OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET

Številka: 032-09/2008
Datum: 24.10.2008

ZAPISNIK
21. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V
ČETRTEK, 23.10.2008 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, Boris KITEK, Marjeta TOMAŠ, Zoran
KRAMAR in Ljudmila ILENIČ.
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANA: Oto KELIH in mag. Marjan ČUFER.
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, Tea VIŠNAR – vodja Oddelka za
družbene dejavnosti in splošne zadeve ter mag. Božena RONNER - svetovalka
župana za Občinski svet.
NOVINARJI:
Nataša MRAK in Matjaž ARIH– ATM, Janko RABIČ – Radio Triglav, Urška
PETERNEL – Gorenjski Glas, Martin DOLANC – Radio Kranj in Klementina
MEŽEK SKUMAVEC – 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 23
svetnic in svetnikov Občinskega sveta, zato Občinski svet lahko pravno veljavno
odloča.
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je župan predlagal
357. sklep 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008:
POTRDITEV PREDLAGANEGA DNEVNEGA REDA.
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D N E V N I R E D:
1. Potrditev besedila zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta, ki je bila
25.09.2008.
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
samostojnega visokošolskega zavoda »Visoka šola za zdravstveno nego
Jesenice« - HITRI POSTOPEK.
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Vzgojno varstvena organizacija Jesenice – HITRI POSTOPEK.
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – HITRI POSTOPEK.
5. Predlog Pravilnika o določitvi meril za določitev podaljšanja obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
na območju občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
6. Predlog stanovanjskega programa za Občino Jesenice za obdobje od 2008 –
2014 – DRUGA OBRAVNAVA.
7. Predlog dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
Zazidalnem načrtu Cesta železarjev – Gasilski dom (ureditveno območje
J2/S14/2) v postopku javne razgrnitve.
8. Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračunu za
programe in projekte s področja družbenih dejavnosti.
9. Predlog Pravilnika o sprejemu otrok v Vzgojno varstveno organizacijo
Jesenice.
10. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju in
denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v občini Jesenice.
11. Volitve in imenovanja: Soglasje k imenovanju direktorice Gorenjskih lekarn ter
sklepanje k razrešitvi direktorja in imenovanje vršilke dolžnosti v letu 2004.
12. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 24
PROTI - 0
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 20. REDNE
SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 25.09.2008.
Razprave in pripomb na besedilo zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta ni
bilo, zato je župan predlagal
358. sklep 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008 k 1.
točki dnevnega reda: POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH
SKLEPOV 20. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 25.09.2008.
Potrdi se besedilo zapisnika z realizacijo sklepov, sprejetih na 20. redni seji
Občinskega sveta, ki je bila 25.09.2008.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 23
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
USTANOVITVI SAMOSTOJNEGA VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA »VISOKA
ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE« - HITRI POSTOPEK.
V uvodni obrazložitvi je Tea Višnar povedala, da se prva sprememba Odloka
nanaša na spremembo sedeža samostojnega visokošolskega zavoda, in sicer je
novi naslov Spodnji Plavž 3. Druga sprememba se nanaša na novo Uredbo o
standardni klasifikaciji dejavnosti, saj je potrebno uskladiti klasifikacijo z novimi
številkami. S tretjo spremembo pa se dopolnjuje dejavnost, ki bo v prihodnje
omogočila zavodu izvajanje programa magistrskega študija. V okviru Statutarne
komisije pa je bil dan tudi predlog, da 3. člen Odloka postane 2. člen in obratno.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
REDAKCIJSKI AMANDMA:
Besedilo sedanjega 3. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno
nego Jesenice se nadomesti z besedilom 2. člena in obratno.
SKLEP:
Statutarna komisija Občinskemu svetu predlaga, da sprejme predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega
zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice z redakcijskim amandmajem
in predlaganim hitrim postopkom.
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
samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
po hitrem postopku.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
359. sklep 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008 k 2.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH
ODLOKA
O
USTANOVITVI
SAMOSTOJNEGA
VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA »VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO
JESENICE« - HITRI POSTOPEK – SPREJEM REDAKCIJSKEGA
AMANDMAJA.
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Besedilo sedanjega 3. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno
nego Jesenice se nadomesti z besedilom 2. člena in obratno.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 24
Amandma je bil sprejet.
in
360. sklep 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008 k 2.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH
ODLOKA
O
USTANOVITVI
SAMOSTOJNEGA
VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA »VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO
JESENICE« - HITRI POSTOPEK.
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
– HITRI POSTOPEK, s sprejetim redakcijskim amandmajem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA VZGOJNO VARSTVENA ORGANIZACIJA
JESENICE – HITRI POSTOPEK.
V uvodni obrazložitvi je Tea Višnar povedala, da se z ustanovitvijo novega vrtca
na Hrušici spreminja tudi njegov sedež. Druga sprememba se nanaša na
uskladitev dejavnosti z novo standardno klasifikacijo. Dana pa sta bila tudi dva
predloga amandmajev, in sicer, da se črta besedilo prvega odstavka 3. člena, ker
je to besedilo brezpredmetno, saj je to področje že zakonsko urejeno, ter da se 2.
člen dopolni z novo klasifikacijsko dejavnostjo: oddajanje in obratovanje lastnih in
najetih nepremičnin.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
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 zavoda Vzgojno varstvena organizacija Jesenice po hitrem postopku, z
naslednjima amandmajema:
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AMANDMA 1:
2. člen predlaganega Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Vzgojno varstvena organizacija Jesenice se dopolni tako, da se
doda nova tretja klasifikacijska dejavnost, ki se glasi:
»L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin.«
AMANDMA 2:
Besedilo prvega odstavka 3. člena predlaganega Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojno varstvena organizacija
Jesenice, ki se glasi: »Cenike zavoda sprejema in potrjuje svet vrtca. Ceniki
začnejo veljati z dnem, ko poda nanje soglasje ustanovitelj.« se v celoti črta.
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
AMANDMA 1:
2. člen predlaganega Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Vzgojno varstvena organizacija Jesenice se dopolni tako, da se
doda nova tretja klasifikacijska dejavnost, ki se glasi:
»L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin«
AMANDMA 2:
Besedilo prvega odstavka 3. člena (»Cenike zavoda sprejema in potrjuje svet
vrtca. Ceniki začnejo veljati z dnem, ko poda nanje soglasje ustanovitelj.«)
predlaganega Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Vzgojno varstvena organizacija Jesenice se v celoti črta.
SKLEP:
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojno
varstvene organizacije Jesenice s sprejetima amandmajema in predlaganim
hitrim postopkom.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
361. sklep 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008 k 3.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA VZGOJNO
VARSTVENA ORGANIZACIJA JESENICE – HITRI POSTOPEK – SPREJEM
AMANDMAJA.
2. člen predlaganega Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Vzgojno varstvena organizacija Jesenice se dopolni tako, da se
doda nova tretja klasifikacijska dejavnost, ki se glasi:
»L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin.«
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Amandma je bil sprejet.
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362. sklep 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008 k 3.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA VZGOJNO
VARSTVENA ORGANIZACIJA JESENICE – HITRI POSTOPEK – SPREJEM
AMANDMAJA.
Besedilo prvega odstavka 3. člena predlaganega Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojno varstvena organizacija
Jesenice, ki se glasi: »Cenike zavoda sprejema in potrjuje svet vrtca. Ceniki
začnejo veljati z dnem, ko poda nanje soglasje ustanovitelj.« se v celoti črta.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 25
PROTI - 0
Amandma je bil sprejet.
in
363. sklep 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008 k 3.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA VZGOJNO
VARSTVENA ORGANIZACIJA JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Vzgojno varstvena organizacija Jesenice – HITRI POSTOPEK, s
sprejetima amandmajema.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 23
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE –
HITRI POSTOPEK.
V uvodni obrazložitvi je Tea Višnar povedala, da se prva sprememba Odloka
nanaša na spremembo Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti, drugi dve
spremembi pa sta vezani na spremembo Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo. Zakon namreč na novo določa sestavo sveta zavoda, pri
čemer v svetu ni več predstavnikov uporabnikov, ki jih je predlagala Kulturniška
zbornica Republike Slovenije. Druga sprememba pa se nanaša na pristojnosti
sveta javnega zavoda, saj po novem v pristojnost tega sveta sodi tudi odločanje o
pritožbah delavcev.
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O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
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 zavoda Gornjesavski muzej Jesenice po hitrem postopku, z naslednjim
redakcijskim popravkom:
v 1. členu predloga Odloka se pri dejavnosti »Okrepčevalnice in podobni
obrati« in pri dejavnosti »Slaščičarne in kavarne« popravita klasifikacijski
številki, ki se pravilno glasita 56.102 in 56.103.
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
REDAKCIJSKI AMANDMA:
V 1. členu predlaganega Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice se standardna
klasifikacija dejavnosti zavoda popravi tako, da se:
črta 56.120 in se jo nadomesti s 56.102,
črta 56.130 in se jo nadomesti s 56.103.
SKLEP:
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski
muzej Jesenice z redakcijskim amandmajem in predlaganim hitrim postopkom.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
364. sklep 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008 k 4.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH
ODLOKA
O
USTANOVITVI
JAVNEGA
ZAVODA
GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE – HITRI POSTOPEK – SPREJEM
REDAKCIJSKEGA AMANDMAJA.
V 1. členu predlaganega Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice se standardna
klasifikacija dejavnosti zavoda popravi tako, da se:
črta 56.120 in se jo nadomesti s 56.102,
črta 56.130 in se jo nadomesti s 56.103.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 25
PROTI - 0
Amandma je bil sprejet.
in
365. sklep 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008 k 4.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN
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DOPOLNITVAH
ODLOKA
O
USTANOVITVI
JAVNEGA
GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE – HITRI POSTOPEK.

ZAVODA

Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – HITRI POSTOPEK, s sprejetim
redakcijskim amandmajem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG PRAVILNIKA O DOLOČITVI MERIL ZA DOLOČITEV
PODALJŠANJA OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKIH OBRATOV IN
KMETIJ, NA KATERIH SE OPRAVLJA GOSTINSKA DEJAVNOST NA
OBMOČJU OBČINE JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je mag. Valentina Gorišek povedala, da je v uvodu že
pojasnjeno, katere pripombe iz prve obravnave so bile upoštevana pri pripravi
Pravilnika za drugo obravnavo. Večina pripomb je bila upoštevanih, ni pa se
upoštevalo nekaj manjših pripomb, za kar pa so razlogi ravno tako pojasnjeni.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija nima pripomb na predlagan Pravilnik za določitev
podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost v občini Jesenice, zato predlaga Občinskemu svetu,
da ga sprejme 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 Pravilnika o določitvi meril za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost v občini Jesenice v drugi obravnavi.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
AMANDMA:
V prvi alineji 7. člena Pravilnika o določitvi meril za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost v občini Jesenice se črta besedilo »soglasje uporabnika stavbe« in se
ga nadomesti z besedilom »soglasje sveta stanovalcev stavbe«.
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog Pravilnika o določitvi meril za določitev podaljšanega obratovalnega časa
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gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini
Jesenice v drugi obravnavi s sprejetim amandmajem.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
366. sklep 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008 k 5.
točki dnevnega reda: PREDLOG PRAVILNIKA O DOLOČITVI MERIL ZA
DOLOČITEV PODALJŠANJA OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKIH
OBRATOV IN KMETIJ, NA KATERIH SE OPRAVLJA GOSTINSKA
DEJAVNOST NA OBMOČJU OBČINE JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA –
SPREJEM AMANDMAJA.
V prvi alineji 7. člena Pravilnika o določitvi meril za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost v občini Jesenice se črta besedilo, ki se glasi: »soglasje uporabnika
stavbe« in se ga nadomesti z besedilom »soglasje sveta stanovalcev stavbe«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 24
PROTI - 0
Amandma je bil sprejet.
in
367. sklep 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008 k 5.
točki dnevnega reda: PREDLOG PRAVILNIKA O DOLOČITVI MERIL ZA
DOLOČITEV PODALJŠANJA OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKIH
OBRATOV IN KMETIJ, NA KATERIH SE OPRAVLJA GOSTINSKA
DEJAVNOST NA OBMOČJU OBČINE JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Pravilnika o določitvi meril za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA, s sprejetim amandmajem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG STANOVANJSKEGA PROGRAMA ZA OBČINO JESENICE ZA
OBDOBJE OD 2008 – 2014 – DRUGA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je mag. Valentina Gorišek povedala, da sta bili v prvi
obravnavi na predlog stanovanjskega programa dani samo dve pripombi. Prva se
je nanašala na to, da je potrebno predvideti povezavo med Stražo in magistralno
cesto, kar je v gradivu sedaj tudi predvideno. Druga pripomba pa se je nanašala
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na podaljševanje območij, namenjenih za stanovanjsko gradnjo, vendar pa se teh
območij ne podaljšuje, temveč se absorbira obstoječa območja, da bodo le-ta
bolje izkoriščena.
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 Stanovanjski program občine Jesenice za obdobje 2008 – 2014 v drugi
obravnavi.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Sprejme se Stanovanjski program Občine Jesenice za obdobje 2008 – 2014 v
drugi obravnavi
V razpravi sta sodelovala:
Ivanka Zupančič:
Glede na demografske kazalce se ugotavlja, da se prebivalstvo na
Jesenicah stara. Zato predlaga, da naj strokovne službe v roku enega leta
pripravijo projekcijo, kakšna stanovanja naj se na Jesenicah gradijo, da
bodo lahko prilagojena starejšim osebam in invalidom. Vse stanovanjske
zgradbe, ki so bile zgrajene pred približno desetimi leti, namreč
onemogočajo dostop starejšim in invalidom.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
V stavbi bivše Pikove dame bo zgrajena nova lekarna, v nadzidavi tega
objekta pa bodo tudi tri stanovanja, ki bodo dostopna z dvigalom. Za ta
stanovanja je že kar nekaj interesa, saj bodo primerna tudi za invalide.
Po razpravi je župan predlagal
368. sklep 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008 k 6.
točki dnevnega reda: PREDLOG STANOVANJSKEGA PROGRAMA ZA
OBČINO JESENICE ZA OBDOBJE OD 2008 – 2014 – DRUGA OBRAVNAVA.
Sprejme se Stanovanjski program Občine Jesenice za obdobje 2008 – 2014 DRUGA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 7:
PREDLOG DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU CESTA ŽELEZARJEV –
GASILSKI DOM (UREDITVENO OBMOČJE J2/S14/2) V POSTOPKU JAVNE
RAZGRNITVE.
V uvodni obrazložitvi je mag. Valentina Gorišek povedala, da predlagani Odlok,
ki je trenutno v javni obravnavi, podrobneje ureja območje med trgovine Štof in
gasilskim domom.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal:
Andrej Černe – namestnik predsednika Odbora za urejanje prostora,
varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
se je seznanil in obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o Zazidalnem načrtu Cesta železarjev – gasilski dom (ureditveno območje
J2/S14/2) v postopku javne razgrnitve dopolnjenega osnutka.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
369. sklep 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008 k 7.
točki dnevnega reda: PREDLOG DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU
CESTA ŽELEZARJEV – GASILSKI DOM (UREDITVENO OBMOČJE J2/S14/2)
V POSTOPKU JAVNE RAZGRNITVE.
Občinski svet občine Jesenice se je seznanil in obravnaval predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o Zazidalnem načrtu Cesta železarjev –
gasilski dom (ureditveno območje J2/S14/2) v postopku javne razgrnitve
dopolnjenega osnutka.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG PRAVILNIKA O DODELJEVANJU SREDSTEV OBČINSKEGA
PRORAČUNU ZA PROGRAME IN PROJEKTE S PODROČJA DRUŽBENIH
DEJAVNOSTI.
V uvodni obrazložitvi je Tea Višnar povedala, da sta bila do sedaj dva pravilnika,
eden je urejal področje družbenih dejavnosti, drugi pa je posebej urejal področje
športa. Obstoječa pravilnika pa tudi nista navajala postopkov, s katerimi se izvaja
javni razpis. Z novim pravilnikom se točno določajo nameni za posamezno
področje, za katere se dodeljujejo sredstva, ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
prijavitelji na javni razpis. Določa pa se s tem Pravilnikom tudi postopek
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dodeljevanja finančnih sredstev ter kakšen je postopek za določitev meril, po
katerih se sredstva dodeljujejo. Predlagana pa sta tudi dva amandmaja, in sicer,
da se črta besedilo, s katerim se določa, da morajo biti društva oz. zavodi
registrirani pod točno določeno klasifikacijsko številko v skladu z Uredbo o
standardni klasifikaciji dejavnosti.
Matjaž Peskar, predsednik Statutarne komisije, je povedal, da se s predlogi
amandmajev predlaga, da se povsod tam, kjer so sedaj točno navedene številke
klasifikacijskih dejavnosti, le-te črtajo iz besedila Odloka. Uredba o standardni
klasifikaciji dejavnosti se namreč na državnem nivoju resnično ves čas spreminja,
in posledično bi potem morali vedno spreminjati tudi Pravilnik.
- - Ob 17.33 uri je župan Tomaž Tom Mencinger prekinil 21. redno sejo Občinskega
sveta zaradi sklica izredne seje Statutarne komisije, ki bo obravnavala predlagan
čistopis akta oz. predlagane amandmaje k Pravilniku o dodeljevanju sredstev
občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti.
- - Župan Tomaž Tom Mencinger je z 21. redno sejo Občinskega sveta nadaljeval
ob 17.43 uri.
- - Matjaž Peskar, predsednik Statutarne komisije, je poročal, da je Statutarna
komisija obravnavala predlog čistopisa Pravilnika o dodeljevanju sredstev
občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti, v
katerem so že zajeti tudi predlogi amandmajev.
Statutarna komisija pa tudi na predlog čistopisa predlaga amandma, in sicer, da
se v 5. členu, v poglavju A - HUMANITARNI PROJEKTI, v celoti črta zadnji
odstavek, ki se glasi: »»Humanitarna in invalidska društva, ki kandidirajo za
pridobitev sredstev za humanitarni program ne morejo hkrati kandidirati za
pridobitev sredstev za humanitarni projekt in obratno.«
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Boris Bregant – namestnik predsednika Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za
programe in projekte s področja družbenih dejavnosti.
Zoran Kramar - predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za
programe in projekte s področja družbenih dejavnosti.
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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 Pravilnika o dodeljevanju sredstev
občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
370. sklep 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008 k 8.
točki dnevnega reda: PREDLOG PRAVILNIKA O DODELJEVANJU
SREDSTEV OBČINSKEGA PRORAČUNU ZA PROGRAME IN PROJEKTE S
PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI – SPREJEM AMANDMAJA.
V 5. členu predlaganega Pravilnika (pogoji), poglavje A - HUMANITARNI
PROJEKTI, se besedilo, ki se glasi: »Humanitarna in invalidska društva, ki
kandidirajo za pridobitev sredstev za humanitarni program ne morejo hkrati
kandidirati za pridobitev sredstev za humanitarni projekt in obratno« v celoti črta.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 23
Amandma je bil sprejet.
in
371. sklep 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008 k 8.
točki dnevnega reda: PREDLOG PRAVILNIKA O DODELJEVANJU
SREDSTEV OBČINSKEGA PRORAČUNU ZA PROGRAME IN PROJEKTE S
PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI.
Sprejme se predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za
programe in projekte s področja družbenih dejavnosti, s sprejetim amandmajem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
PREDLOG PRAVILNIKA O SPREJEMU OTROK V VZGOJNO VARSTVENO
ORGANIZACIJO JESENICE.
V uvodni obrazložitvi je Tea Višnar povedala, da je Zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o vrtcih prinesel novost da v kolikor je v vrtec vpisanih več
otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu v vrtec komisija za sprejem
otrok. Zato je pripravljen Pravilnik, ki določa postopek sprejemanja otrok v vrtec,
sestavo komisije ter kriterije za sprejem otrok. Komisijo za sprejem otrok imenuje
ravnatelj s sklepom, sestavljajo pa jo trije člani. Komisija odloča v skladu z
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Zakonom o splošnem upravnem postopku z uporabo skrajšanega ugotovitvenega
postopka. Komisija izmed prijavljenih otrok najprej izbere otroke, ki imajo odločbo
o usmeritvi (otroci s posebnimi potrebami) oz. otroke, ki imajo potrdilo centra za
socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Ostali otroci se
ocenjujejo po kriterijih, ki so navedeni v 11. členu Pravilnika, v kolikor pa dva
otroka dosežeta enako število točk, ima prednost starejši otrok.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija nima pripomb na predlagani Pravilnika o sprejemu otrok v
Vzgojno varstveno organizacijo Jesenice, zato predlaga Občinskemu svetu, da
ga sprejme.
Boris Bregant – namestnik predsednika Odbora za proračun in finance:
REDAKCIJSKI AMANDMA:
V 11. členu Pravilnika o sprejemu otrok v Vzgojno varstveno organizacijo
Jesenice se kriteriji, navedeni v tabeli, ustrezno preštevilčijo.
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Pravilnika o sprejemu otrok v Vzgojno varstveno organizacijo
Jesenice s sprejetim redakcijskim amandmajem.
Zoran Kramar - predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Pravilnika o sprejemu otrok v Vzgojno varstveno organizacijo
Jesenice.
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 Pravilnika o sprejemu otrok v Vzgojno
varstveno organizacijo Jesenice.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
372. sklep 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008 k 9.
točki dnevnega reda: PREDLOG PRAVILNIKA O SPREJEMU OTROK V
VZGOJNO VARSTVENO ORGANIZACIJO JESENICE _ SPREJEM
REDAKCIJSKEGA AMANDMAJA.
V 11. členu Pravilnika o sprejemu otrok v Vzgojno varstveno organizacijo
Jesenice se kriteriji, navedeni v tabeli, ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 23
PROTI - 0
Amandma je bil sprejet.
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373. sklep 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008 k 9.
točki dnevnega reda: PREDLOG PRAVILNIKA O SPREJEMU OTROK V
VZGOJNO VARSTVENO ORGANIZACIJO JESENICE.
Sprejme se predlog Pravilnika o sprejemu otrok v Vzgojno varstveno organizacijo
Jesenice, s sprejetim redakcijskim amandmajem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10
PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O
ŠTIPENDIRANJU IN DENARNIH POMOČEH PRI IZOBRAŽEVANJU ZA
POTREBE V OBČINI JESENICE.
V uvodni obrazložitvi je Tea Višnar povedala, da je v veljavnem Pravilniku kot
kriterij za določanje višine štipendije in denarnih pomoči pri izobraževanju
uporabljena zajamčena plača v Republiki Sloveniji, ki pa se postopoma ukinja.
Ker je potrebno določiti nov kriterij, se predlaga, da je to znesek minimalne plače,
ki je določena z Zakonom o določitvi minimalne plače. Višina zajamčene plače
predstavlja 40 % minimalne plače, v skladu s tem odstotkom pa se uskladijo tudi
vsi zneski v Pravilniku.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija nima pripomb na predlagani Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah pravilnika o štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju za
potrebe v občini Jesenice, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme.
Boris Bregant – namestnik predsednika Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v občini
Jesenice.
Zoran Kramar - predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v občini
Jesenice.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
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374. sklep 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008 k 10.
točki dnevnega reda: PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O ŠTIPENDIRANJU IN DENARNIH POMOČEH
PRI IZOBRAŽEVANJU ZA POTREBE V OBČINI JESENICE.
Sprejme se predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v občini
Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11:
VOLITVE IN IMENOVANJA:
SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORICE GORENJSKIH LEKARN TER
SKLEPANJE K RAZREŠITVI DIREKTORJA IN IMENOVANJU VRŠILKE
DOLŽNOSTI V LETU 2004.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročala:
Vera Pintar – predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja:
SKLEP 1:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da Občinski
svet občine Jesenice da soglasje za predčasno razrešitev direktorja mag. Alojza
Pungerška, mag. farm. z dne 30.6.2004.
SKLEP 2:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da Občinski
svet občine Jesenice soglaša z imenovanjem Barbare Rems, univ. dipl. ekon za
vršilko dolžnosti direktorja za obdobje od 1.7.2004 do 5.11.2004.
SKLEP 3:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da Občinski
svet občine Jesenice da soglasje k imenovanju Romane Rakovec, mag. farm.,
rojene 18.7.1970, stanujoče Vešter 15/A, Škofja Loka, za direktorico Gorenjskih
lekarn za novo mandatno obdobje.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
375. sklep 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008 k 11.
točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Soglasje k imenovanju
direktorice Gorenjskih lekarn ter sklepanje k razrešitvi direktorja in
imenovanju vršilke dolžnosti v letu 2004.
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Občinski svet občine Jesenice soglaša s predčasno razrešitvijo direktorja, mag.
Alojza Pungerška, mag. farm. z dne 30.06.2004.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 22
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

376. sklep 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008 k 11.
točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Soglasje k imenovanju
direktorice Gorenjskih lekarn ter sklepanje k razrešitvi direktorja in
imenovanju vršilke dolžnosti v letu 2004.
Občinski svet občine Jesenice soglaša z imenovanjem Barbare Rems, univ. dipl.
ekon. za vršilko dolžnosti direktorja za obdobje od 01.07.2004 do 05.11.2004.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 21
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
in
377. sklep 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008 k 11.
točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Soglasje k imenovanju
direktorice Gorenjskih lekarn ter sklepanje k razrešitvi direktorja in
imenovanju vršilke dolžnosti v letu 2004.
Občinski svet občine Jesenice soglaša z imenovanjem Romane Rakovec, mag.
farm., rojene 18.07.1970, stanujoče Vešter 15/A, Škofja Loka, za direktorico
Gorenjskih lekarn za novo mandatno obdobje.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 12:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
12.1 Igor Arh – pobuda - pisno
263. pobuda 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008 k
12. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
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Ne glede, da je minilo že nekaj časa, odkar se je pričelo letošnje šolsko leto,
predlaga, da se na nezavarovanih mestih, kjer potekajo šolske poti, le-te označijo
z dodatnimi tablami »ŠOLSKA POT«. Na ta način bomo še dodatno opozorili
voznike oz. udeležence v cestnem prometu, naj bodo pozorni na naše najmlajše.

12.2 Vera Pintar – pobuda - pisno
264. pobuda 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008 k
12. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Z rekonstrukcijo ½ Tavčarjeve je izgrajeno novo parkirišče, le-to pa onemogoča
pregled na Tavčarjevo cesto, če se postaviš na izvoz iz Tavčarjeve 1. Zaradi
varnosti v cestnem prometu je potrebno postaviti ogledalo, da bo vožnja iz
Tavčarjeve 1 varna.

12.3 Ivanka Zupančič – pobuda - pisno
265. pobuda 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008 k
12. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Na vzhodni strani bloka Cesta revolucije 9 so posajena drevesa zrasla v višino,
tako da jemljejo svetlobo stanovanjem do 3. nadstropja. Korenine teh dreves se
raztezajo pod dohodne poti, dvigujejo asfalt, posledica tega pa je, da meteorna
voda zaliva kleti zgradbe.
Predlaga, da si strokovne službe ogledajo stanje in sanirajo nastalo situacijo.

12.4 Robert Pesjak – pobuda - pisno
266. pobuda 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008 k
12. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Na 241. pobudo 19. seje še vedno ni prejel odgovora. Prosi, da se odgovor
posreduje pisno na 22. redni seji.

12.5 Župan Tomaž Tom Mencinger – informacije:
Članice in člane Občinskega sveta občine Jesenice je seznanil z naslednjimi
informacijami:
s 01.11.2008 imenuje Vero Pintar za podžupanjo občine Jesenice. Vera
Pintar bo pokrivala področje družbenih dejavnosti, pomagala bo tudi pri
protokolu in informiranju. Podžupanja bo svojo funkcijo zaenkrat opravljala
neprofesionalno, vzrok za imenovanje je predvsem njegova izvolitev za
poslanca Državnega zbora, spoštuje pa tudi ženske kvote;
v Gledališču Toneta Čufarja je bil sprejem zlatih maturantov Gimnazije
Jesenice. Žal med zlatimi maturanti letos ni bilo nobenega iz občine
Jesenice, so pa rezultati Gimnazije Jesenice še vedno nadpovprečni in
spoštovanja vredni, k čemur pripomorejo tako učenci, kot tudi kader, ki v
tej inštituciji deluje;

18

zasebna lekarna na Plavžu naj bi se naslednjo leto preselila v stavbo bivše
Pikove dame, ki jo bodo temeljito obnovili. V nadgradnji pa bodo urejena
tudi tri stanovanja, ki bodo dostopna z dvigalom. Narejena pa bo tudi
prečna povezava proti Tavčarjevi ulici, v smislu opravljanja lekarniških
storitev iz vozila po sistemu Mc´Donaldsa, kar bo popolnoma nova
ponudba v tem delu Gorenjske;
ob otvoritvi Visoke šole za zdravstveno nego je bil na Jesenicah
predsednik države dr. Danilo Türk, ki je izrekel veliko pohval o Jesenicah
in tudi o Visoki šoli za zdravstveno nego, ki trenutno pridobiva vse
potrebno za izvajanje podiplomskega študija;
Splošna bolnišnica Jesenice že ureja makadamske parkirne površine,
začenja pa tudi investicijo v garažno hišo s helioportom. V naslednjem letu
pa predvidevajo tudi investicijo v stanovanjski del, ki je poleg bolnišnice. V
ta del naj bi preselili celotne prostore uprave in s tem dobili dodatne proste
kapacitete v bolnišnici;
za direktorja javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice je bil
ponovno imenovan Jože Klinar, s katerim je bil predhodno opravljen tudi
razgovor. Od javnega zavoda se v prihodnje pričakuje več aktivnosti glede
pridobivanja sredstev na trgu, pripraviti pa je potrebno tudi vizijo prostora,
na katerem naj bi v prihodnje delovale vse službe zaščite in reševanja;
s podžupanom Borisom Kitkom sta bila na Ministrstvu za javno upravo na
sestanku glede aktivnosti na mejnem platoju Karavanke. Zahteve
Ministrstva za notranje zadeve in DARS-a pa so tudi že posredovane, tako
da bo sedaj ponovno sklican sestanek, da bi se vse tiste površine, ki ne
bodo namenjene Policiji in DARS-u, prenesle na občino Jesenice. Ko bo ta
prenos urejen, se bo lahko začelo z aktivnostmi za avtokamp, za katerega
je velik interes posameznikov, ki bi svoja sredstva vlagali v ta projekt, saj
sedaj na cestnem križu od Karavank do Bregane take ponudbe ni;
sodelovanje gimnazij Jesenice in Celovec je zelo dobro, tako da so bili v
zelo kratkem času na Jesenicah že drugič na obisku učenci in zaposleni iz
gimnazije Celovec, katerim so bili predstavljeni projekti občine Jesenice;
v projekt GORKI, ki zajema ravnanje z odplakami in urejanje čistilnih
naprav na Gorenjskem, je na zadnjem sestanku uspelo uvrstiti tudi čistilno
napravo na Slovenskem Javorniku in primarni del kanalizacije
Podmežakla;
razstava ob 3000 letnici železarstva v Sloveniji je bila pripravljena na
Jesenicah, ker predstavlja železarstvo tudi zgodovino Jesenic. Razstava je
še vedno odprta, tako da si jo vsi zainteresirani še vedno lahko ogledajo;
na Hrušici se je odprl Walfdorski vrtec, ki je prvi tak vrtec na Gorenjskem.
K ustanovitvi tega vrtca so veliko pripomogle predvsem aktivnosti in napori
posameznih krajanov in krajank v občini Jesenice;
za leto 2008 so bile podeljene Gazele, in na Jesenicah smo lahko ponosni
na uspešno podjetje Mimo vrste, ki ima blizu 50 zaposlenih, katerih
povprečna starost je 25 let. Podjetje Mimo vrste je zmagalo na
Gorenjskem, v slovenskem prostoru pa je doseglo tretje mesto;
15.10.2008 je bila konstituantna seja Državnega zbora, potrebno pa je
počakati še na predsednikovo podelitev mandata za sestavo Vlade. Sam
naj bi kot poslanec Državnega zbora pokrival dva resorja, ki sta
pomembna za občino Jesenice, in sicer področje regionalizacije in lokalne
samouprave ter področje šolstva, kulture in športa;
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na Občini Jesenice je bil sklican sestanek s predstavniki Ministrstva za
okolje in prostor ter s predstavniki tistih občin in komunalnih podjetij, ki so v
operativnem programu države opredeljeni kot drugi del Gorenjske
(območje upravnih enot Jesenice, Škofja Loka in Radovljica), za katero je
predvideno odlagalno polje Mala Mežakla. Naslednja faza v operativnem
programu države pa je mehansko biološka obdelava odpadkov, ki naj bi se
izvajala na območju občine Kranj. Na Jesenicah se pridobiva vse potrebne
dokumente za umestitev sortirnice na odlagališče odpadkov, kajti po
15.07.2009 bodo morale vse občine, ki odlaganja odpadkov ne bodo imele
urejenega, po sklepu ministrstva odpadke voziti v Celje;
izvedba 1. faze rekonstrukcije Tavčarjeve ceste je v zaključni fazi.
Pridobljenih je že kar nekaj dodatnih parkirnih površin, izven tega projekta
pa se bodo naknadno uredila še dodatna parkirišča. Že v letošnjem letu pa
naj bi začeli tudi z rekonstrukcijo magistralne ceste R3 od uvoza v Splošno
bolnišnico Jesenice do potoka Jesenica;
Mercator tehnika je začel z deli na svojem poslovnem objektu, ki bo lociran
na območju Hrenovice poleg stanovanjskih objektov;
v Planini pod Golico so se določili, da bi ponovno imeli cestno gorsko
hitrostno dirko. Prvi sestanek je bil že sklican, zbrana pa je tudi skupina, ki
bo pripravila predlog za ogled na terenu in za oceno stroškov, da se
situacija lahko vzpostavi v prvotno stanje. Občina in krajevna skupnost sta
namreč veliko izgubili, ker se ta dirka ni organizirala vsako leto. Z izvedbo
dirke bi namreč vsako leto lahko obnovili del infrastrukture, dirka pa bi
veliko pripomogla tudi k promociji občine in kraja.

12.6 Boris Bregant – informacija:
Projekt Revitalizacija območja Fiprom teče po terminskem planu, tako da naj tudi
zaključek predvidenih del do 30.06.2009 ne bi bil vprašljiv. Se pa glede na teren
in vrsto projekta izvajalci pri svojem delu vsakodnevno srečuje z veliko težavami.

12.7 Vera Pintar – zahvala:
Ob imenovanju za podžupanjo občine Jesenice za zahvaljuje Občinskemu svetu
za podporo in županu za zaupanje. Istočasno pa obljublja, da se bo po svojih
najboljših močeh trudila pri sodelovanju na področjih, za katere je zadolžena.

12.8 Vera Pintar – pobuda - ustno
267. pobuda 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008 k
12. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Stanovalci Tavčarjeve ceste niso zadovoljni z njeno rekonstrukcijo, ker se je več
kot 15 let govorilo, da se bo ob rekonstrukciji ceste uredila tudi kanalizacija, pa se
sedaj to ni realiziralo. Pojasnjeno je bilo, da je razlog v tem, da projekt
kanalizacije ne sodi v projekt za pridobitev evropskih sredstev.
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Neprimerno pa je urejeno tudi parkirišče, saj se je pri Tavčarjevi 1/a praktično
nemogoče varno vključiti na cesto, ker je izvoz popolnoma nepregleden. Če ni
druge možnosti, potem je potrebno pri tem izvoz na cesto nemudoma postaviti
ogledalo.

12.9 Ljudmila Ilenič – pobuda - ustno
268. pobuda 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008 k
12. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
V kolikor še ni vključeno, naj se v enega izmed projektov vključi tudi ureditev
javnih stranišč. V novem mestnem središču je namreč veliko trgovin, Glasbena
šola, itd., zato je na tem delu veliko ljudi, ki želijo, da bi se na tem območju uredilo
tudi kakšno javno stranišče. V kolikor pa je ureditev javnih stranišč že vključena v
kakšen projekt, pa naj se to objavi, da bodo ljudje s tem seznanjeni.
Boris Bregant – odgovor:
Pod objektom nove tržnice je v prvi fazi izvajanja projekta predvidena tudi
ureditev javnih stranišč.

12.10 Ljudmila Ilenič – pobuda - ustno
269. pobuda 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008 k
12. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zmotil jo je članek v eni izmed zadnjih številk Jeseniških novic, kjer je bila
izpostavljena problematika prehrane študentov Visoke šole za zdravstveno nego.
Zdi se ji krivično, da je ta problematika izpostavljena, kajti takoj na drugi strani
potoka Jeseniščice je Osnovna šola Toneta Čufarja, v kateri ima kuhinja
kapaciteto za pripravo 1500 kosil. V tej kuhinji bi se dalo pripraviti kosila tudi za
študente, tako da njihova prehrana na Jesenicah ne bi smela biti problem.
Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
Po zbranih podatkih je zelo malo študentov na Jesenicah koristilo študentske
bone za prehrano, kar pomeni, da prehrana študentom verjetno ne predstavlja
večjih problemov.

12.11 Ljudmila Ilenič – vprašanje - ustno
270. vprašanje 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008
k 12. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zanima jo, kje se vpisujejo oz. zbirajo ponudniki, ki so študentom pripravljeni
odstopiti stanovanja.
Mag. Barbara Habe Sintič – odgovor:
Vse ponudbe se zbirajo v tajništvu Visoke šole za zdravstveno nego, potem pa se
objavijo na oglasni deski in na spletni strani šole.
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12.12 Ljudmila Ilenič – pobuda - ustno
271. pobuda 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008 k
12. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Člani Občinskega sveta včasih postavijo kakšno vprašanja oz. dajo pobudo, ki se
potem dolgo časa rešuje. Zato ne bi bilo narobe, če bi se od časa do časa
Občinskemu svetu poročalo, v kakšni fazi je reševanje teh dolgoročnih
problemov. Sama namreč že zelo dolgo opozarja na ureditev pokopališča v
Planini pod Golico, pa ta pobuda še vedno ni v fazi realizacije.
Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
Vsako sejo Občinskega sveta sam poroča o aktivnostih, ki so se izvajale v
preteklem mesecu, poleg tega pa je za Občinski svet vsake tri mesece
pripravljeno poročilo, kateremu je priložen tudi seznam vprašanj in pobud z
njihovo realizacijo.

12.13 Marija Kalan – vprašanje - ustno
272. vprašanje 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008
k 12. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
V zadnjem času se je zelo povečal promet skozi naselje Podmežakla. Rečeno je
bilo, da se bo promet zmanjšal, ko bo urejena Prešernova cesta, zato jo zanima,
kdaj bo ta cesta dokončana. Sedaj gre namreč ves promet na avtocesto skozi
Podmežaklo, kjer pa je cesta zelo ozka in tudi asfalt je že uničen. Zato bo
potrebno razmišljati, da se bo ureditev te ceste in kanalizacije izvedla pred letom
2011, kot je sedaj predvideno v planih.

12.14 Marija Kalan – pobuda - ustno
273. pobuda 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008 k
12. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Ko se ureja področje Fiproma, krajani opozarjajo, da tovornjaki vozijo material
preko Hermanovega mostu. Hermanov most je že dolga leta v postopku sanacije,
zato jo skrbi, da bo kakšen tovornjak padel v vodo. Vožnja tovornjakov čez
Hermanov most bi se zato morala prepovedati, saj bi lahko vozili material čez
novo zgrajeni most.
Krajani pa tudi opozarjajo, da jim ti tovornjaki povzročajo tresljaje in posledično
škodo na stavbah.

12.15 Marija Kalan – pobuda - ustno
274. pobuda 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008 k
12. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Nujno bi bilo potrebno prebarvati ograjo, ki vodi k Zavodu za šport, urediti luknjast
pločnik ter sanirati podhod, ki vodi Podmežaklo. V podhodu so namreč potrgane
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luči, iz stropa teče voda, podhod pa je tudi nepočiščen, zato bi mu moral tudi
JEKO-IN nameniti nekoliko več pozornosti.

12.16 Marija Kalan – pobuda - ustno
275. pobuda 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008 k
12. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Za Jesenice je pohvalno, da imajo zbirni center za odpadke, vendar veliko ljudi ne
ve, katere odpadke lahko pripelje v ta center. Kljub dobri obveščenosti predlaga,
da se v Jeseniških novicah še enkrat objavijo informacije, katere odpadke ljudje
lahko pripeljejo v zbirni center.

12.17 Boris Smolej – pobuda - ustno
276. pobuda 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008 k
12. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Glede na dopis ravnatelja Srednje šole Jesenice predlaga, da se v občini
Jesenice ustanovi neka neformalna skupina, ki bo naredila terminski plan in
pomagala pri ureditvi Srednje šole.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Sam bo z veseljem sodeloval v tej skupini, predlaga pa, da so vanjo vključeni tudi
Stane Vidmar, ravnatelj Srednje šole Jesenice, Boris Smolej, kot pobudnik in
Zoran Kramar, kot bivši zaposleni na Srednji šoli.
Boris Smolej in Zoran Kramar sta privolila v svoje sodelovanje v tej skupini, ki bo
imenovana z namenom ureditve Srednje šole Jesenice.

12.18 Ibrahim Smajić – pobuda - ustno
277. pobuda 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008 k
12. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Predlaga, da se uredi pločnik od stavbe Občine Jesenice proti Slovenskemu
Javorniku. Predvsem do stavbe bivše vratarnice je namreč ta pločnik v zelo
slabem stanju.

12.19 Ibrahim Smajić – pobuda - ustno
278. pobuda 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008 k
12. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Na cesti, ki vodi čez Hermanov most in naprej na Prešernovo cesto, je bilo včasih
postavljeno ogledalo, ki je bilo zelo funkcionalno, sedaj pa tega ogledala ni več in
je na tem delu ceste zelo nevarno vozit. Zato predlaga, da se do končne ureditve
ceste na tem mestu postavi vsaj zasilno ogledalo.
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12.20 Ibrahim Smajić – vprašanje - ustno
279. vprašanje 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008
k 12. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zanima ga, kdaj se bosta postavila dva drogova za javno razsvetljavo pri
novozgrajenem mostu nasproti Korenove hiše.

12.21 Jernej Udir – pobuda - ustno
280. pobuda 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008 k
12. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Na Jesenicah se organizirajo neke prireditve, katere se oglašuje po vseh
drogovih javne razsvetljave, po škarpah, ograjah itd. Oglaševalce naj se najprej
opozori, da tak način oglaševanja ni dovoljen, potem pa naj se proti njim tudi
ustrezno ukrepa.
Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
Problem je nastal pri razpisu za vodjo medobčinskega inšpektorata, kjer je bila
vložena pritožba na izbranega kandidata in se je postopek zaradi tega nekoliko
zavlekel. Ko bo namreč imenovan vodja te službe, se bo takoj pristopilo tudi k
izbiri treh redarjev, ki bodo potem lahko uspešno reševali tudi izpostavljeno
problematiko.

12.22 Zoran Kramar – pobuda - ustno
281. pobuda 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008 k
12. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Na Jesenicah se že več leta čaka na obvestilne table za javne zavode in druge
ustanove, ki delujejo na območju mesta Jesenice, zato predlaga, da se to sedaj
čim prej uredi.

12.23 Ljudmila Ilenič – pobuda - ustno
282. pobuda 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008 k
12. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Podpira predlog Zorana Kramarja in predlaga, da se istočasno uredi tudi
označitev ulic, kajti tujci se v tako dolgem mestu, kot so Jesenice, ne znajdejo
popolnoma nič. Pri označitvi ulic so pripravljene sodelovati tudi krajevne
skupnosti.

12.24 Marko Zupančič – pobuda - ustno
283. pobuda 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008 k
12. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
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Že več kot eno leto se pogovarja z direktorjem Komunalne direkcije za postavitev
označevalnih tabel v Javorniškem Rovtu. Tudi na lanskoletnem zboru krajanov je
bilo obljubljeno, da se bo to uredilo, vendar do danes ni še nič narejenega.

12.25 Vinko Lavtižar – pobuda - ustno
284. pobuda 21. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.10.2008 k
12. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Hokejisti Jesenic zelo uspešno nastopajo v avstrijski hokejski ligi, zato nam niso v
ponos zanemarjene in stare hokejske table, ki so postavljene po Jesenicah.

Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
Podjetje Amicus je obljubilo, da bo naredilo nove table, če se jim zagotovi
material. Sam se je že dogovoril z gospodom Kanalcem, da bo podjetje Acroni
prispevalo krom, da bodo potem v Amicusu lahko naredili nove table.

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