OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET

Številka: 032-05/2010
Datum: 10. 6. 2010

Z A P I S N I K
38. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V
ČETRTEK, 10. 6. 2010, OB 17.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNE ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
Boris BREGANT, Marko ZUPANČIČ, Branka DOBERŠEK, Jernej UDIR, Merima
NUHIĆ, Stanislav PEM, Ibrahim SMAJIĆ, Branko NOČ, mag. Barbara HABE SINTIČ,
Boris SMOLEJ, Robert PESJAK, Marija KALAN, Boris DOLŽAN, Vera PINTAR,
Ivanka ZUPAČIČ, Igor ARH, Borut ŽIGON, Matjaž PESKAR, Oto KELIH, mag.
Marjan ČUFER, Marjeta TOMAŠ, Zoran KRAMAR, Robert PAJK, Boris KITEK,
Marija MULEJ, Andrej ČERNE, Ljudmila ILENIČ in Vinko LAVTIŽAR (28 od 28)).
OSTALI PRISOTNI:
Slavka Brelih – direktorica Občinske uprave, mag. Valentina Gorišek – vodja Oddelka
za okolje in prostor; Marko Markelj – vodja Komunalne direkcije, Brigita Džamastagič
– vodja Oddelka za finance, plan in analize, Alenka Markun – MARBO, d. o. o.,
Damjan Jensterle, mag. Darja Radić – predsednica Nadzornega odbora in mag.
Božena Ronner – svetovalka župana za Občinski svet
NOVINARJI:
Nataša MRAK – ATM, Klementina S. Mežek – GTV, Janko RABIČ - Radio Triglav,
ZAPISNIK JE PISALA:
Monika Sušanj
Župan Tomaž Tom Mencinger je pozdravil vse prisotne članice in člane Občinskega
sveta ter ugotovil, da je na začetku seje prisotnih vseh 28 svetnic in svetnikov
Občinskega sveta, zato Občinski svet lahko pravno veljavno odloča.
Svetnik Oto Kelih je dal pobudo za razširitev dnevnega reda, in sicer za podtočko pri
točki 14, Poročila, s Poročilom o realizaciji sklepov z odgovori na vprašanja in
pobude na Informacijo delovna skupine za ureditev razmer na področju daljinskega
ogrevanja.
Župan je na pobudo na glasovanje dal naslednji
660. sklep 38. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10. 6. 2010. –
DOLOČITEV DNEVNEGA REDA – PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA
REDA.
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Na dnevni red 38. redne seje se pod zaporedno št. 14.- poročila, podtočka 14.3.,
uvrsti dodatna točka dnevnega reda z naslovom »Poročilo o realizaciji sklepov z
odgovori na vprašanja in pobude na Informacijo delovna skupine za ureditev razmer
na področju daljinskega ogrevanja«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 23
PROTI – 3
Sklep je bil sprejet.
Po razširitvi dnevnega reda je župan predlagal spremenjeni dnevni red:
661. sklep 38. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10. 6. 2010. –
DOLOČITEV DNEVNEGA REDA – POTRDITEV DNEVNEGA REDA.
1. Potrditev besedila zapisnika 37. redne seje Občinskega sveta, ki je bila
13.5.2010.
2. Predlog Rebalansa Proračuna občine Jesenice za leto 2010 – HITRI
POSTOPEK.
3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah UN Črna vas – DRUGA
OBRAVNAVA
4. Predlog odloka o Spremembah in dopolnitvah UN Melioracija Blejska Dobrava
- DRUGA OBRAVNAVA
5. Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice –
DRUGA OBRAVNAVA.
6. Predlog Odloka o javnem redu in miru – DRUGA OBRAVNAVA.
7. Predlog Odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA.
8. Volitve in imenovanja:
Imenovanje predlaganih kandidatov za člane Sveta Glasbena šola Jesenice.
Imenovanje predlaganih kandidatov za predsednika, namestnika in člane
Občinske volilne komisije.
9. Predlog Sklepa o spremembi sklepa o določitvi volilnih enot za volitve članov
svetov krajevnih skupnosti na območju občine Jesenice.
10. Predlog Sklepa o sodelovanju med Občino Sanski Most
(Bosna in
Hercegovina) in Občino Jesenice.
11. Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem
v lasti Občine Jesenice
12. Predlog dopolnitve Letnega načrta pridobivanja z nepremičnim premoženjem v
lasti Občine Jesenice
13. informacija o premoženjski bilanci Občine Jesenice na dan 31.12.2009.
14. Poročila:
14.1. Predlog Poročilo št. 2 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za
obdobje od februarja 2010 do junija 2010.
14.2. Predlog Poročila o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega
mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu
2009.
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14.3. Poročilo o realizaciji sklepov z odgovori na vprašanja in pobude na
Informacijo delovna skupine za ureditev razmer na področju daljinskega
ogrevanja«.
15. Vprašanja in pobude (odgovori na vprašanja in pobude).

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 26
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA 37. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI
JE BILA 13.5.2010
Pripombo na zapisnik je dal Jernej Udir. Na strani 6, v njegovi izjavi o prepovedi
»krampastih« gum, naj se doda še gozdne površine.
Po pripombi je predsednik na glasovanje dal naslednji
662. sklep 38. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10. 6. 2010. –
1. točki: Potrditev besedila zapisnika 37. redne seje Občinskega sveta, ki je bila
13.5.2010.
Potrdi se besedilo zapisnika s poročilom o realizaciji sklepov, sprejetih na 37. redni
seji Občinskega sveta, ki je bila 13.5.2010, s pripombo svetnika Jerneja Udirja, da se
na strani 6 njegova razprava dopolni z besedo »gozdne ceste«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 26
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2010 –
HITRI POSTOPEK
Župan Tomaž Tom Mencinger je pojasnil, da ima tekom leta pravico predlagati
Rebalans proračuna. Za to se je odločil zaradi višine ostanka sredstev na računu
proračuna v letu 2009, novega izračuna primerne porabe občin, dohodnine in
finančne izravnave za leto 2010 (z dne 27. 11. 2009), sprememb dinamike
financiranja nekaterih projektov ter vključitve novih obveznosti v proračun.
Rebalans je obrazložila Brigita Džamastagič.
O sprejetih sklepih delovnih teles so poročali:
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Matjaž Peskar – statutarna komisija
Sklep 1:
Statutarna komisija na predlog odloka o Rebalansu Proračuna občine Jesenice za
leto 2010 nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme po hitrem
postopku.
Sklep 2:
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice da da soglasje
javnemu zavodu Ljudska univerza Jesenice za najem dolgoročnega kredita v višini
610.000,00 EUR za nakup poslovnih prostorov za opravljanje svoje dejavnosti in daje
soglasje Občini Jesenice, da kot solidarni porok in plačnik jamči za vse obveznosti iz
naslova kreditne pogodbe za nakup poslovnih prostorov.
Oto Kelih – Odbor za proračun in finance
Sklep 1:
Odbor za proračun in finance Občinskemu svetu sporoča, da delovna telesa
občinskega sveta niso predlagala nobenih sprememb Rebalansa proračuna občine
Jesenice za leto 2010.
Do seje Odbora za proračun in finance ni bil predlagan oz. vložen noben amandma,
zato predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog Rebalansa proračuna občine
Jesenice za leto 2010 po hitrem postopku
Sklep 2:
Odbor za proračun in finance predlaga, da Občinski svet občine Jesenice da soglasje
javnemu zavodu Ljudska univerza Jesenice za najem dolgoročnega kredita v višini
610.000,00 EUR za nakup poslovnih prostorov za opravljanje svoje dejavnosti in daje
soglasje Občini Jesenice, da kot solidarni porok in plačnik jamči za vse obveznosti iz
naslova kreditne pogodbe za nakup poslovnih prostorov.
Zoran Kramar – Odbor za šolstvo, kulturo in šport
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog
Rebalansa proračuna občine Jesenice za leto 2010 za področja, ki so v njegovi
pristojnosti in po hitrem postopku.
Ibrahim Smajić – Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu svetu,
da sprejme predlog Rebalansa proračuna občine Jesenice za leto 2010 za področja,
ki so v njegovi pristojnosti in po hitrem postopku.
Robert Pajk – Odbor za gospodarstvo
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog Rebalansa
proračuna občine Jesenice za leto 2010 za področja, ki so v njegovi pristojnosti in po
hitrem postopku
Boris Dolžan – Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter
energetiko
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu, da sprejme predlog Rebalansa proračuna občine Jesenice za
leto 2010 za področja, ki so v njegovi pristojnosti in po hitrem postopku
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Boris Smolej – Odbor za urejanje prostora, varovanje okolja ter gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenja s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog Rebalansa proračuna občine
Jesenice za leto 2010 za področja, ki so v njegovi pristojnosti in po hitrem postopku.
Razprava:
Krajša razprava je bila le glede projekta rekonstrukcije in adaptacije objekta Hrušica
55a in stare rudne poti.
Jernej Udir:
Še vedno ni dobil podatka, kakšna je dolžina stare rudne poti. Iz tega sklepa, da je
ocenjeni znesek le približen.
Aleksandra Orel:
Denar je namenjen večjim vsebinskim tablam ob poti, ki bodo opremljene tudi s
prevodi, uredili bodo klopi za obiskovalce, del sredstev bo namenjen za manjša dela
ob poti.
Jernej Udir:
To je zelo veliko sredstev, ponavadi je okoli 800 evrov za dela na 1 metru gozdnih
poti.
Jernej Udir:
Ali gre to za objekt, kjer je tudi vrtec?
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Da, vendar k rekonstrukciji lahko pristopamo le fazno.
Jernej Udir:
Koliko pa smo do sedaj že vložili?
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Točnega podatka nima, vendar se bo pozanimal.
Po razpravi je župan na glasovanje dal naslednji
663. sklep 38. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10.6.2010 k
2. točki: Predlog Rebalansa Proračuna občine Jesenice za leto 2010 – HITRI
POSTOPEK.
1. Sprejme se predlog Rebalansa Proračuna občine Jesenice za leto 2010 – HITRI
POSTOPEK.
2. Občinski svet Občine Jesenice daje soglasje javnemu zavodu Ljudska univerza
Jesenice za najem dolgoročnega kredita v višini 610.000,00 EUR za nakup
poslovnih prostorov za opravljanje svoje dejavnosti in daje soglasje Občini
Jesenice, da kot solidarni porok in plačnik jamči za vse obveznosti iz naslova
kreditne pogodbe za nakup poslovnih prostorov.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 26
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH
DRUGA OBRAVNAVA

IN DOPOLNITVAH UN ČRNA VAS –

Predlog je obrazložila Valentina Gorišek.
O sprejetih sklepih so poročali:
Matjaž Peskar – Statutarna komisija:
Statutarna komisija na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah UN Črna vas v
drugi obravnavi nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu da ga sprejme v
drugi obravnavi.
Robert Pajk – Odbor za gospodarstvo
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o ureditven načrtu Črna vas v drugi obravnavi
Boris Smolej – Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenja s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o ureditven načrtu Črna vas v drugi obravnavi .
Razprave ni bilo, zato je župan na glasovanje dal naslednji
664. sklep 38. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10.6.2010 k
3. točki: Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah UN Črna vas – DRUGA
OBRAVNAVA
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditven načrtu
Črna vas v drugi obravnavi .
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 25
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UN MELIORACIJA
BLEJSKA DOBRAVA - DRUGA OBRAVNAVA
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Predlog in amandmaje je obrazložila Valentina Gorišek.
O sklepih delovnih teles sta poročala:
Matjaž Peskar – Statutarna komisija:
Amandma št. 1
2. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za
melioracijo Blejska Dobrava se dopolni tako, da se tretji odstavek novega 4.a člena
dopolni z novim 2., 3., 4. in 5. stavkom, ki se glasijo:
»Za osvetljevanje potrebno uporabljati žarnice, ki oddajajo rumeno, oranžno oz.
rdečo svetlobo in ne oddajajo UV spektra; to so natrijeve plinske žarnice (nizkotlačne
ali visokotlačne). Neprimerne so nizkotlačne ali visokotlačne živosrebrne žarnice.
Svetilke morajo biti neprodušno zaprte, da ne predstavljajo pasti za žuželke, in
usmerjene v tla, brez sevanja svetlobe nad vodoravnico. Poleg tega je potrebno
svetilke opremiti z dodatnimi zastiralkami, da bo svetloba usmerjena izključno na
oglasno površino. Uporabi naj se svetilke s čim manjšo močjo.«
Amandma št. 2
2. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za
melioracijo Blejska Dobrava se dopolni tako, da se tretji odstavek novega 4.b člena
dopolni z novim 3. stavkom, ki se glasi:
»V primeru izgradnje vodov je potrebno pridobiti soglasje ZRSVN.«
Amandma št. 3
3. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za
melioracijo Blejska Dobrava se dopolni tako, da se prvi odstavek novega 5. člena
dopolni z novima 2. in 3. stavkom, ki se glasita:
»Za potrebe postavitve in vzdrževanje objektov za oglaševanje in pomožnih
kmetijskih objektov se uporabljajo obstoječi dostopi, razen če ni druge možnosti. V
primerih, da je potreben nov dostop, je potrebno pridobiti soglasje ZRSVN.«
Redakcijski amandma:
V 6. odstavku 4. člena predlaganega odloka se iz besedila črtata besedi »naši«.
Sklep:
Statutarna komisija na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o UN
Melioracija Blejska Dobrava v drugi obravnavi nima pripomb, zato predlaga
Občinskemu svetu da ga sprejme v drugi obravnavi in s sprejetim amandmajem.
Robert Pajk – Odbor za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za melioracijo Blejska
Dobrava v drugi obravnavi.
Boris Smolej – Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči:
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Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenja s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za melioracijo Blejska Dobrava v drugi
obravnavi.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal naslednje amandmaje in sklepe.
665. sklep 38. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10.6.2010 k
4. točki: Predlog odloka o Spremembah in dopolnitvah UN Melioracija Blejska
Dobrava - DRUGA OBRAVNAVA – SPREJEM AMANDMAJA
Amandma št. 1
2. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za
melioracijo Blejska Dobrava se dopolni tako, da se tretji odstavek novega 4.a člena
dopolni z novim 2., 3., 4. in 5. stavkom, ki se glasijo:
»Za osvetljevanje potrebno uporabljati žarnice, ki oddajajo rumeno, oranžno oz.
rdečo svetlobo in ne oddajajo UV spektra; to so natrijeve plinske žarnice (nizkotlačne
ali visokotlačne). Neprimerne so nizkotlačne ali visokotlačne živosrebrne žarnice.
Svetilke morajo biti neprodušno zaprte, da ne predstavljajo pasti za žuželke, in
usmerjene v tla, brez sevanja svetlobe nad vodoravnico. Poleg tega je potrebno
svetilke opremiti z dodatnimi zastiralkami, da bo svetloba usmerjena izključno na
oglasno površino. Uporabi naj se svetilke s čim manjšo močjo.«
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 21
PROTI – 1
Amandma je bil sprejet.

666. sklep 38. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10.6.2010 k
4. točki: Predlog odloka o Spremembah in dopolnitvah UN Melioracija Blejska
Dobrava - DRUGA OBRAVNAVA – SPREJEM AMANDMAJA
Amandma št. 2
2. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za
melioracijo Blejska Dobrava se dopolni tako, da se tretji odstavek novega 4.b člena
dopolni z novim 3. stavkom, ki se glasi:
»V primeru izgradnje vodov je potrebno pridobiti soglasje ZRSVN.«
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 27
PROTI – 1
Amandma je bil sprejet.
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667. sklep 38. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10.6.2010 k
4. točki: Predlog odloka o Spremembah in dopolnitvah UN Melioracija Blejska
Dobrava - DRUGA OBRAVNAVA – SPREJEM AMANDMAJA
Amandma št. 3
3. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za
melioracijo Blejska Dobrava se dopolni tako, da se prvi odstavek novega 5. člena
dopolni z novima 2. in 3. stavkom, ki se glasita:
»Za potrebe postavitve in vzdrževanje objektov za oglaševanje in pomožnih
kmetijskih objektov se uporabljajo obstoječi dostopi, razen če ni druge možnosti. V
primerih, da je potreben nov dostop, je potrebno pridobiti soglasje ZRSVN.«
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 27
PROTI – 0
Amandma je bil sprejet.
668. sklep 38. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10.6.2010 k
4. točki: Predlog odloka o Spremembah in dopolnitvah UN Melioracija Blejska
Dobrava - DRUGA OBRAVNAVA – SPREJEM AMANDMAJA
Redakcijski amandma – št. 4:
V 6. odstavku 4. člena predlaganega odloka se iz besedila črtata besedi »naši«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
PROTI – 2
Amandma je bil sprejet.
669. sklep 38. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10.6.2010 k
4. točki: Predlog odloka o Spremembah in dopolnitvah UN Melioracija Blejska
Dobrava - DRUGA OBRAVNAVA
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem
načrtu za melioracijo Blejska Dobrava v drugi obravnavi, s sprejetimi amandmaji.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 27
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG ODLOKA O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI
JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA.
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Predlog je predstavil Marko Markelj.
O sklepih delovnih teles so poročali:
Matjaž Peskar – Statutarna komisija:
Statutarna komisija na predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini
Jesenice nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu da ga sprejme v drugi
obravnavi
Robert Pajk – Odbor za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka o
ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
Boris Dolžan – Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter
energetiko
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v
občini Jesenice v drugi obravnavi.
Boris Smolej – Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenja s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi
odpadki v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
Razprave ni bilo, zato je župan na glasovanje dal naslednji
670. sklep 38. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10.6.2010 k
5. točki: Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice –
DRUGA OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice –
DRUGA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 25
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG ODLOKA O JAVNEM REDU IN MIRU – DRUGA OBRAVNAVA.
Predlog je obrazložila Valentina Gorišek.
O sklepih delovnih teles sta poročala:
Matjaž Peskar – Statutarna komisija:
Statutarna komisija na predlog Odloka o javnem redu in miru nima pripomb, zato
predlaga Občinskemu svetu da ga sprejme v drugi obravnavi
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Robert Pajk – Odbor za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka o
javnem redu in miru – DRUGA OBRAVNAVA.
Boris Dolžan – Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter
energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka o javnem redu in miru v drugi
obravnavi.
Razprava:
Jernej Udir:
Zopet je povedal, da je že zadnjič podal dva predloga, ki bi dopolnila odlok in sedaj (z
obrazložitvijo) nista bila upoštevana (predloga o uporabi »kramparic« in sežigu
odpadnega materiala na vrtovih).
Boris Smolej:
Podprl je predlog svetnika Jerneja Udirja glede uporabe »kramparic« v naravi. Kljub
temu da so ta predlog že večkrat izpostavili, vedno znova je bilo rečeno, da je to že
vključeno, vendar kljub temu v praksi ni opaziti sprememb. Treba je dati dovolj
konkreten predlog, da se bo situacija lahko rešila in ne bo več prihajalo do
onesnaževanja in uničevanja v naravi.
Valentina Gorišek:
To odrejajo drugi predpisi in je v pristojnosti policije, saj Oddelek za okolje in prostor
ne more odrejati vrste in profila pnevmatik. Edina rešitev je preko predstavnika v
parlamentu spreminjati zakon, ker je problematika neustreznih pnevmatik že zajeta v
zakonu, vendar je to zelo dolgotrajen postopek.
Po razpravi je župan predlagal naslednji
671. sklep 38. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10.6.2010 k
6. točki: Predlog Odloka o javnem redu in miru – DRUGA OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Odloka o javnem redu in miru v občini Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 23
PROTI – 1
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG ODLOKA O OGLAŠEVANJU IN PLAKATIRANJU V OBČINI JESENICE
– DRUGA OBRAVNAVA.
Predlog je obrazložil Marko Markelj.
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O sklepih delovnih teles so poročali:
Matjaž Peskar – Statutarna komisija:
Statutarna komisija na predlog Odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini Jesenice
nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu da ga sprejme v drugi obravnavi.
Oto Kelih – Odbor za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog
Odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
Robert Pajk – Odbor za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka o
oglaševanju in plakatiranju v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
Boris Dolžan – Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter
energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini
Jesenice v drugi obravnavi.
Boris Smolej – Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenja s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka o oglaševanju in
plakatiranju v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
Razprave ni bilo, zato je župan na glasovanje dal naslednji
672. sklep 38. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10.6.2010 k
7. točki: Predlog Odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini Jesenice –
DRUGA OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 21
PROTI – 1
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
VOLITVE IN IMENOVANJA:
IMENOVANJE PREDLAGANIH KANDIDATOV ZA ČLANE SVETA GLASBENA
ŠOLA JESENICE.
Sklep Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obrazložila Vera
Pintar:
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskemu svetu občine
Jesenice predlaga, da v Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena
šola Jesenice z javnim glasovanjem imenuje:
1. Branko Noč, roj. 1955, z Jesenic, Tomšičeva ulica 38,
2. Branko Noč, roj. 1948, z Jesenic, Prosvetna 6 in
3. Andrej Černe, roju. 1953, z Blejske Dobrave, Bl. Dobrava 32.
Mandat članom Sveta javnega zavoda traja 4-leta. Predlagani kandidati svojo
funkcijo članov sveta zavoda nastopijo s 1.9.2010, oz. z dnem konstituiranja Sveta
zavoda.
Razprave ni bilo, zato je župan na glasovanje dal naslednji:
673. sklep 38. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10.6.2010 k
8. točki: Volitve in imenovanja – podtočka 8.1. - Imenovanje predlaganih
kandidatov za člane Sveta Glasbena šola Jesenice.
V Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice so z javnim
glasovanjem imenovani:
Branko Noč, roj. 1955, z Jesenic, Tomšičeva ulica 38,
Branko Noč, roj. 1948, z Jesenic, Prosvetna 6 in
Andrej Černe, roj. 1953, z Blejske Dobrave, Blejska Dobrava 32.
Mandat članom Sveta javnega zavoda traja 4-leta. Predlagani kandidati svojo
funkcijo članov sveta zavoda nastopijo s 1.9.2010, oz. z dnem konstituiranja Sveta
zavoda.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 25
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
VOLITVE IN IMENOVANJA:
IMENOVANJE PREDLAGANIH KANDIDATOV ZA PREDSEDNIKA, NAMESTNIKA
IN ČLANE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE.
Sklep Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obrazložila Vera
Pintar:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da se na predlog
občinske uprave kot strokovnjakinje potrdi tri predlagane kandidatke za Občinsko
volilno komisijo v naslednji sestavi in sicer za:
Za predsednico je predlagana
1. Martina Hrovat, roj. 1969, s Hrušice, Hrušica 109, univ.dipl.prav.- sodnica
delovnega in socialnega sodišča
Za namestnico predsednice je predlagana
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2. Valentina Gorišek, roj. 1971, z Jesenice, Stražišarjeva
znanosti

21, mag. pravnih

Za članice komisije in njihove namestnike so predlagani (politične stranke in civilna
družba)
3. Mirjam Noč, roj. 1980, z Jesenice, Prosvetna 6, absolventka prava – članica
4. Nina Mrak, roj. 1980, z Jesenic, Al. Travna 7, ekonomski tehnik (nez.) –
namestnica članice
5. Simona Štravs, roj. 1960, s Hrušice, Hrušica 4, univ.dipl.prav. – članica
6. Silva Škrjanc, roj. 1967, z Jesenic, Cesta maršala Tita 21, komercialni tehnik –
namestnica članice
7. Zala Klinar, roj. 1980, z Jesenic, Plavški Rovt 7/c, univ. dipl. prav – članica
8. Meri Razinger, roj. 1968, z Jesenic, Javorniški Rovt 12, srednja izob. –
namestnica članice.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu
občine Jesenice, da z javnim glasovanjem potrdi predlagane kandidatke za članice
Občinske volilne komisije za obdobje 4 - let.
Mandat novo imenovane Občinske volilne komisije začne teči z dnem njenega
konstituiranja.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal naslednji
674. sklep 38. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10.6.2010 k
8. točki: Volitve in imenovanja – podtočka 8.2. - Imenovanje predlaganih
kandidatk za predsednico, namestnico in članice Občinske volilne komisije.
Imenuje se Občinsko volilno komisijo občine Jesenice v naslednji sestavi:
Za predsednico Občinske volilne komisije s
1. Martina Hrovat, roj. 1969, s Hrušice, Hrušica 109, univ.dipl.prav.- sodnica
delovnega in socialnega sodišča
Za namestnico predsednice
2. Valentina Gorišek, roj. 1971, Jesenice, Stražišarjeva 21, mag. pravnih
znanosti
Za članice komisije in njihove namestnice se imenuje:
3. Mirjam Noč, roj. 1980, Jesenice, Prosvetna 6, absolventka prava – članica
4. Nina Mrak, roj. 1980, Jesenice, Al. Travna 7, ekonomski tehnik – namestnica
članice
5. Zvonka Arh, roj. 1962, Blejska Dobrava, Bl. Dobrava 58- članica, ekonomistka
6. Silva Škrjanc, roj. 1967, Jesenice, Cesta maršala Tita 21, komercialni tehnik –
namestnica članice
7. Zala Klinar, roj. 1980, Jesenice, Plavški Rovt 7/c, univ. dipl. prav – članica
8. Meri Razinger, roj. 1968, Jesenice, Javorniški Rovt 12, srednja izobrazba –
namestnica članice.
Mandat novo imenovane Občinske volilne komisije občine Jesenice začne teči
z dnem njenega konstituiranja.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 27
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI VOLILNIH ENOT ZA
VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU OBČINE
JESENICE.
Predlog je obrazložila Slavka Brelih.
O sklepu delovnega telesa je poročal:
Matjaž Peskar – Statutarna komisija:
Statutarna komisija na predlog Sklepa o spremembi sklepa o določitvi volilnih enot za
volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine Jesenice nima pripomb,
zato predlaga Občinskemu svetu da ga sprejme.
Razprave ni bilo, zato je župan na glasovanje dal naslednji
675. sklep 38. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10.6.2010 k9.
točki: Predlog Sklepa o spremembi sklepa o določitvi volilnih enot za volitve
članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine Jesenice.
Sprejme se predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi volilnih enot za volitve
članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 24
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
PREDLOG SKLEPA O SODELOVANJU MED OBČINO SANSKI MOST (BOSNA
IN HERCEGOVINA) IN OBČINO JESENICE.
Predlog je obrazložila Božena Ronner.
O sklepu delovnega telesa je poročal:
Matjaž Peskar – Statutarna komisija:
Statutarna komisija predlaga, da Občinski svet sprejme predlog Sklepa o
medsebojnem sodelovanju med Občino Sanski Most (Bosna in Hercegovina) in
Občino Jesenice (Republika Slovenija). Občinski svet občine Jesenice pooblašča
župana Tomaža Toma Mencingerja za podpis sprejetega Protokola o medsebojnem
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sodelovanju v naslednji novi obliki, so ga članice in člani Občinskega sveta dobili na
mizo, v enaki vsebini in obliko kot je bil predlagan
Razprava:
Marjan Čufar:
Podpira sodelovanje med občinami, vendar se mu zdi, da je ta točka izrazito
predvolilno obarvana.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Obrazložil je, da sklep nikakor ne more biti predvolilna poteza, saj ga pripravljajo že
več let in ga je zavirala prav Občina Jesenice. Sodelovanje je dobrodošlo za vse.
Ibrahim Smajić:
Sam prihaja iz okolice Sanskega Mostu in se županu zahvaljuje za sprejem
protokola, saj tudi ogromno Jeseničanov prihaja iz samega mesta ali iz okolice
Sanskega Mostu.
Po razpravi je župan na glasovanje dal naslednji
676. sklep 38. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10.6.2010 k
10. točki: Predlog Sklepa o sodelovanju med Občino Sanski Most (Bosna in
Hercegovina) in Občino Jesenice.
Sprejme se predlog Protokola o medsebojnem sodelovanju med Občino Sanski Most
(Bosna in Hercegovina) in Občino Jesenice (Republika Slovenija).
Občinski svet občine Jesenice pooblašča župana Tomaža Toma Mencingerja za
podpis sprejetega Protokola o medsebojnem sodelovanju v naslednji vsebini:
Na podlagi 13., 47., 53. člena Statuta občine Jesenice (Ur. list RS, št. 1/2006,
102/07, 34/2009) in 83. člena Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice
(Ur. list RS št. 46/2008) je Občinski svet občine Jesenice na svoji 38. redni seji dne
10. junija 2010 sprejel
Protokol
o medsebojnem sodelovanju med Občino Sanski Most (Bosna in Hercegovina)
in Občino Jesenice (Republika Slovenija)
1.
Občina Jesenice in Občina Sanski Most pristopata k medsebojnem sodelovanju .
2.
Za sodelovanje iz prejšnje točke se Občini sproti dogovarjata in izmenjujeta
medsebojne izkušnje s področij gospodarstva, turizma, izobraževanja, kulture,
športa, še posebno pri izvajanju skupnih in predhodno dogovorjenih projektov.
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3.
Za dosego sodelovanja na področjih, ki so našteta v 2. točki tega Protokola, Občina
Sanski Most in Občina Jesenice skleneta sporazum, ki bo določil način in oblike
medsebojnega sodelovanja in jih časovno opredelil.
4.
Protokol o medsebojnem sodelovanju postane pravno veljaven z dnem, ko ga potrdi
v bosanskem jeziku Občinski svet občine Sanski Most in slovenskem jeziku Občinski
svet občine Jesenice, in se začne uporabljati z dnem podpisa obeh članic Protokola.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 17
PROTI – 1
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11:
PREDLOG
DOPOLNITVE
LETNEGA
NAČRTA
RAZPOLAGANJA
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE

Z

Predlog je obrazložila Valentina Gorišek.
O sprejetih sklepih delovnih teles so poročali:
Oto Kelih – Odbor za proračun in finance:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu, da sprejme dopolnitev
Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča, v lasti
Občine Jesenice za leto 2010.
2. Ta dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti
Občine Jesenice za leto 2010 je sestavni del Letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2010, ki ga je na svoji
redni seji dne 22.10.2009, sprejel Občinski svet Občine Jesenice.
Robert Pajk - Odbor za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu, da sprejme dopolnitev Letnega
načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča, v lasti Občine
Jesenice za leto 2010.
2. Ta dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti
Občine Jesenice za leto 2010 je sestavni del Letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2010, ki ga je na svoji
redni seji dne 22.10.2009, sprejel Občinski svet Občine Jesenice.
Boris Smolej – Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči:
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Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenja s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu, da sprejme dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem – zemljišča, v lasti Občine Jesenice za leto 2010.
2. Ta dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti
Občine Jesenice za leto 2010 je sestavni del Letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2010, ki ga je na svoji
redni seji dne 22.10.2009, sprejel Občinski svet Občine Jesenice.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal naslednji
677. sklep 38. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10.6.2010 k
11. točki: Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem v lasti Občine Jesenice
1. Sprejme se dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem
– zemljišča, v lasti Občine Jesenice za leto 2010.
2. Ta dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti
Občine Jesenice za leto 2010 je sestavni del Letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2010, ki ga je na svoji
redni seji dne 22.10.2009, sprejel Občinski svet Občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 21
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 12:
PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE
Predlog je obrazložila Valentina Gorišek.
O sprejetih sklepih delovnih teles so poročali:
Oto Kelih – Odbor za proračun in finance:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu, da sprejme dopolnitev
Letnega načrta pridobivanja z nepremičnim premoženjem – zemljišča, v lasti
Občine Jesenice za leto 2010.
2. Ta dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leto 2010 je sestavni del Letnega načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2010, ki ga je na svoji
31. redni seji dne 22.10.2009 sprejel občinski svet Občine Jesenice.
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Robert Pajk - Odbor za gospodarstvo:
1.Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu, da sprejme dopolnitev
Letnega načrta pridobivanja z nepremičnim premoženjem – zemljišča, v lasti Občine
Jesenice za leto 2010.
2. Ta dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leto 2010 je sestavni del Letnega načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2010, ki ga je na svoji 31.
redni seji dne 22.10.2009 sprejel občinski svet Občine Jesenice.
Boris Smolej – Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči:
1.Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenja s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu, da sprejme dopolnitev Letnega načrta pridobivanja z
nepremičnim premoženjem – zemljišča, v lasti Občine Jesenice za leto 2010.
2. Ta dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leto 2010 je sestavni del Letnega načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2010, ki ga je na svoji 31.
redni seji dne 22.10.2009 sprejel občinski svet Občine Jesenice.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal naslednji
678. sklep 38. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10.6.2010 k
12. točki: Predlog dopolnitve Letnega načrta pridobivanja z nepremičnim
premoženjem v lasti Občine Jesenice
1. Sprejme se dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem
– zemljišča, v lasti Občine Jesenice za leto 2010.
2. Ta dopolnitev Letnega načrta pridobivanja z nepremičnim premoženjem v lasti
Občine Jesenice za leto 2010 je sestavni del Letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2010, ki ga je na svoji
redni seji dne 22.10.2009, sprejel Občinski svet Občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 21
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 13:
INFORMACIJA O PREMOŽENJSKI BILANCI OBČINE JESENICE NA DAN
31.12.2009.
Informacijo je podala Brigita Džamastagič.
O sklepu delovnega telesa je poročal:
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Oto Kelih – Odbor za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Informacija o
premoženjski bilanci občine Jesenice na dan 31.12.2009.
Razprave ni bilo, zato je župan na glasovanje dal naslednji
679. sklep 38. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10.6.2010 k
13. točki: Informacija o premoženjski bilanci Občine Jesenice na dan
31.12.2009.
Sprejme se informacija o premoženjski bilanci občine Jesenice na dan 31.12.2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 24
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 14:
POROČILA:
14.1. PREDLOG POROČILO ŠT. 2 O REALIZACIJI AKCIJSKEGA PROGRAMA
VARSTVA OKOLJA ZA OBDOBJE OD FEBRUARJA 2010 DO JUNIJA 2010.
Predlog sta predstavili Valentina Gorišek in Alenka Markun iz podjetja Marbo, d. o. o.,
ki je izvajalec meritev.
O sklepu delovnega telesa je poročal:
Boris Smolej – Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenja s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog Poročilo št. 2 o realizaciji
Akcijskega programa varstva okolja za obdobje od februarja 2010 do junija 2010.
Razprava:
Tako župan Tomaž Tom Mencinger kot Boris Smolej sta se Alenki Markun in
Oddelku za okolje in prostor zahvalila za sodelovanje v tem mandatu.
Po zahvali je župan na glasovanje dal naslednji:
680. sklep 38. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10.6.2010 k
14. točki – Poročila – 14.1. 14.1. Predlog Poročilo št. 2 o realizaciji Akcijskega
programa varstva okolja za obdobje od februarja 2010 do junija 2010.
Sprejme se predlog Poročilo št. 2 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za
obdobje od februarja 2010 do junija 2010.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 19
ZA – 26
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 14:
POROČILA:
14.2. PREDLOG POROČILA O IZVAJANJU KONCESIONIRANE DEJAVNOSTI
JAVNEGA MESTNEGA PROMETA IN ŠOLSKIH PREVOZOV NA OBMOČJU
OBČINE JESENICE V LETU 2009.
Predlog poročila je obrazložil Marko Markelj.
O sklepih delovnih teles sta poročala:
Oto Kelih – Odbor za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Poročilo o
izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov
na območju občine Jesenice v letu 2009, ki ga je pripravilo podjetje ALPETOUR,
Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, Kranj.
Boris Dolžan – Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter
energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu, da sprejme Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti
javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu
2009, ki ga je pripravilo podjetje ALPETOUR, Potovalna agencija d.d., Mirka
Vadnova 8, Kranj.
Razprava:
Robert Pesjak:
Zanimalo ga je, zakaj ni prisotnih Alpetourja?
Božena Ronner:
Predstavniki Alpetourja niti niso bili vabljeni, saj je tukaj Komunalna direkcija.
Marko Zupančič:
Slišal je že več pripomb, da je šofer postavljal pravila kdaj se lahko kdo pelje z
avtobusom, v kar pa nikakor ne sme posegati.
O tem so že obvestili tudi Alpetour.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
O tem je treba obvestiti še Občino Jesenice.
Ivanka Zupančič:
Glede na vprašanja in pobude na eni izmed prejšnjih sej Občinskega sveta se še
niso uredili vozni redi.
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Župan Tomaž Tom Mencinger:
Poslali bomo še en dopis, saj je vozni red nujno treba urediti, da se bo izboljšala tudi
uporaba.
Merima Nuhić:
Vprašanje je bilo postavljeno tudi z njene strani, vendar še ni dobila odgovora.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Vprašanje bomo zastavili še enkrat.
Po razpravi je župan na glasovanje dal naslednji
681. sklep 38. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10.6.2010 k
14. točki – Poročila – 14.2. Predlog Poročila o izvajanju koncesionirane
dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine
Jesenice v letu 2009.
Sprejme se Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega
prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2009, ki ga je
pripravilo podjetje ALPETOUR, Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, Kranj.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 18
PROTI – 4
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 14:
POROČILA:
14.3. POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV Z ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN
POBUDE NA INFORMACIJO DELOVNA SKUPINE ZA UREDITEV RAZMER NA
PODROČJU DALJINSKEGA OGREVANJA«.
Poročilo, ki je bilo na pobudo svetnika Ota Keliha naknadno uvrščeno v dnevni red za
38. sejo občinskega sveta, je na kratko obrazložil Oto Kelih. Dal je pobudo, da se
točka obravnava tudi na Občinskem svetu, saj je tak sklep obveza, ki jo morajo
uresničiti. Poudaril je, da odgovorov na vsa vprašanja nimajo, ravno tako se Enos in
Jeko-IN v štirih mesecih nista mogla dogovoriti, kdo bo podal določene odgovore.
Oto Kelih je pohvalil osveščenost ljudi, saj se bolj zavzemajo za varčevanje z
energijo in meritve s števci, ravno tako je pohvalil Komunalno direkcijo, ki sedaj
delujejo veliko bolj strokovno. Jeko-IN še vedno ni podal odgovora o organiziranosti v
podjetju.
Razprava:
Boris Dolžan:
Kot predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter
energetiko, ki je pristojen tudi za področje ogrevanje, je na kratko obrazložil sklepa, ki
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jih je sprejel odbor, in sicer sklep o tem, da so se seznanili s podanimi odgovori in
sklep o oblikovanju nove energetske zasnove do konca leta 2010 ter strategije za v
prihodnje.
Marko Markelj:
Na Komunalni direkciji smatrajo, da je prav, da se pripravi nova strategija razvoja (do
zasedanja novega mandata). Tako bo razvidno, kam se dejavnost usmerja.
Robert Pajk:
Komentiral je tabelo z izkoristki. V letu 2007 se kaže padec izkoristka, ki pa sedaj
raste, ravno tako bi napovedal tudi v tem letu. Izkoristek raste kljub priklopu omrežij,
ki ekonomsko niso opravičljiva (Fiprom).
Zakaj je bil v letu 2007 prelom ne more komentirati, ker ne pozna točnega zajema
podatkov.
Pogodba med podjetjema Eltec Mulej in Termis je bila zaradi težav in pritožb v letu
2008 prekinjena. Trenutno potekajo usklajevanja za ponovno združitev oziroma
aneks k pogodbi (kot da se ni prekinila).
Matjaž Peskar:
Komentiral je le obračun, ki je v njegovi pristojnosti in ponazarja zatečeno stanje v
določenem obdobju (npr. en mesec). Poudaril je, da v stavbah, kjer so izvedli
kakšnega od varčevalnih ukrepov (omet …), se zmanjšuje poraba energije.
Opazne so tudi spremembe navad prebivalcev. Reklamacij sedaj nekaj časa ni, tudi
cene se gibljejo nekje v mejah normale in se približujejo slovenskemu povprečju.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Polemike okoli ogrevanja se vlečejo že več let, ne le v tem mandatu. Kljub temu da ni
enostavno, je treba narediti načrte, kako naprej, saj Občina Jesenice precej vlaga.
Na nujnost ureditve opozarja tudi zatečeno stanje.
Po razpravi je župan na glasovanje dal naslednji
682. sklep 38. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10.6.2010 k
14. točki – Poročila: 14.3. Poročilo o realizaciji sklepov z odgovori na vprašanja
in pobude na Informacijo delovna skupine za ureditev razmer na področju
daljinskega ogrevanja.
Občinski svet občine Jesenice predlaga strokovni službi občinske uprave, da
najkasneje do meseca decembra leta 2010 pripravi gradivo z novo strategijo razvoja
daljinskega ogrevanja v občini Jesenice za obdobje 2011 – 2014.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 15:
VPRAŠANJA IN POBUDE (ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE).
Pred informacijami župana je ob koncu mandata 2006-2010 svetnike in svetnice
nagovorila predsednica Nadzornega odbora mag. Darja Radić, ki se je vsem zbranim
zahvalila za sodelovanje. Pohvalila je možnost sprotnega nabiranja informacij, ki so
jih potrebovali za delo. Največkrat so dajali le priporočila, kako naj se kaj izboljša, ki
so tudi bila upoštevana. Pohvalila je tudi načrtovanje proračuna, ki se je izboljšalo.
Tudi župan Tomaž Tom Mencinger se je Nadzornemu odboru zahvalil za dobro
sodelovanje.
Informacije župana
Ob dnevu državnosti bo osrednja proslava 25. 6. 2010 ob 16h na Platoju
Mejnega prehoda Karavanke.
Ravno tako 25. 6. 2010 bo Pohod na Golico, in sicer izpred »Fenca« ob 6.00.
Dan kasneje (26. 6. 2010 ob 11h) bo slavnostna predaja avtomobila z dvižno
vrtljivo lestvijo. V uporabo ga bo slovesno predala ministrica dr. Ljubica
Jelušič. Ob tem velja poudariti, da smo pridobili 9 novih gasilcev za potrebe
avtoceste.
Jesenice so postale mesto festivala športnega filma, ki bo v mesecu oktobru.
V juniju so pričeli z obveščanjem, ravno tako bo v kratkem (je bila 17. 6.)
tiskovna konferenca po podpisu pisma o nameri.
Na Čufarjevem trgu je mogoč ogled nogometnih tekem, platno je izposojeno iz
hokejske hale.
Pripravlja se tudi Občinski razvojni načrt.
Obregnil se je tudi v zgodbo o vodi Julijani, ki predstavlja sramoto, sedaj je vse
prišlo na sodišče, saj je nesmiselno, da se na tem področju nič ne naredi, ker
imamo produkt, lokacijo in tudi potencialne vlagatelje.
BSC – Razvojna agencija Gorenjske: vse se razvija prepočasi, zaključili naj bi
tudi s tem, saj imamo dovolj svojih strokovnjakov.
V projektu GORKI (Gorenjska komunalna infrastruktura) so pridobili vsa
soglasja. Pohvalil je službe, ki so zaslužne za to, saj je kljub krizi zagotovljenih
22 milijonov evrov. Tisti, ki bo prej vložil dokumentacijo, bo sredstva tudi prej
dobil.
Naslednji teden bodo na seji Državnega zbora obravnavali Zakon o
triglavskem narodnem parku.
CERO: Občina Kranj je za oddajo vloge imela čas 4 mesece, vendar je še
vedno ni pripravila. Župan je občinske svetnike prosil za izstop iz konzorcija,
saj je to problem celotne Gorenjske, ne le Kranja in je nujno ukrepanje, saj v
kolikor ne bo prišlo do tega, je možnost zaprtja deponije. Občina Jesenice bo
za sortiranje odpadkov razpisala koncesijo.
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Župan je na glasovanje dal naslednji sklep:
683. sklep 38. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10.6.2010 k
15. točki: Vprašanja in pobude – Informacije župana o izvajanju in realizaciji
sklepov Konzorcija CERO.
Občinski svet občine Jesenice pooblašča župana Tomaža Toma Mencingerja, da v
primeru neupoštevanja sklepov, sprejetih na Konzorciju CERA, ki so v škodo Občine
Jesenice, izstopi iz Konzorcija CERO in začne s podlagami za ustanovitev nove
organizacije, ki jo bodo sestavljale občine Upravnih enot na območju Jesenic,
Radovljice in Škofja Loka.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 23
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

Vprašanja in pobude
15. 1 Robert Pesjak – vprašanja - pisno
519. vprašanje 38. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10. 6. 2010 k
15. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Pred nekaj dnevi se je končala obnova državne ceste na Hrušici. Zanima ga, ali so
samo dodali plast novega asfalta, starega pa pustili. Pod starim asfaltom naj bi
namreč bila žlindra, v tem primeru nova plast ne bo zdržala dolgo.

15. 2 Robert Pesjak – pobuda - pisno
520. vprašanje 38. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10. 6. 2010 k
15. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Pri gradnji varovanih stanovanj je Oniks Invest posegal v okoliške zelenice in poti, ki
pa jih po posegu ni obnovil. Občani prosijo, naj se podjetju posreduje pobude, da
povrnejo zelenice in poti v takšno stanje, kot je bilo pred deli.

15. 3 Borut Žigon – pobuda - pisno
521. vprašanje 38. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10. 6. 2010 k
15. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Daje pobudo, naj se poleg otroškega igrišča na Slovenskem Javorniku preuči tudi
možnost, da bi se zgradilo manjše igrišče za mlade (košarka, nogomet, hokej), ki ga
sicer na Slovenskem Javorniku ni.
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15. 4 Ljudmila Ilenič – vprašanje - pisno
522. vprašanje 38. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10. 6. 2010 k
15. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Zanima jo, kdaj se bodo odpravile nekatere nepravilnosti, o katerih razpravljajo na
občinskih sejah, konkretno; kdaj se bo odstranila razpadajoča stavba na ovinku k
Mercatorju (bivša žaga) in kdaj bodo uredili količke nasproti bolnišnice.

15. 5 Ljudmila Ilenič – pobuda - pisno
523. vprašanje 38. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10. 6. 2010 k
15. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Daje pobudo, da se uredi prostor po zaključeni gradnji – udor zemlje po zasutju – v
celi dolžini od bloka varovanih stanovanj na Bokalovi.

15. 6 Vinko Lavtižar – pobuda - pisno
524. vprašanje 38. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10. 6. 2010 k
15. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Ni zadovoljen z odgovorom na 508. pobudo, saj je želel v pobudo za javne WC-je na
mestih, kjer se zbira več ljudi, vključiti vodje večjih centrov in objektov. Še enkrat daje
pobudo, da se opomni vodje trgovinskih centrov in objektov, da se uredijo javne
sanitarije.

15. 7 Vinko Lavtižar – vprašanje - pisno
525. vprašanje 38. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10. 6. 2010 k
15. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Zanima ga, zakaj sanirajo le vrhnjo plast na cesti v Planino pod Golico, saj bi morali
zamenjati in utrditi tudi spodnjo plast, da se stanje čez čas ne bo ponovilo in bo zopet
potrebna obnova.

15. 8 Merima Nuhič – pobuda - ustno
526. vprašanje 38. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10. 6. 2010 k
15. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Daje pobudo, naj se uredi odlaganje jeklenk v bližini vrtca na Cesti revolucije. Ko
obvestijo pristojne službe, se situacija sanira, vendar pa je kmalu spet isto stanje.

15. 9 Jernej Udir – pobuda - ustno
527. vprašanje 38. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10. 6. 2010 k
15. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Opozarja na situacijo na Pristavi, kjer je zgrajen nov vodovod, vendar nastaja vedno
večja močvirna mlaka. Daje pobudo, da se to uredi in hkrati pregleda tudi vodovod.
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15. 10 Jernej Udir – pobuda - ustno
528. vprašanje 38. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10. 6. 2010 k
15. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Daje pobudo, naj se razišče, kaj ima Kovinar Gradnje dejansko nasproti tovarne
Acroni na Koroški Beli, saj je bilo sprva rečeno, da bo to upravna zgradba podjetje (ki
jo sedaj že ima), trenutno pa vse bolj spominja na deponijo.

15. 11 Jernej Udir – vprašanje - ustno
529. vprašanje 38. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 10. 6. 2010 k
15. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Zanima ga, ali bi na Potokih, v Javorniškem Rovtu, v Planini pod Golico investirali v
manjše čistilne naprave.
Po seji se je župan Tomaž Tom Mencinger zahvalil svetnikom in svetnicam za
sodelovanje v tem mandatu.
Župan je s sejo zaključil ob 19.45.

SVETOVALKA ŽUPANA:
Mag. Božena Ronner

ŽUPAN:
Tomaž Tom Mencinger
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