrt razvojnih programov za
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obdobje 2008 – 2011 za projekt nakup avtomobila za potrebe izvajanja javne
službe pomoč na domu (šifra NRP: OB041-08-0006) v predlaganem besedilu.
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 uvrstitve novega projekta v Načrt
razvojnih programov za obdobje 2008 – 2011 za projekt nakup avtomobila za
potrebe izvajanja javne službe pomoč na domu (šifra NRP: OB041-08-0006) v
predlaganem besedilu.
V razpravi so sodelovali:
Marko Zupančič:

V gradivu je navedeno, da Dom dr. Franceta Berglja oskrbuje vse
oskrbovance na območju občine Jesenice, tudi v podeželskih naseljih, kot
so npr. Javorniški Rovt, Planina pod Golico, itd.

Poštarji imajo ravno zaradi teh podeželskih naselij vozila na štirikolesni
pogon, zato daje namig, da bi bilo tudi pri nakupu novega vozila za Dom dr.
Franceta Berglja pametno razmišljati o štirikolesnem pogonu, predvsem
zaradi lažjega dostopa v zimskem času.
Tea Višnar:

Nakup navedene znamke vozila so predlagali v Domu dr. Franceta
Berglja.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
 Predlagan je nakup avtomobila istega tipa, kot ga je kupila tudi občina
Žirovnica in s katerim se strinjajo tudi v Domu dr. Franceta Berglja. Mogoče
se pozimi kakšen dan res lahko pojavi problem z vožnjo, vendar javno
podjetje in koncesionarji dobro plužijo ceste, tako da do večjih težav ne bi
smelo priti.
Po razpravi je župan predlagal
392. sklep 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008 k 13.
točki dnevnega reda: PREDLOG ZA UVRSTITEV NOVEGA PROJEKTA V
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2008 – 2011 ZA PROJEKT
NAKUP AVTOMOBILA ZA POTREBE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE POMOČ
NA DOMU (ŠIFRA NRP: OB041-08-0006).
Sprejme se predlog uvrstitve novega projekta v Načrt razvojnih programov za
obdobje 2008 – 2011 za projekt nakup avtomobila za potrebe izvajanja javne
službe pomoč na domu (šifra NRP: OB041-08-0006) v predlaganem besedilu.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 14:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA IMENOVANJE ČLANA V SVET
JAVNEGA ZAVODA DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGLJA
JESENICE.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročala:
Boris Dolžan – namestnik predsednice Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskemu svetu občine
Jesenice predlaga, da kot predstavnika lokalne skupnosti za člana Sveta javnega
zavoda Dom upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice potrdi kandidata Joža
Oblaka, roj. 24.04.1935, z Jesenic, Ulica Viktorja Kejžarja 38.
Komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da z javnim glasovanjem
potrdi predlaganega kandidata za mandatno obdobje 4 let. Mandat članu Sveta
začne teči z dnem konstituiranja Sveta javnega zavoda.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
393. sklep 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008 k 14.
točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA
IMENOVANJE ČLANA V SVET JAVNEGA ZAVODA DOM UPOKOJENCEV
DR. FRNACETA BERGLJA JESENICE.
Kot predstavnika lokalne skupnosti se za člana Sveta javnega zavoda Dom
upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice potrdi kandidata Joža Oblaka, roj.
24.04.1935, z Jesenic, Ulica Viktorja Kejžarja 38.
Mandat člana Sveta javnega zavoda traja 4 leta in začne teči z dnem
konstituiranja Sveta tega javnega zavoda.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 27
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 15:
PREDLOG PROGRAMA DELA RAZVOJNE AGENCIJE
GORENJSKE ZA LETO 2009 S FINANČNIM NAČRTOM.

ZGORNJE

V uvodni obrazložitvi je Stevo Ščavničar, direktor RAGOR-ja, povedal, da ob
pripravi programa dela za leta 2009 še ne more poročati o reorganizaciji razvojnih
agencij, ker na ponedeljkovi seji Sveta regij ta točka dnevnega reda ni bila
obravnavana. Odločitev o združevanju razvojnih agencij bo tako verjetno sprejeta
na naslednji seja Sveta regij v mesecu decembru.

17

V Programu dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2009 se nekaj
programov ponavlja iz preteklega leta. To so tisti programi, ki se smatrajo za
uspešne. V prihodnjem letu RAGOR načrtuje tudi kandidiranje v treh čezmejnih
projektih, ki so v projekciji že vključeni, čeprav je malo verjetno, da bodo na vseh
uspešni, ker je prijav za te projekte zelo veliko.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da da
soglasje k Programu dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2009 s
finančnim načrtom.
Boris Bregant – namestnik predsednika Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da da
soglasje k Programu dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2009 s
finančnim načrtom.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
394. sklep 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008 k 15.
točki dnevnega reda: PREDLOG PROGRAMA DELA RAZVOJNE AGENCIJE
ZGORNJE GORENJSKE ZA LETO 2009 S FINANČNIM NAČRTOM.
Občinski svet občine Jesenice daje soglasje k Programu dela Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske za leto 2009 s finančnim načrtom.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 16:
POROČILA:
16.1 Predlog Poročila o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za
obdobje januar – oktober 2008;
16.2 Poročilo št. 3 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto
2008;
16.3 Predlog Poročila župana o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega
sveta občine Jesenice (obdobje od 31.01.2008 do 23.10.2008).
TOČKA 16.1:
PREDLOG POROČILA O DELU RAZVOJNE AGENCIJE
GORENJSKE ZA OBDOBJE JANUAR – OKTOBER 2008.

ZGORNJE

V uvodni obrazložitvi je Stevo Ščavničar, direktor RAGOR-ja, povedal, da v
kolikor bo Občinski svet sprejel drugi predlagani sklep, bo Razvojna agencija
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Zgornje Gorenjske le še enkrat letno pripravila poročilo o svojem delu, in ne več
dvakrat letno. Glede na to, da RAGOR svoje projekte izvaja preko celega leta,
polletno poročilo namreč ne da realne slike, ker je ob polletju realizacija vedno
zelo nizka. Tudi iz tega razloga je sedaj vmesno poročilo pripravljeno za obdobje
januar – oktober, da je slika vsaj nekoliko bolj jasna. Projekcija do konca leta
2008 je ocenjena pozitivno, večjih sprememb pa med letom 2008 ni bilo, razen na
kadrovskem področju, ker je bilo zaradi porodniških dopustov kar nekaj
fluktuacije.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo se je seznanil s Poročilom o delu Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske za obdobje januar – oktober 2008.
Odbor za gospodarstvo predlaga, da Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Občinskemu svetu občine Jesenice, skladno z 19. členom Odloka o ustanovitvi
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, najmanj enkrat letno poroča o izvrševanju
letnega programa dela in razvoja zavoda.
Boris Bregant – namestnik predsednika Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance se je seznanil s Poročilom o delu Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske za obdobje januar – oktober 2008.
Odbor za proračun in finance predlaga, da Razvojna agencije Zgornje Gorenjske
Občinskemu svetu občine Jesenice, skladno z 19. členom Odloka o ustanovitvi
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, najmanj enkrat letno poroča o izvrševanju
letnega programa dela in razvoja zavoda.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
395. sklep 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008 k
16.1 točki dnevnega reda: POROČILA: Predlog Poročila o delu Razvojne
agencije Zgornje Gorenjske za obdobje januar – oktober 2008.
1. Občinski svet občine Jesenice se je seznanil s Poročilom o delu Razvojne
agencije Zgornje Gorenjske za obdobje januar – oktober 2008.
2. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske Občinskemu svetu občine Jesenice,
skladno z 19. členom Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske, najmanj enkrat letno poroča o izvrševanju letnega programa dela
in razvoja zavoda.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 16.2:
POROČILO ŠT. 3 O REALIZACIJI AKCIJSKEGA PROGRAMA VARSTVA
OKOLJA ZA LETO 2008.
V uvodni obrazložitvi je mag. Valentina Gorišek povedala, da je bil od meseca
julija do novembra dopolnjen kataster onesnaževalcev, ki je dostopen na spletni
strani Občine Jesenice. V tem katastru so zajeti vsi podatki od leta 2004 dalje, ki
pa so tudi sproti ažurirani. V letošnjem letu se je izvajala tudi meritev
onesnaženosti zraka z mobilno merilno postajo, ki jo je posodila Agencija
Republike Slovenije za okolje. Te meritve so se izvajale na Koroški Beli in na
Jesenicah, rezultati pa so predstavljeni v gradivu. Začelo se je tudi z izdelavo
karte hrupa za mesto Jesenice, ki bo dokončana v letu 2009, ko se bodo na
Občinskem svetu tudi predstavili rezultati. V gradivu pa sta priložena tudi poročilo
o masnem in koncentracijskem onesnaževanju za preteklo leto in povzetek
poročila družbe Acroni.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal:
Boris Smolej – predsednika Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme poročilo št. 3 o
realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za obdobje od julija do novembra
2008.
Vse čezmerne obremenjevalce okolja v občini Jesenice v letu 2007 se pozove, da
do konca leta 2008 obrazložijo ukrepe, ki so jih že izvedli za sanacijo posameznih
virov čezmerne obremenitve okolja in predložijo terminski plan za dokončanje
sanacije čezmernih virov onesnaževanja okolja (Acroni, Gradis Skupina G,
JEKO-IN, d.o.o.).
Meritve imisijske onesnaženosti zraka na Jesenicah se izvedejo na naslednji
način:
 meritve se izvedejo v zimskem času zaradi vpliva kurjenja na kakovost
zraka;
 merilno mesto, ki je bilo v letu 2008 locirano na Koroški Beli, se prestavi na
Slovenski Javornik, in sicer na merilno mesto nekje ob Udarni ali Dobravski
ulici.
Družbi Acroni se ponovno predlaga postavitev še ene dodatne vrtine s katero se
bo vršil nadzor vpliva škropljenje žlindre na podzemne izcedne vode.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
396. sklep 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008 k
16.2 točki dnevnega reda: POROČILA: Poročilo št. 3 o realizaciji akcijskega
programa varstva okolja za leto 2008.
1. Sprejme se poročilo št. 3 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za
obdobje od julija do novembra 2008.
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2. Vse čezmerne obremenjevalce okolja v občini Jesenice v letu 2007 se
pozove, da do konca leta 2008 obrazložijo ukrepe, ki so jih že izvedli za
sanacijo posameznih virov čezmerne obremenitve okolja in predložijo
terminski plan za dokončanje sanacije čezmernih virov onesnaževanja okolja
(Acroni, Gradis Skupina G, JEKO-IN, d.o.o.).
3. Meritve imisijske onesnaženosti zraka na Jesenicah se izvedejo na naslednji
način:
- meritve se izvedejo v zimskem času zaradi vpliva kurjenja na kakovost zraka;
- merilno mesto, ki je bilo v letu 2008 locirano na Koroški Beli, se prestavi na
Slovenski Javornik, in sicer na merilno mesto nekje ob Udarni ali Dobravski
ulici.
4. Družbi Acroni se ponovno predlaga postavitev še ene dodatne vrtine, s katero
se bo vršil nadzor vpliva škropljenja žlindre na podzemne izcedne vode.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 16.3:
PREDLOG POROČILA ŽUPANA O REALIZACIJI SPREJETIH SKLEPOV
OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE (OBDOBJE OD 31.01.2008 DO
23.10.2008).
Razprave in pripomb na predlog poročila ni bilo, zato je župan predlagal
397. sklep 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008 k
16.2 točki dnevnega reda: POROČILA: Predlog Poročila župana o realizaciji
sprejetih sklepov Občinskega sveta občine Jesenice (obdobje od
31.01.2008 do 23.10.2008).
Sprejme se predlog Poročila župana o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega
sveta občine Jesenice za obdobje od 31.01.2008 do 23.10.2008.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 17:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
17.1 Zoran Kramar – pobuda - ustno
285. pobuda 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008 k
7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
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Predlaga, da se za izvajanje novo sprejetega Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu Republika, uredijo lastniška razmerja za zemljišča, na katerih
se prepleta lastništvo Občine Jesenice in Kulturno športnega društva Hrušica. To
razmerje še ni dokončno rešeno, z malo dobre volje iz občinske strani pa bi se
zadeva lahko rešila tako v korist Občine, kot tudi v korist Kulturno športnega
društva.

17.2 Marija Kalan – pobuda - ustno
286. pobuda 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008 k
7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Ko se je gradila hidroelektrarna, je podjetje Energetika zaprlo pešpot na
železniški most. Začasna pot je bila urejena na drugi strani, sedaj pa je pešpot, ki
naj bi se ponovno odprla po končani gradnji, z obeh strani zagrajena z 2,5 metrov
visoko žičnato ograjo. Ta pot je v katastru vrisana kot občinska pot, bila pa je tudi
lepo vzdrževana, saj je asfaltirana in osvetljena. Krajani vztrajajo, da se ta pot
ponovno odpre, ker je varna. V kolikor pa se ograja ne bo podrla, pa je potrebno
začasen prehod ob železniškem nasipu asfaltirati in urediti javno razsvetljavo.
Potrebno pa je sanirati tudi železniški most, ki ga je včasih vzdrževala Železarna
Jesenice, sedaj pa je v zelo slabem stanju.
Boris Bregant – odgovor:
Glede dostopa je s podjetjem Tehnični plini dogovorjeno, da se dostop uredi
enako kot vse ostale površine. Res pa sta bili dve varianti, zato je potrebno
preveriti, katera je sedaj dokončno uveljavljena. Zemljišče, po kateri je bila
urejena začasna pot, je namreč v lasti Slovenskih železnic, s katerimi pa ni
urejena služnost, da bi pot tam lahko ostala. V nobenem primeru pa urejena
pešpot ne more biti zaprta ali ograjena.

17.3 Marija Kalan – vprašanje - ustno
287. vprašanje 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008
k 7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Na območju gradnje hidroelektrarne je bil izvir kvalitetne pitne vode, zato jo
zanima, ali je bil ta izvir vode zabetoniran, ali ga je Energetika speljala mimo
hidroelektrarne. Če je bil namreč ta vir zabetoniran, se lahko zgodi, da se sedaj ta
voda nekje nabira in bo udarila na površje.
Boris Bregant – odgovor:
Glede omenjenega izvira vode je situacija urejena tako, da se voda izliva okoli
strojnice in teče v reko Savo. Ta voda res ni izkoriščena, vendar pa v nobenem
primeru ni zaprta, in kot taka tudi ni nevarna za to območje.
Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
Ta vodni vir nikoli ni bil koriščen kot izvir pitne vode. Podjetje pa je zaradi tega
vodnega vira imelo precej dodatnih stroškov, saj so morali izvesti dodatna
gradbena dela, sicer bi ta voda v fazi gradnje zalila strojnico.
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17.4 Marija Kalan – vprašanje - ustno
288. vprašanje 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008
k 7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
KS Podmežakla je dobila odgovor Občine glede garaž, ki so bile predvidene za
rušenje. Sklad naj bi sedaj stanovalcem in lastnikom garaž ponudil odkup
zemljišč, zato jih zanima, če se zemljišča odkupijo, ali se bodo te garaže rušile, ali
bodo ostale tako kot so sedaj.
Mag. Valentina Gorišek – odgovor:
Zemljišča, na katerih stojijo garaže, in zemljišča, na katerih so stanovalci
zainteresirani za postavitev garaž, so res v postopkih prodaje. Občina Jesenice je
namreč že izdala potrdilo o namembnosti teh zemljišč in potrdilo, da ne uveljavlja
predkupne pravice v postopkih prodaje. Zemljišča bodo tako kupovali stanovalci
sami, ki bodo potem svoje garaže lahko tudi obnovili, legalizirali oz. na novo
gradili v obstoječem nizu. V nobenem primeru pa Občina teh garaž ne bo
popravljala.

17.5 Marija Kalan – vprašanje - ustno
289. vprašanje 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008
k 7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
17. oktobra je bil objavljen razpis za dodelitev še nerazdeljenih sredstev za
izvedbo tradicionalnih in spominskih prireditev ter obletnic društev in drugih
neprofitnih organizacij v občini Jesenice. Zanima jo, ali se bo ta razpis ponovil, v
kolikor vsa sredstva ne bodo razdeljena.

17.6 Marija Kalan – pobuda - ustno
290. pobuda 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008 k
7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Podjetje JEKO-IN, d.o.o., Jesenice je z reorganizacijo cestne službe vse cestarje
namestil na Prešernovo cesto. V KS Podmežakla so imeli postavljen kontejner, v
katerem je bil cestar, s katerim se je zelo dobro sodelovalo. Tudi ceste so bile
lepo očiščene, tako da so bili krajani z njim zadovoljni. Odkar pa so vsi cestarji na
Prešernovi cesti, pa so ceste neočiščene, kopiči pa se tudi nesnaga, tako da so
krajani zelo nezadovoljni s to reorganizacijo cestne službe.

17.7 Ibrahim Smajić – pobuda - ustno
291. pobuda 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008 k
7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Ljudje ga večkrat sprašujejo, kako je s povračilom stroškov za vlaganje v
telekomunikacije. Zato predlaga, da se Občinskemu svetu posreduje neko
poročilo, da bodo svetniki ljudem lahko posredovali odgovore.
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Mag. Valentina Gorišek – odgovor:
Na spletni strani Občine Jesenice in v Jeseniških novicah je bilo objavljeno, da so
že sklenjene poravnave za en del KS Planina pod Golico, en del KS Blejska
Dobrava in en del KS Slovenski Javornik – Koroška Bela. V tem delu so bile že
izdane tudi odločbe. Na Občino Jesenice so med tem prispele še štiri poravnave,
saj je najprej potrebno skleniti poravnavo z državnim pravobranilstvom. V tem
trenutku ima torej Občina sedem poravnav, čaka pa še na tri. Ko je poravnava
sklenjena, ima državno pravobranilstvo 60 dni časa, da nakaže denar. Za prvi dve
poravnavi je denar že nakazan, zato so bile tudi že izdane odločbe, za vse ostale
poravnave pa sredstva še niso nakazana. Ko pa bodo sredstva nakazana, pa
bodo tudi izdane odločbe po seznamu dejanskih upravičencev, ki so prijavili svojo
udeležbo v letu 2004. Skrajšan pa je tudi 30 dnevni rok za izplačilo iz občinskega
proračuna, tako da bodo upravičenci lahko dobili sredstva takoj po
pravnomočnosti odločb, in sicer v deležu, v kakršnem so bila sredstva po
poravnavi dodeljena.

17.8 Ibrahim Smajić – pobuda - ustno
292. pobuda 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008 k
7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Glede na to, da je župan v Državnem zboru član odbora za okolje in prostor,
kamor spada tudi pregled peči in kurišč, mu predlaga, da naj se to področje uredi
bolj življenjsko. Sedaj so namreč kaznovani ljudje, ki kurijo čisto kurivo, saj
morajo namreč vsako leto plačati 35 evrov za dvominutni pregled peči. Ljudje so
s tem sistemom zelo nezadovoljni, zato predlaga, da se plinske peči pregledujejo
vsake tri leta, peči na kurilno olje vsaki dve leti, klasične peči pa vsako leto. Sedaj
se namreč tudi plinske peči pregledujejo vsako leto, kar je popolnoma
nepotrebno.

17.9 Ibrahim Smajić – vprašanje - ustno
293. vprašanje 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008
k 7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Na sestanku civilne zaščite je izvedel, da na Jesenicah gasilci nimajo požarne
lestve za reševanje iz stolpnic, kot jo imajo npr. na Bledu in v Kranjski Gori. Zato
ga zanima kdo in kako bi lahko kupil to lestev, da bi jo imela tudi občina Jesenice.
Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
Gasilsko reševalna služba Jesenice ima požarno lestev, ki je sicer res nekoliko
premajhna za vse objekte v občini. Vendar dokler v strnjenih naseljih (predvsem
za Gimnazijo in v Centru II) ne bo zagotovljenih požarnih dostopov za tako lestev,
ni narejenega nič, kajti lestev v primeru reševanja ne more priti do stolpnic. V
kolikor pride do požara v večjem objektu, pa so gasilci ves čas na zvezi z
Regijskim centrom za obveščanje, ki aktivira lestev iz Kranja, ki je po potrebi prej
kot v 15 minutah na vstopu na Jesenice. Sicer pa lestev stane več kot 700.000
evrov in je bilo z gasilci tudi dogovorjeno, da 20 % vrednoti tega vozila zberejo
sami, vendar do danes ni bilo narejeno nič. Je pa poklicni enoti gasilcev preko
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MORS-a uspelo pridobiti specialno vozilo za reševanje iz predorov in dodatnih
devet operativnih gasilcev, ki so plačani s strani DARS-a.

17.10 Ibrahim Smajić – pobuda - ustno
294. pobuda 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008 k
7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
V mesecu septembru je po krajevnih skupnostih ponovno potekalo usposabljanje
starih in novih ekip prve pomoči v okviru civilne zaščite. To usposabljanje je
potekalo cel mesec september, trikrat na teden, kar je zelo pohvalno. Nastajajo
pa problemi, ker imajo ljudje težave v službah, ker se ne da urediti njihove
odsotnosti, čeprav je gospod Petrovič že večkrat urgiral. To so zelo pomembne
zadeve za občino, in če se hoče motivirati ljudi, da bodo sodelovali, je potrebno te
zadeve urediti, da ljudje ne bodo imeli težav v službi.
27.09.2008 je bilo v Žirovnici tekmovanje teh ekip prve pomoči. O tem
tekmovanju ni bilo čisto nič napisanega, čeprav je jeseniška ekipa na jem
sodelovala in dosegla šesto mesto. Letos je bila dobra volja gospoda Petroviča,
da je to ekipo na nek način nagradil, saj do sedaj tudi tega ni bilo. Vendar pa je
dnevnica samo 7,5 evrov, kar vsekakor ni motivacija, da se bo nekdo cel mesec
pripravljal in potem še cel dan (8 – 10 ur) porabil za tekmovanje. Ko se bo pri
civilni zaščiti načrtovala poraba sredstev, naj se sredstva planirajo tudi za to ekipo
prve pomoči, in sicer v obliki nekih dnevnic, vsaj v višini ene sejnine člana
Občinskega sveta.
Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
V občini Jesenice je ves sistem civilne zaščite postavljen na novo, vendar pa
plačila in refundacije stroškov za pripadnike civilne zaščite predstavljajo splošen
problem na ravni države. Enake težave so tudi pri prostovoljnih gasilcih, zato
mora to področje rešiti zakonodaja. Je pa to ena od obljub ministrice, ki to
področje pokriva.
Merima Nuhić – odgovor:
Podjetje Acroni na področju civilne zaščite z gospodom Petrovičem zelo dobro
sodeluje, tako da izostankov zaposlenih ni. Res pa v podjetju od civilne zaščite
zahtevajo predpisane obrazce, da so seznanjeni kdo in kdaj se je udeležil
posameznega usposabljanja ali tekmovanja. Na ta način se podjetje zaščiti, da je
bil delavec upravičeno odsoten, refundacija oz. povračilo stroškov zanj pa se krije
s strani Občine Jesenice.

17.11 Ivanka Zupančič – pobuda - ustno
295. pobuda 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008 k
7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Podpira pobudo Ibrahima Smajića glede civilne zaščite, saj mora biti cilj vseh, da
je v občini čim več ljudi usposobljenih za prvo pomoč v primeru nesreč. Zato je
potrebno poiskati nek način, kako ljudi stimulirati, da bodo opravili tečaje in da
bodo potem tudi stalno izpopolnjevali svoje znanje. Zadeva naj se reši na nivoju
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občine, ali pa naj se pošlje pobuda na Uprava RS za zaščito in reševanje, kajti
ljudje so prostovoljnega dela že naveličani.

17.12 Jernej Udir – pobuda - ustno
296. pobuda 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008 k
7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Ponovno opozarja na komunalno čiščenje potoka Bela, za katero je bilo
obljubljeno, da se bo izvedlo do meseca septembra. Ker se že osem let na tem ni
nič naredilo, predlaga, da si strokovne službe ogledajo to območje, saj je to
čiščenje potoka Bela nujno. Bi pa tudi država čiščenje potoka Bela lahko dala v
svoj plan, da bi se to že enkrat uredilo.
Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
Na državni ravni je bilo vsako leto na razpolago kar nekaj denarja za urejanje
vodotokov. Ugotovljeno pa je bilo, da se je ta denar kar nekaj časa usmerjal v
spodnji del reke Save pod krinko gradnje hidrocentral na Savi. Pod to krinko pa
so se potem urejale nabrežine kot poplavna območja.

17.13 Andrej Černe – pobuda – pisno in ustno
297. pobuda 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008 k
7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Daje naslednjo pobudo:
Ponovno naj se podrobno proučijo dosedanji predlogi in vsebina dodatno
dogovorjenih določil sprememb Odloka o občinskem lokacijskem načrtu
Hrenovica.
Po izčrpni razpravi na 19. seji Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, se kaže, da bi bilo predlagane spremembe
dobro pretehtati. Pretehtati okoljevarstvene, socio – bivalne in kadrovske vidike,
poleg, verjamemo, kruto ekonomskih vidikov, tudi v luči preteklih izkušenj in
sedanjih realnih potreb za povečanje stanovanjskih kapacitet. V tej luči se
ponovno odpira vprašanje »hišnega« arhitekta, ki bi vse strokovno usmerjal.

17.14 Marima Nuhić – pobuda - ustno
298. pobuda 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008 k
7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Na Srednji šoli Jesenice že poteka program visokošolskega izobraževanja za
metalurge. Predlaga, da se na eno izmed sej Občinskega sveta povabi nekoga, ki
bo ta program predstavil, program pa naj se predstavi tudi v Jeseniških novicah,
saj bodo v marcu 2009 že potekali vpisni roki za ta program.
Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
Organizator te šole je podjetje Acroni Jesenice. Študij na tej šoli se lahko
predstavi v Jeseniških novicah, na Občino pa se bo tudi povabilo predstavnike
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Acronija, ki so zadolženi za ta študij, da le-tega nekoliko bolj podrobno
predstavijo.
Boris Bregant - odgovor:
Predlaga, da se dekanata visoke šole za metalurgijo zaprosi za poročilo oz. za
informacijo o študiju na tej šoli.

17.15 Zoran Kramar – pobuda - ustno
299. pobuda 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008 k
7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Občina Jesenice si že več let prizadeva, da bi postala mestna občina. Glede na
to, da se sedaj začenja nov mandat, se bodo ponovno začele vlagati tudi vloge za
status mestne občine, zato predlaga, da tudi občina Jesenice ponovno vloži vlogo
za pridobitev statusa mestne občine.
Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
Kakor hitro bo ta možnost dana, bo tudi občina Jesenice ponovno vložila vlogo za
pridobitev statusa mestne občine.

17.16 Ljudmila Ilenič – pobuda - pisno
300. pobuda 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008 k
7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Krajani KS Staneta Bokala niso zadovoljni s stanjem, kakršno pušča Gratel.
Bokalova KS je razrita, celo rdeč material, ki ga dajejo, ima luknje. Prosijo, da
opravi ustrezna služba pregled in opozori firmo, da povzroča nezadovoljstvo.

17.17 Ljudmila Ilenič – pobuda - pisno
301. pobuda 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008 k
7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Člani sveta KS Staneta Bokala Jesenice so predstavili problematiko krajanov s
Sp. Plavža, ki dnevno, zlasti ob slabem vremenu, trpijo smrad, ki prihaja z
deponije na Mali Mežakli. Pomirjevalne besede, da se bo uredilo, več ne
zadoščajo. Prosijo, da dobijo ustrezno pojasnilo, saj bo Mala Mežakla dobila,
lahko pričakujemo, še večji pomen. Morebiti bi ponovno napisali kaj v Jeseniške
novice.
Hvala za odgovor.
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17.18 Matjaž Peskar – pobuda - pisno
302. pobuda 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008 k
7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Daje pobudo in obenem podpira svetnika g. Černeta pri pobudi, da se ponovno
temeljito preučijo rešitve (žal že sprejete) v Občinskem lokacijskem načrtu
Hrenovica – še zlasti del in določbe glede stanovanjske gradnje. Izkazalo se je,
da so bili svetniki prehitri pri odločitvah – zlasti je nedopustno, da bi na Jesenicah
ponovno gradili stolpnice.

17.19 Vera Pintar – pobuda - pisno
303. pobuda 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008 k
7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Obratovalni čas Zbirnega centra ni najprimernejši za občane. Glede na to, da se
ura spreminja koncem marca in koncem oktobra, je smotrno, da se omenjeni
spremembi prilagodi tudi obratovalni čas Zbirnega centra. Kot npr. zimski delovni
čas Zbirnega centra Jesenice naj bi se pričel s 1. novembrom do 30. marca, ob
sobotah pa od 8 -12 ure; s tem, da je mogoče razmišljati o podaljšanem času v
ponedeljek ali torek – ne pa v sredo.
Druga pobuda gre v zvezi s poenostavitvijo administrativnih postopkov pri predaji
blaga!

17.20 Vinko Lavtižar – pobuda - pisno
304. pobuda 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008 k
7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zbirni center je zelo pozitivno sprejet med občani občin Jesenic in Žirovnice.
Predlog ali pobuda občanov je v tem, da bi poenostavili proceduro ob zabeležki
dovoza odpadkov v Zbirni center. Ob novem terminskem obratovalnem času pa
meni, da predlagatelj ni upošteval premik ure v pomladanskem in jesenskem
času. Meni – predlaga, zimski čas od 1.11. – 30.3.,, sobotni obratovalni čas bi
predlagal do 12. ure in podaljšan delovnik Zbirnega centra v ponedeljek ali torek
za eno uro. Sreda ni primerna, ker so občani ta dan tudi zaposleni.

17.21 Robert Pesjak – pobuda - pisno
305. pobuda 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008 k
7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Pobuda na 266. pobudo 21. seje, ki se nanaša na 241. pobudo 19. seje. Že
drugič prosi za pisni odgovor, ker ga ni nikjer zasledil.
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17.22 Andrej Černe – pobuda - pisno
306. pobuda 22. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.11.2008 k
7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Daje naslednjo pobudo:
da se v novem občinskem prostorskem načrtu opredeli, da se na kmetijskih
zemljiščih sme postavljati pomožne kmetijske objekte. Pobuda je splošna in v
interesu kmeta z Blejske Dobrave, Igorja Kocjana, ki želi legalizirati nadomestni
objekt na parceli 503/1 k.o. Blejska Dobrava.

17.23 Župan Tomaž Tom Mencinger – informacije:
Članice in člane Občinskega sveta občine Jesenice je seznanil z naslednjimi
informacijami:
 glede na razpravo Zorana Kramarja o urejanju območja Hrušice, je
potrebno povedati, da ko bo na območju Hrušice narejena še primarna
infrastruktura, se bo objekte na to infrastrukturo tudi priključevalo. Pred
dnevi pa se je na Hrušici odprla tudi nova oz. prenovljena knjižnica, tako da
se vse dejavnosti na območju Kulturnega doma odvijajo po planu;
 v Domu upokojencev dr. Franceta Berglja so uredili podstrešne prostore,
kar je velika pridobitev, saj so se s tem izboljšali pogoji za bivanje
varovancev v tem domu. Pohvala gre predvsem vodstvu javnega zavoda, ki
je uspelo uspešno zaključiti to investicijo, ki je bila finančno zelo zahtevna.
Poleg ureditve prostorov, je bilo usposobljeno tudi novo dvigalo, v bližnji
prihodnosti pa se na Bokalovi ulici načrtuje tudi ureditev varovanih
stanovanj, tako da bo to področje v občini Jesenice zelo dobro urejeno;
 v Gledališču Toneta Čufarja se odvijajo že 21. Čufarjevi dnevi, katere je do
sedaj vodil Srečko Mlinarič, letos pa je njihovo vodenje prevzel podžupan
Boris Bregant. Gre za zelo zahtevno delo, je pa ta teden, ki se na kulturnem
področju odvija na Jesenicah, pomembna in odmevna prireditev v
slovenskem prostoru, zato je prav, da se z njo tudi v prihodnje nadaljuje;
 naslednji teden je sklican sestanek z državnimi službami glede kolesarske
poti skozi občino Jesenice. Na dosedanjih sestankih je bilo dogovorjeno, da
naj bi v letu 2009 država pokrivala stroške ureditve kolesarske poti skozi
občino Jesenice, v letu 2010 pa bo nekaj sredstev potrebno zagotoviti tudi v
občinskem proračunu. Bo pa ta kolesarska pot velika pridobitev, saj je vedno
več ljubiteljev tega rekreativnega športa;
 pred dnevi je v prostorih Občine Jesenice Športna unija Slovenije
organizirala eno od šestih srečanj. To srečanje je bilo organizirano na
Jesenicah predvsem zaradi meje med Triglavskim narodnim parkom in
Naturo 2000, ter zaradi bogate zgodovine športa na Jesenicah;
 jutri se potrjuje nova Vlada Republike Slovenije. Sam je bil prisoten na
štirih predstavitvah kandidatov za ministre, saj pokriva odbore za kulturo,
šport in mladino, okolje in prostor ter lokalno samoupravo in regionalizacijo.
Na Ministrstvu za okolje in prostor pa so tudi že obljubili, da bo v kratkem
času sklican sestanek glede problematike pitne vode (Julijane) in žlindre.
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17.24 Boris Bregant – informacija:
Članice in člane Občinskega sveta občine Jesenice vabi na zaključno prireditev
21. Čufarjevih dnevov, ki bo danes ob 19.30 uri v Gledališču Toneta Čufarja. V
letošnjem letu so bile vse predstave zelo kvalitetne, tako da se je zopet pokazalo,
da tam kjer je volja, se kljub skromnim sredstvom da marsikaj narediti.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
22. redno sejo Občinskega sveta je župan zaključil ob 18.35 uri.

SVETOVALKA OBČINSKEGA
SVETA OBČINE JESENICE:
Mag. Božena RONNER

ŽUPAN
OBČINE JESENICE
Tomaž Tom MENCINGER
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