OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET

Številka: 032-01/2010
Datum: 11. 2 .2010

Z A P I S N I K
34. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V
ČETRTEK, 11. 2. 2010 OB 17.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNE ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
Boris BREGANT, Marko ZUPANČIČ, Robert PAJK, Branka DOBERŠEK, Jernej
UDIR, Merima NUHIĆ, Stanislav PEM, Ibrahim SMAJIĆ, Branko NOČ, mag. Barbara
HABE SINTIČ, Boris SMOLEJ, Robert PESJAK, Marija KALAN, Boris DOLŽAN, Vera
PINTAR, Ivanka ZUPAČIČ, Igor ARH, Borut ŽIGON, Matjaž PESKAR, Oto KELIH,
mag. Marjan ČUFER, Marjeta TOMAŠ, Zoran KRAMAR, Marija MULEJ, Andrej
ČERNE, Ljudmila ILENIČ, Boris KITEK in Vinko LAVTIŽAR (28 od 28).
OSTALI PRISOTNI:
Alenka Markun – MARBO, d. o. o., mag. Aleksander Kupljenik – direktor JEKO – IN,
d.o.o.,Jesenice, Slavka Brelih – direktorica Občinske uprave, mag. Valentina Gorišek
– vodja Oddelka za okolje in prostor; Marko Markelj – direktor Komunalne direkcije,
Janez Poljšak – član Nadzornega odbora, mag. Božena Ronner – svetovalka
župana.
PRISOTNI OBČANI:
Simona Demšar in občana - stanovalci naselja Spodnji Plavž
NOVINARJI:
Nataša MRAK – ATM, Andraž Sodja - Žurnal, Klementina S. Mežek – GTV, Janko
RABIČ - Radio Triglav, Urša PETERNEL- Gorenjski Glas
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.

Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je župan predlagal
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602. sklep 34. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 2. 2010
DOLOČITEV DNEVNEGA REDA – POTRDITEV DNEVNEGA REDA.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev besedila zapisnika 33. redne seje Občinskega sveta, ki je bila
17.12.2009.
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih
službah v občini Jesenice – HITRI POSTOPEK.
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o distribuciji toplote iz
vročevodnega omrežja v Občini Jesenice – HITRI POSTOPEK.
4. Predlog Obvezne razlage 19. člena odloka o občinskem prostorskem načrtu
Plavški travnik II – Vrbje - HITRI POSTOPEK.
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka Ureditveni načrt Črna vas –
PRVA OBRAVNAVA.
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka Ureditveni načrt Melioracija
Blejska Dobrava – PRVA OBRAVNAVA.
7. Predlog za spremembe cen odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini
Jesenice – ponovno.
8. Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2010.
9. Predlogi za podelitev priznanj občine Jesenice v letu 2010.
10. Volitve in imenovanja:
Predlog za imenovanje kandidatke/kandidata za direktorico/direktorja
Gornjesavski muzej Jesenice (gradivo naknadno).
11. Poročila:
11.1 Končno Poročilo o opravljenem nadzoru zbiranja in porabe pridobljenih
prihodkov od odlaganja odpadkov na deponiji Mala Mežakla
11. 2 Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2009
11.3 Predlog Poročila št. 1 o realizaciji akcijskega programa varstva okolja za leto
2010.
11.4 Predlog Poročila o porabi sredstev proračunske rezerve.
12. Informacija delovne skupine za ureditev razmer na področju daljinskega
ogrevanja - realizacija sklepov.
13. Vprašanja in pobude (odgovori na vprašanja in pobude).
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 23
PROTI - 0
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA 33. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI
JE BILA 17. 12. 2009.
Pripomb in razprave na besedilo zapisnika ni bilo, zato je župan dal na glasovanje
naslednji
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603. sklep 34. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 2. 2010. točka 1.: Potrditev besedila zapisnika 33. redne seje Občinskega sveta, ki je
bila 17.12.2009.
Potrdi se besedilo zapisnika z realizacijo sklepov, sprejetih na 33. redni seji
Občinskega sveta, ki je bila 17.12.2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 21
ZA – 22
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Predlog Odloka je obrazložil Marko Markelj.
O sklepih delovnih teles sta poročala:
Matjaž Peskar – Statutarna komisija:
Statutarna komisija iz svoje pristojnosti na predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice nima pripomb,
zato predlaga Občinskemu svetu da ga sprejme po hitrem postopku.
Boris Dolžan – Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter
energetiko:
Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice – HITRI POSTOPEK.
Razprava:
Boris Smolej:
Kot se iz gradiva da razbrati, sedaj vzdrževanje semaforjev in horizontalne
signalizacije opravlja javno komunalno podjetje JEKO-IN. S tem, ko bo dela opravljal
nekdo drug, v podjetju ostaja delovno mesto, ki je to urejalo. Ravno tako pa bo
morala Občina plačati podizvajalce.
Marko Markelj:
Za ta dela bo sedaj skrbel nekdo drug.
Robert Pajk:
Vzdrževanje semaforjev in horizontalne signalizacije je sedaj opravljal izvajalec, ki ni
bil zaposlen na Jeko-INu, operativno se tako nihče v Jeko-INu s tem ni ukvarjal.
Boris Smolej:
Vendar nekdo mora skrbeti za vse funkcije.
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Robert Pajk:
Operativno se nihče na Jeko-INu ni ukvarjal s tem.
Marko Markelj:
Tako za vzdrževanje semaforjev kot tudi za vzdrževanje oznak na cestišču so
poklicali podizvajalce.
Jernej Udir:
Zanima ga, ali bodo v ta namen porabljena sredstva.
Marko Markelj:
V proračunu je postavka.
Marko Zupančič:
Prosil je Marka Marklja, naj še enkrat razloži na enak način kot je na Odboru za
stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko.
Marko Markelj:
Delo je potekalo preko podizvajalca, ki ga je neposredno naročila Komunalna
direkcija. Račun je bil izdan preko Jeko-Ina, ki je zaračunaval še 5 % manipulativnih
stroškov. Z novim Odlokom se bodo izognili plačevanju teh 5 %.
Oto Kelih:
Zanima ga, ali to je v skladu z zakonodajo.
Marko Markelj:
Podizvajalca bodo izbrali preko javnega razpisa.
Druge razprave ni bilo, ravno tako ne amandmajev, zato je župan predlagal naslednji
604. sklep 34. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 2. 2010. –
točka 2.: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih
javnih službah v občini Jesenice – HITRI POSTOPEK.
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih
javnih službah v občini Jesenice – HITRI POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
DISTRIBUCIJI TOPLOTE IZ VROČEVODNEGA OMREŽJA V OBČINI JESENICE –
HITRI POSTOPEK.
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Predlog Odloka je obrazložil Marko Markelj. Povedal je, da so dodali, da variabilni
del cene sedaj sprejema pristojni organ javnega podjetja, prej pa je to preko
korespondenčnih sej sprejemal Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo in energetiko.
O sklepih delovnih teles so poročali:
Matjaž Peskar – Statutarna komisija:
Statutarna komisija na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
distribuciji toplote iz vročevodnega omrežja v občini Jesenice po predlaganim hitrem
postopku iz svoje pristojnosti nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga
sprejme.
Oto Kelih – Odbor za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o distribuciji toplote iz
vročevodnega omrežja v Občini Jesenice 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 Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o distribuciji toplote iz vročevodnega omrežja v občini Jesenice – HITRI POSTOPEK.
Razprava:
Oto Kelih:
Zanimalo ga je, ali to pomeni nezaupanje Odboru za stanovanjske zadeve,
komunalno infrastrukturo in energetiko, saj sistem potrjevanja ostaja enak, vendar je
bil v odboru vedno še kak uporabnik, ki je lahko s tega stališča dajal pripombe.
Ravno tako je svetnik dal predlog, da mora biti z izhodiščno ceno v deležu seznanjen
tudi Občinski svet, saj je kontrola cene naprej avtomatična.
Robert Pajk:
Vprašal je, ali bo ta pristojni organ Komunalna direkcija in ali ima to posledice na
proračun.
Branka Doberšek:
Skupščino sestavljata jeseniški in žirovniški župan. Glede na to, da je bilo povedano,
da je nastajal problem pri povišanju cen, jo zanima, ali to pomeni, da bodo višje cene
sedaj vedno sprejete.
Marko Markelj:
To ne pomeni nezaupanja Odboru za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo
in energetiko, saj bodo še naprej odločali glede cen nevariabilnega dela. Ravno tako
imajo še neke naloge s strani Odbora, ki jih bodo poskusili realizirati v najkrajšem
času. Občinski svet je seznanjen s samo strukturo cene, kar je bilo predstavljeno
decembra 2008, sama sprememba variabilnega dela pa je nato le računanje.
Strokovni nadzor nad dejavnostjo bo tako kot sedaj opravljala Komunalna direkcija,
prej tega ni bilo zapisanega v odloku. Neposrednega vpliva na proračun ne bo, v
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proračunu za leto 2010 pa je že zajeta zaposlitev energetskega managerja (strojnik,
poznavanje področje energetike). Skupščino sestavljata oba župana; jeseniški in
žirovniški, večino glasov ima Občina Jesenice, tako da žirovniški župan te odločitve
ne more preglasovati. Večja bo tudi odgovornost Jeko-Ina pri pripravi gradiva. Ravno
tako pa župan sam ne more odločati o teh cenah.
Marjeta Tomaš:
Vendar ima župan vseeno večinski delež v skupščini, torej tako ali tako on odloča o
tem.
Marko Markelj:
Skupščina je organ.
Marko Zupančič:
Prej so bile vedno v 2 dneh sklicane korespondenčne seje za potrjevanje cen, s 1. v
naslednjem mesecu pa so nove cene stopile v veljavo. Sedaj je že direktor Jeko-Ina
izrazil strah, da bo zaradi sklica sej prihajalo do zamika v potrjevanju cen.
Marko Markelj:
Z družbeno pogodbo je zasedanje skupščine omogočeno na 3 načine: redno, izredno
in korespondenčno. Rok za oddajo gradiva pri rednih sejah je 7 dni, pri izredni in
korespondenčni seji pa roka ni.
Delo Odbora (tako glede sklicevanja seje kot tudi odločanja) bo sedaj prevzel Jeko-In
s skupščino.
Oto Kelih:
Prosil je, naj ceno Marko Markelj razloži.
Igor Arh:
Od leta 2011 naj bi te cene potrjevala Agencija Republike Slovenije za energetiko.
Zanimalo ga je, ali lahko na to kako vplivajo ali s tem sklepom le še rešujejo obdobje
do leta 2011.
Marko Markelj:
O tem, da naj bi Agencija RS za energetiko odločala o cenah je za zdaj samo
predvidevanje, saj ni še pripravljenega akta.
Robert Pajk:
Cena je že sedaj izračunana skladno z uredbo. Ceno vhodnih enot, npr. plina, ureja
proizvajalec, to se kasneje potrdi in sama cena ni v pristojnosti Jeko-Ina. Fiksni del
cene se ni spremenil od leta 2003.
Druge razprave ni bilo, zato je župan predlagal naslednji
605. sklep 34. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 2. 2010. –
točka 3.: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o distribuciji
toplote iz vročevodnega omrežja v Občini Jesenice – HITRI POSTOPEK.
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Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o distribuciji toplote
iz vročevodnega omrežja v občini Jesenice – HITRI POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 18
PROTI - 2
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG OBVEZNE RAZLAGE 19. ČLENA ODLOKA O OBČINSKEM
PROSTORSKEM NAČRTU PLAVŠKI TRAVNIK II – VRBJE - HITRI POSTOPEK.
Predlog Obvezne razlage je obrazložila mag. Valentina Gorišek.
O sklepih delovnih teles sta poročala:
Matjaž Peskar – Statutarna komisija:
Statutarna komisija iz svoje pristojnosti na besedilo predlagane Obvezne razlage 19.
člena odloka o občinskem prostorskem načrtu Plavški travnik II – Vrbje nima pripomb
in predlaga Občinskemu svetu da jo potrdi po hitrem postopku.
Boris Smolej – Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme Predlog Obvezne razlage
19. člena odloka o občinskem prostorskem načrtu Plavški travnik II – Vrbje po hitrem
postopku.
Razprave na predlog ni bilo, niti vloženega amandmaja, zato je župan predlagal
naslednji
606. sklep 34. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 2. 2010. –
točka 4.: Predlog Obvezne razlage 19. člena odloka o občinskem prostorskem
načrtu Plavški travnik II – Vrbje - HITRI POSTOPEK.
Sprejme se Obvezna razlaga 19. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Plavški travnik II – Vrbje – HITRI POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
UREDITVENI NAČRT ČRNA VAS – PRVA OBRAVNAVA.

ODLOKA
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Predlog Odloka je obrazložila mag. Valentina Gorišek.
O sklepih delovnih teles sta poročala:
Matjaž Peskar – Statutarna komisija:
Statutarna komisija iz svoje pristojnosti na besedilo predlaganega Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Črna vas, predlaganim v
prvi obravnavi, nima pripomb zato predlaga Občinskemu svetu da ga potrdi.
Boris Smolej – Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme Predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka Ureditveni načrt Črna vas v prvi obravnavi.
Razprava:
Igor Arh:
Povedal je, da se strinja s sprejetjem Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka Ureditveni načrt Črna vas v prvi obravnavi, vendar pa je dal pripombo na
območje 1 in 2, saj je tam dovoljena gradnja baznih postaj mobilne telefonije in
drugih nadzemnih objektov za brezžični prenos signalov. Ker so v bližini
stanovanjska poslopja, je dal predlog, da se omeji gradnja tovrstnih postaj.
Druge razprave ni bilo, zato je župan predlagal naslednji
607. sklep 34. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 2. 2010. –
točka 5.: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka Ureditveni načrt
Črna vas – PRVA OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditven načrtu
Črna vas – PRVA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 27
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA
UREDITVENI NAČRT MELIORACIJA BLEJSKA DOBRAVA – PRVA
OBRAVNAVA.
Predlog Odloka je obrazložila mag. Valentina Gorišek.
O sklepih delovnih teles sta poročala:
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Matjaž Peskar – Statutarna komisija:
Statutarna komisija iz svoje pristojnosti na besedilo predlaganega Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za melioracijo Blejska
Dobrava, ki je predlagan v prvi obravnavi nima pripomb, zato Občinskemu svetu
predlaga, da ga potrdi.

Boris Smolej – Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči:
SKLEP 1:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme Predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka Ureditveni načrt Melioracija Blejska Dobrava v
prvi obravnavi.
SKLEP 2:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga, da se pripravi nek akt, s katerimi se bodo določila pravila oglaševanja
glede na prihajajoče oglaševalske trende.
SKLEP 3:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga naj se ugotovi na katerih mestih plakatiranje ni v skladu z odlokom o
oglaševanju.
Razprava:
Jernej Udir:
Podprl je oglaševanje na enostavnih kmetijskih objektih, našo okolico pa s takimi
jumbo plakati samo onesnažujemo. Problem predstavlja plakat na polju, ki ga je
inšpekcija že podrla, sedaj pa naj bi to potrdili. Njegova pripombe se nanaša na
dejstvo, da gre za spremembo mišljenja, saj tam oglaševanje ni dovoljeno, jumbo
plakat je podrt, sedaj pa naj bi to podprli.
Marija Mulej:
Gre za enega najlepših delov jeseniške občine ob avtocesti, z oglaševanjem pa bi jo
onesnažili. Lokacija, ki bi bila na tem območju namenjena oglaševanju meri 90
kvadratnih metrov, za to bi se dalo poiskati nove lokacije, ki ne bi skazile okolice.
Boris Bregant:
Opozoril je na sam nesmisel samega naslova, saj beseda melioracija pomeni
urejanje pokrajin glede vodotokov. Zanimalo ga je, ali je naslov posledica akta in se
napaka že dlje časa nadaljuje.
Valentina Gorišek:
Akt je še vedno veljaven, kljub temu da je iz leta 1987. Sicer pa bo Ureditveni načrt
melioracija Blejska Dobrava ukinjen z Občinskim prostorskim načrtom, spadal bo pod
splošne določbe, ki bodo urejale postavljanje reklamnih panojev.
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Igor Arh:
Pri tem oglaševanju na polju gre za onesnaževanje okolja, vendar pa je polje treba
ohraniti. Tudi Zavod za kulturno in naravno dediščino in DARS, ki načeloma dajeta
soglasje, nad predlogom nista pretirano navdušena. Zanimalo ga je, ali to področje
posega na traso predvidene obvoznice Lipce. Smiselno bi bilo vključiti gradnjo na
tem območju.
Valentina Gorišek:
Ta del melioracije ne posega v traso obvoznice Lipce.
Andrej Černe:
Pridružuje se vsem, ki se zavzemajo za varstvo krajine, tudi sam je pomagal pri
ureditvi pomožnih kmetijskih objektov. Do drugega branja naj se pregledajo
pripombe, tako da je predlagal naj sedaj predlog podprejo in počakajo do druge
obravnave, kjer naj bi bile posredovane rešitve. Vseeno pa bo Občinski prostorski
načrt prinesel nova pravila oglaševanja. Sicer pa je bil leta 1987 predlog sprejet na
hitro, takrat je padla komasacija, začela se je graditi avtocesta, melioracija pa je bila
zaključena kot agromelioracija.
Branka Doberšek:
Predlaga naj predlog v prvi obravnavi sprejmejo, saj je ogromno tovrstnega
onesnaževanja. Meni, da bi to morali urejati krovni prostorski dokumenti.
Boris Kitek:
Ker tudi sam oglašuje, se strinja naj se to ne počne povsod, saj na kozolcih in
podobno predstavlja onesnaževanje krajine. Oglaševanje naj se izvaja le na za to
urejenih površinah.
Jernej Udir:
Glede na to, koliko prostora zasedejo reklamni panoji, je oporekal dejstvu, da so z
odlokom prepovedali vetrnice po vsej občini.
Druge razprave ni bilo, zato je župan predlagal naslednji
608. sklep 34. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 2. 2010. –
točka 6.: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka Ureditveni
načrt Melioracija Blejska Dobrava – PRVA OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem
načrtu za melioracijo Blejska Dobrava - PRVA OBRAVNAVA, s pripombami ter
predlogi, sprejeti na Odboru za urejanja prostora, varstvo okolja ter gospodarjenja s
stavbnimi zemljišči ter pripombami in predlogi danimi v razpravi tako, da se do druge
obravnave predlaganega odloka le te preučijo in po možnosti vključijo v besedilo
odloka za drugo obravnavo.
Pripombe iz razprave:
Z občinskim aktom se mora določiti pravila oglaševanja glede na prihajajoče se
oglaševalske trende,
na kmetijskih objektih se prepove (kozolci in podobno) kakršno koli oglaševanje,
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se pravno zaščiti oz. uredi ravnanje lastnika v primeru menjave lastništva (en
lastnik da soglasje za postavitev jumbo plakata, drugi - novi lastnik pa se s tem
ne bi strinjal, ker bi »dobil« zatečeno stanje,
pogoje oglaševanje se mora urediti - predpisati tudi izven naselij in
določiti je treba dimenzije reklamnih panojev.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 14
PROTI - 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG ZA SPREMEMBE CEN ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA
V OBČINI JESENICE – PONOVNO.
Predlog Komunalne direkcije je najprej obrazložil Marko Markelj, za njim pa predlog
Jeko-INa še direktor, mag. Aleksander Kupljenik.
O sklepih delovnih teles sta poročala:
Oto Kelih – Odbor za proračun in finance:
SKLEP 1:
Odbor za proračun in finance predlaga, da se glasuje o predlaganih sklepih, ki jih je v
gradivu za 34. redno sejo Občinskega sveta pripravila Komunalna direkcija, ker so o
sklepih JEKO-IN-a že negativno glasovali.
SKLEP 2:
Odbor za proračun in finance soglaša s predlaganimi cenami storitve javne službe
za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod in storitev vezanih na nepretočne
in obstoječe greznice in MKČN v višini, ki so navedene v tabeli.
SKLEP 3:
Izvajalec javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda pripravi
razdelitev stroškov izvajanja javne gospodarske službe po posamezni občini in
pripravi analizo upravičenosti obračuna storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
po enotni ceni za uporabnike v Občini Jesenice in Občini Žirovnica kar se upošteva
pri predlogu spremembe cene storitev za leto 2011.
SKLEP 4:
Odbor za proračun in finance predlaga, da nove cene začnejo veljati s 1. v
naslednjem mesecu po predhodno pridobljenem pozitivnem strokovnem mnenju.
Boris Dolžan – Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter
energetiko:
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SKLEP 1:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga, da
se glasuje o predlaganih sklepih, ki jih je v gradivu za 34. sejo Občinskega sveta
pripravilo javno komunalno podjetje JEKO-IN, ki omogočajo nadaljevanje začetih
investicij.
SKLEP 2:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko soglaša s
predlaganimi cenami storitve javne službe za odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih vod in storitev vezanih na nepretočne in obstoječe greznice in MKČN, ki so
napisane v tabeli in v predlagani višini (v tabeli) in predlaga Občinskemu svetu da jih
tudi potrdi.
SKLEP 3:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko ugotavlja, da
je edino smotrno in gospodarno, da Občinski svet potrdi predlagane sklepe, ki jih je
pripravilo javno podjetje JEKO-In, d.o.o., Jesenice, ker Odbor meni, da predlagani
sklepi napisani v mnenju Komunalne direkcije iz vidika gospodarnosti niso
sprejemljivi.
Razprava:
Jernej Udir:
Z namenom obnove infrastrukture so cene (s podobno razlago) dvignili že leta 1998.
Zanima ga, kje so sedaj ta sredstva, saj je bila v razvojnem načrtu načrtovana
obnova čistilne naprave.
Svetniki so nato razpravljali o natančnosti letnice (1998), ki jo je povedal Jernej Udir,
saj jih večina tega leta še ni bila v Občinskem svetu.
Boris Dolžan:
Zanimalo ga je, ali obstaja izračun cene na gospodinjstvo.
Aleksander Kupljenik:
V gradivu je navedenih 6 tabel, kjer je cena preračunana po družinskem članu. Na
slabšem so tisti, ki živijo v enodružinskih hišah z enim ali dvema družinskima
članoma, saj je omrežnina fiksen strošek. Manj pa bodo plačevali tisti, ki imajo svoje
greznice. V predlogu ne gre le za dvig cene, temveč za kompletno prerazporeditev
stroškov.
Boris Smolej:
Ko so glasovali o odvozu smeti, je bila dilema, na kakšni ravni bodo sklep sprejeli,
takrat so se odločili za letno raven. Zagotovo ni slabo, če glasujejo o manjših
zneskih, saj se kasneje še vedno lahko povišajo, najbolj nespametno pa bi bilo, da bi
oba predloga zavrnili. Sam bi podprl predlog Komunalne direkcije, če je Nadzorni
odbor ocenil predlog kot primeren, naj ga podprejo. Občina Jesenice je 100 % lastnik
Jeko-Ina in če bodo izglasovane cene prenizke (predlog Komunalne direkcije), bodo
kasneje glasovali za višje cene. Potrjevanje cen naj se dogaja po manjših korakih, saj
časi niso rožnati in se jim morajo tudi v Občinskem svetu prilagajati.
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Branka Doberšek:
Sicer je v vseh primerih proti višanjem cen, kljub temu da bo sama glasovala proti
obema predlogoma, pa je svetnikom predlagala, naj sprejmejo vsaj predlog
Komunalne direkcije.
Oto Kelih:
Predvideno povišanje je 40 %, nekje tudi za 50 %, kar je zelo veliko. Kljub izračunu
na posameznega člana, pa račun pride na celotno gospodinjstvo, kar pomeni tudi do
evrov več na mesec. Od novembra do sedaj so praktično sprejeli vsa povišanja,
razen za odvoz odpadkov in sortiranje, občani pa so naveličani stalnega poviševanja.
Predlagal je, naj sprejmejo predlog Komunalne direkcije, saj je veliko bolj racionalen.
Do marca pa bodo tako ali tako morali obravnavati poslovne načrte za leto 2010 po
posameznih dejavnostih.
Jernej Udir:
Vseeno bi rad odgovor, kam so bila prerazporejena namenska sredstva za
infrastrukturo.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Kot je omenil svetnik, naj bi se to dogajalo leta 1998, v kar niso prepričani, saj takrat
večine ni bilo v Občinskem svetu. Lahko pripravijo odgovor.
Igor Arh:
Na Blejski Dobravi imajo kanalizacijo, vendar niso priključeni na čistilno napravo. V
predlogu v tabelah te možnosti in ga zanima, ali bo to urejeno tako kot do sedaj, ko
so ravno tako plačevali odvajanje in čiščenje odpadnih voda, kljub temu, da niso
priključeni na čistilno napravo.
Aleksander Kupljenik:
Za Blejsko Dobravo je bilo posebej izglasovano, da ne plačujejo čiščenja in
kanalščine.
Igor Arh:
Vendar je na položnici napisano, da plačujejo čiščenje in omrežnino.
Aleksander Kupljenik:
Čiščenja naj ne bi plačevali, saj nimajo greznice.
Igor Arh:
Zaradi tega, naj bi plačevali že višjo okoljsko takso.
Aleksander Kupljenik:
Glede tega problema se držijo sklepa, ki je bil izglasovan na Občinskem svetu.
Boris Smolej:
Sedaj obravnavajo 2 nasprotujoča si predloga, kar bi bilo treba uskladiti že pred sejo
in oblikovati stališča. Tudi zato, ker je Jeko-In v 100 % lasti Občine Jesenice, bi se ta
predloga dalo med seboj uskladiti, ponavadi pa se kot tak sprejme predlog
Komunalne direkcije.
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Matjaž Peskar:
Zanima ga, kdo je predlagatelj predloga Komunalne direkcije, načeloma je to župan.
Valentina Gorišek:
Predlagatelj je Jeko-IN, pri predlogu Komunalne direkcije gre le za mnenje.
Matjaž Peskar:
Predlagatelj je lahko župan, člani Občinskega sveta, matično delovno telo ali 5 %
volivcev.
Božena Ronner:
Župan je pooblastil direktorja, naj bo v tem primeru tudi predlagatelj.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Strinjal se je s pojasnilom Božene Ronner, dodal je, da je v vsakem primeru
predlagatelj župan.
Aleksander Kupljenik:
Jeko-In ne nasprotuje predlogu Komunalne direkcije, vendar je treba pravilno
oblikovati sklep zaradi pridobivanja pozitivnega strokovnega mnenja.
Druge razprave ni bilo, zato je župan na glasovanje dal sklep, ki ga je oblikoval JekoIn (magnetogram: » … Tako, da če se strinjate, bi dal na glasovanje najprej predlog
sklepov Odbora za komunalno infrastrukturo, ki v bistvu podpira sklepe javnega
podjetja JEKO-IN. …«)
609. sklep 34. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 2. 2010. –
točka 7.: Predlog za spremembe cen odvajanja in čiščenja odpadnih voda v
občini Jesenice – ponovno.
Na predlog sprejetih sklepov Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko, se glasuje o predlaganem sklepu, ki ga je v gradivu za
34. sejo Občinskega sveta pripravilo javno komunalno podjetje JEKO-IN, s katerim
se omogoča nadaljevanje začetih investicij.
Soglaša se s predlaganimi cenami storitve javne službe za odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih vod in storitev vezanih na nepretočne in obstoječe greznice in
MKČN, ki so napisane v tabeli in v predlagani višini in jih potrjuje.
S potrditvijo predlaganega sklepa št. 1, ki ga je pripravilo javno podjetje JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice Odbor meni, da predlagani sklepi napisani v mnenju Komunalne
direkcije iz vidika gospodarnosti niso sprejemljivi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 12
PROTI - 10
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 8:
PREDLOG PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE ZA
LETO 2010.
Predlog je obrazložila Božena Ronner.
O sklepih delovnih teles so poročali:
Matjaž Peskar – Statutarna komisija:
Statutarna komisija nima pripomb na predlog Programa dela Občinskega sveta
občine Jesenice za leto 2010 nima pripomb.
Oto Kelih – Odbor za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2010 z
naslednjo dopolnitvijo:
 pod področje proračuna in financ se vključi obravnava finančnega poročila o
izvajanju investicij v občini Jesenice. Poročilo se da v obravnavo v mesecu
aprilu.
Zoran Kramar – odbor za šolstvo, kulturo in šport:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport nima pripomb na predlog Programa dela
Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2010 in predlaga Občinskemu svetu da ga
v predlagani obliki in vsebini potrdi.
Ibrahim Smajić – Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko nima
pripomb na predlagani program dela Občinskega sveta za leto 2010 in predlaga, da
ga v predlagani vsebini in obliki potrdi.
Boris Dolžan – Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter
energetiko:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme Predlog Programa dela
Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2010 v predlagani obliki in vsebini.
Robert Pajk – Odbor za gospodarstvo:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme Predlog Programa dela
Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2010 v predlagani obliki in vsebini.

Boris Smolej – Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči:
Odbor za gospodarstvo nima pripomb na predlog Programa dela Občinskega sveta
občine Jesenice za leto 2010 in predlaga, da ga Občinski svet v predlagani obliki in
vsebini sprejme z dopolnitvijo, da se pod zaporedno št. I. – gospodarstvo, doda nova
točka 9, ki glasi: predstavitev dejavnosti gozdarstva na območju občine Jesenice.
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Razprave na predlog ni bilo, zato je župan predlagal naslednji
610. sklep 34. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 2. 2010. –
točka 8.: Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto
2010.
Sprejme se predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2010 z
naslednjima dopolnitvama:
na strani 1, se pod zaporedno št. I. – gospodarstvo, doda nova točka 9, ki
glasi: predstavitev dejavnosti gozdarstva na območju občine Jesenice.
pod področje proračuna in financ se vključi obravnava finančnega poročila o
izvajanju investicij v občini Jesenice. Poročilo se obravnava v mesecu aprilu
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 18
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE JESENICE V LETU 2010.
Predlog o imenovanju častne občanke Stanislave Geršak, rojene 6. 5. 1920, sedaj
stanujoče na Jesenicah, Ukova 2, je podala predsednica Komisija za volitve,
imenovanja in mandatna vprašanja Vera Pintar.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal naslednji
611. sklep 34. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 2. 2010. –
točka 9.: Predlogi za podelitev priznanj občine Jesenice v letu 2010.
Sprejme se Sklep o podelitvi naziva Častni občan občine Jesenice:
Naziv Častna občanka občine Jesenice se podeli Stanislavi Geršak, roj. 6.5. 1920, z
Jesenic, Ukova 2.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 22
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
Predloge o podelitvi plaket Občine Jesenice Ivanu Berlotu, Valentinu Markežu in
Ivanki Zupančič je podala predsednica Komisije za volitve, imenovanja in mandatna
vprašanja Vera Pintar.
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Razprave ni bilo, zato je župan predlagal naslednji
612. sklep 34. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 2. 2010. –
točka 9.: Predlogi za podelitev priznanj občine Jesenice v letu 2010.

Plaketo občine Jesenice se podeli:
Ivanu Berlotu, roj. 1949, z Blejske Dobrave, Blejska Dobrava 135
Valentinu Markežu, roj. 1946, z Jesenice, Cesta talcev 4/a in
Ivanki Zupančič, roj. 1949, z Jesenic, Cesta revolucije 2/b.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 23
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
VOLITVE IN IMENOVANJA:
PREDLOG
ZA
IMENOVANJE
KANDIDATKE/KANDIDATA
ZA
DIREKTORICO/DIREKTORJA GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE (GRADIVO
NAKNADNO).
Predlog za imenovanje kandidatke Irene Lačen Benedičič je predstavila predsednica
Komisije za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja Vera Pintar. Svetniki so na
seji prejeli tudi soglasje k imenovanju Sveta Zavoda Gornjesavski muzej Jesenice.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal naslednji
613. sklep 34. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 2. 2010. –
točka 10. - Volitve in imenovanja: Predlog za imenovanje kandidatke/kandidata
za direktorico/direktorja Gornjesavski muzej Jesenice.
1.

Za direktorico Gornjesavskega muzeja Jesenice se z javnim glasovanjem
imenuje Irena Lačen Benedičič, roj. 8. 2. 1967, stanujoča v Radovljici, Globoko
11, za mandatno obdobje 5-let.
Irena Lačen Benedičič funkcijo direktorice nastopi s 1. 3. 2010, po predhodno
pridobljenim pozitivnim mnenjem sveta zavoda.

2.

Imenovanje kandidatke za direktorico Gornjesavskega muzeja Jesenice stopi v
veljavo z dnem pridobitve soglasja pristojnega organa soustanoviteljice tega
javnega zavoda, t.j. Občinskega sveta občine Kranjska Gora.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 23
PROTI - 0
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Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11: - 11.1 KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU
ZBIRANJA IN PORABE PRIDOBLJENIH PRIHODKOV OD ODLAGANJA
ODPADKOV NA DEPONIJI MALA MEŽAKLA
Končno poročilo je predstavil član Nadzornega odbora Janez Poljšak. Kljub
negativnemu poročilo, pa je Poljšak opozoril na dejstvo, da ni vse tako črno, saj se je
do danes zaradi evropskih direktiv, sprejetih lansko leto, marsikaj spremenilo.
Razprava:
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Povedal je, da bo odgovorjeno v zahtevanem roku, saj je to zelo akutna tema,
vsekakor pa bi to morala voditi država. Izrazil je še upanje, da bo novi minister
pokazal drugačen pristop in prioritetno iskal rešitve.
Janez Poljšak:
Odlaganje odpadkov predstavlja obremenjevanje okolja, kar pa potegne za sabo več
stvari, tudi izplačevanje rente. Tak problem je treba reševati intenzivno, ne samo na
državni (oziroma celo lokalni) ravni, temveč tudi v Evropi.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Pogovarjati se je treba tudi o rentah. V okviru CERA ima država trenutno veljaven
operativni program. Po tem programu je predvidenih 15 podobnih odlagališč, vendar
je tovrstno tematiko treba urejati sproti.
Glasovanja ni bilo.
TOČKA 11: - 11.2
POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2009
Poročilo je predstavil član Nadzornega odbora Janez Poljšak.
Razprave ni bilo, ravno tako ne glasovanja.
TOČKA 11: - 11.3 PREDLOG POROČILA ŠT. 1 O REALIZACIJI AKCIJSKEGA
PROGRAMA VARSTVA OKOLJA ZA LETO 2010.
Poročilo, natančneje Strateško karto hrupa na Jesenicah, je predstavila Alenka
Markun iz podjetja Marbo, d. o. o.
O sklepu delovnega telesa je poročal:
Boris Smolej – Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči:
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SKLEP 1:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme Predlog poročila št. 1 o
realizaciji akcijskega programa varstva okolja za leto 2010.
SKLEP 2:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga naj povzročitelji hrupa odgovorijo, kako bodo sanirali posledice.
Razprava:
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Zanimiva se mu zdi obremenjenost ceste skozi Jesenice, saj je včasih ves promet
potekal le po eni cesti, danes pa je razpršeno (Tomšičeva, Podmežakla …).
Branka Doberšek:
Ko je avtocesta zaprta in vsa vozila vozijo po magistralki je neprimerno več hrupa.
Alenka Markun:
To so ugotovili na podlagi štetja avtomobilov, koliko jih gre preko mesta. Raven hrupa
je ob avtocesti višji kot ob regionalni cesti, vendar pa je tukaj zaradi blokov višja
gostota in tako je več ljudi izpostavljeno hrupu.
Vera Pintar:
Zanimalo jo je, ali so podatek o zaščitni ograji dobili na Slovenskih železnicah, saj so
lani menjavali okna in rekli, da ta rešitev ne pride v poštev.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Tam se ni dalo graditi zaščitne ograje, saj je tam stolpnica, vendar pa bi se to dalo
narediti ob delu bohinjske proge.
Valentina Gorišek:
To je v načrtu, najprej je v 2. fazi menjava oken, nato pa še aktivna protihrupna
zaščita, ki je odmaknjena v skladu s finančnimi možnostmi.
Boris Smolej:
Poročal je še o sklepu Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči, saj so člani izglasovali, naj se pozove povzročitelje hrupa, naj
odgovorijo, kako bodo posledice sanirali.

614. sklep 34. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 2. 2010. –
točka 11. – Poročila - podtočka: 11.3 Predlog Poročila št. 1 o realizaciji
akcijskega programa varstva okolja za leto 2010.
Sprejme se predlog Poročila št. 1 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za
obdobje od novembra 2009 do februarja 2010.
Povzročitelji hrupa, navedeni v poročilu naj pripravijo odgovor, kako bodo sanirali
posledice prekomernega hrupa.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 22
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11: - 11.4 PREDLOG
PRORAČUNSKE REZERVE.

POROČILA

O

PORABI

SREDSTEV

Župan je povedal, da je v poročilu navedeno, za kakšna sredstva je bil porabljen
denar.
O sklepu delovnega telesa je poročal:
Oto Kelih – Odbor za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Predlog Poročila o porabi sredstev proračunske rezerve.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal naslednji
615. sklep 34. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 2. 2010. –
točka 11. – Poročila - podtočka: 11.4 Predlog Poročila o porabi sredstev
proračunske rezerve.
Občinski svet se je seznanil s Poročilom o uporabi sredstev proračunske rezerve.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 23
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 12:
INFORMACIJA DELOVNE SKUPINE ZA UREDITEV RAZMER NA PODROČJU
DALJINSKEGA OGREVANJA - REALIZACIJA SKLEPOV.
Informacijo delovne skupine je podal Marko Markelj.
O sprejetih sklepih delovnih teles sta poročala:
Oto Kelih – Odbor za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance se seznanil z Informacijo in predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice da potrdi Informacijo delovne skupine za ureditev razmer na
področju daljinskega ogrevanja – realizacija sklepov.
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Boris Dolžan – Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter
energetiko:
SKLEP:
1. Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko
predlaga Občinskemu svetu, da sprejme informacijo delovne skupine za ureditev
razmer na področju daljinskega ogrevanja.
2. Za potrjevanje variabilnega dela cene vroče vode v strukturi cene oskrbe z vročo
vodo se pooblašča skupščino družbe Jeko-in, d.o.o., Jesenice in Jeko-in, d.o.o.,
Jesenice ob vsaki spremembi cene predloži informacijo o spremembi cene
Občinskemu svetu Občine Jesenice v vednost.
3. Predlagani Sklep pod zaporedno št. 2 se bo umakne iz glasovanja v primeru, če
bo predhodno sprejet sklep 1, ker bo ta postale brezpredmeten.
Razprava:
Matjaž Peskar:
Na strani 5 v poročilu je navedena predvidena ocena, kako se bo cena plina gibala v
1. polletju leta 2010. Razvidno je, da je konec raznih pocenitev in da bo cena v prvi
polovici leta rasla.
Igor Arh:
Zanima ga, kako daleč je z uporabo bioplina in kdaj se ga lahko pričakuje.
Oto Kelih:
Podpira predloge, ki jih je sprejel Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko. Ker ima več vprašanj, upa, da bodo vsi odgovori v
programu dela, ki ga bodo obravnavali marca.
Še vedno ga zanima, kako je sestavljena cena proizvajalca, saj odgovora še ni dobil.
Ravno tako ni odgovora o izgubah na trasi, izvedla naj bi se kontrola teh izgub.
Ravno tako naj bi bila vložena tožba in upa, da v primeru izgube le-te sredstva ne
bodo šla iz proračuna.
Ni še podane primerjave s finančnega vidika, kaj bi bilo, če bi to delalo le eno
podjetje.
Zanima ga tudi, kaj je z dolgovi, o katerih se je govorilo v preteklosti.
Kako je z lastništvom, ali je Občina Jesenice še vedno lastnik tega daljinskega
omrežja, saj je slišal govorice, da je bil del prodan.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
V njegovem mandatu se ni prodal noben del.
Boris Bregant:
Proizvajalčevo omrežje nikoli ni bilo preneseno na Občino Jesenice, omrežje tako
nikoli ni bilo v celoti v lasti Občine Jesenice.
Oto Kelih:
V tabeli je naveden znesek 68,615 evrov na MW/h. Ali to pomeni, da variabilni del
predstavlja 75 % stroškov.
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Branka Doberšek:
Že 15 let teče debata o tem, da bi bilo za končnega uporabnika najbolj racionalno, da
celotno delo opravlja ena družba.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Treba bi bilo vključiti strokovnjake, ki bi naredili dejanski izračun, vendar je že s
preprosto logiko stvar jasna. Tak izračun bi lahko bila tudi ena od prioritetnih nalog
energetskega managerja. Res pa se ti pogovori vlečejo že 15 let. Ena od možnosti ej
tudi, da se pregleda, kaj vse je bilo narejenega na tem področju, ali pa bi se na
podlagi razpisa dala koncesija.
Oto Kelih:
Vse odgovore naj pripravijo do marčevskega programa dela.
Boris Smolej:
Zagotovo je dobra ideja enovito podjetje, vendar je treba o tem narediti raziskavo.
Preveč se računa na energetskega managerja, najbolj primerni za to so strokovnjaki,
ki niso interesno vezani na projekt, sicer pa v primeru nepopolne pogodbe, še vedno
lahko sklenejo aneks.
Robert Pajk:
Vse se vrti okoli izhodiščne cene na enoto, ki je izpeljanka iz uredbe, sicer pa
izhodiščno ceno definira pogodba z aneksi.
Matjaž Peskar:
Nerazumevanje izhaja iz tega, da vstopna in izstopna cena ne temeljita na maržnem
sistemu, cena je iz kalkulativnih elementov oziroma je sestavljena iz polderjev.
Boris Smolej:
O tej temi ne moremo samo debatirati. Župan (predlog za naslednji mandat) mora ob
sebi imeti skupino ljudi, ki bodo tako župana kot Občinski svet o tem stalno obveščali.
Sami se moramo meniti tudi o nakupih energije, kako bi se drugače dogovarjali z
morebitnimi koncesionarji.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Vsi odgovori bodo posredovani na marčevski seji.
Druge razprave ni bilo, zato je župan predlagal naslednji
616. sklep 34. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 2. 2010. –
točka 12.: Informacija delovne skupine za ureditev razmer na področju
daljinskega ogrevanja - realizacija sklepov.
Sprejme se informacija delovne skupine za ureditev razmer na področju daljinskega
ogrevanja.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
PROTI - 0
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Sklep je bil sprejet.

TOČKA 13:
VPRAŠANJA IN POBUDE (ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE).
INFORMACIJE ŽUPANA
Na Plavžu teče postopek zožitve krajevnih skupnosti, pobuda je prišla tudi s teh
treh skupnosti. Sicer pa je bila možnost predstavljena na sestanku s političnimi
strankami, ki se strinjajo, naj se postopek nadaljujejo, vendar naj se pripravi tudi
poročilo o tem, kaj to pomeni (tudi s finančnega vidika)
Gasilska lestev, dolga 42 metrov, naj bi bila na Jesenicah konec aprila. Občina jo
kupuje skupaj z ostalimi občinami Zgornje Gorenjske. Sicer pa so naši gasilci
dobro opremljeni, v Poklicni enoti naj bi tudi locirali štab Civilne zaščite, saj sejne
dvorane gasilci ne uporabljajo veliko.
Formiral se je Strateški svet, ki pripravlja Občinski razvojni program do leta 2025,
ki deluje in z njim vred tudi delovne skupine za posamična področja, ki so
razdeljena na več podpodročij. Za več informacij pa se lahko obrnejo na mag.
Edito Granatir Lapuh.
Začenjajo se aktivnosti glede racionalizacije geodetskih uprav, jeseniška naj bi se
kljub gradnji novega upravnega centra preselila v Radovljico. Praznih bi ostalo
okrog 140 kvadratnih metrov v novem centru, v Radovljici pa bi plačevali
najemnino. Razmišlja o tem, da bi vodstvo geodetske uprave povabili na seje, da
bi tako neracionalno odločitev pojasnili.
MIR je pripravil delovni načrt, pokrivajo več občin, letni načrt temelji na varnosti,
posebna pozornost bo namenjena posegom v prostor, divjim odlagališčem,
prometu, tako bo spet na Jesenicah tudi radar.
Prisotni so bili na predstavitvi novega ministra za okolje in prostor in je vse
pozitivno presenetil, saj strokovno področje zelo dobro pozna.
Ustrezno se morajo vzdrževati vodotoki v Sloveniji, službe na tem področju
delujejo že dlje časa, vendar ni učinka, saj bi bilo potrebnih 7 milijonov evrov,
namenja pa se le 1 milijon. Ravno tako se še vedno vleče zgodba Julijana, ki je
sramota za država, župan pa upa, da bo novi minister to pomagal razplesti.
Stanovanja na Prešernovi cesti niso vsa prodana in jih je Republiški stanovanjski
sklad ponudil Občini, da jih ta zapolni z ljudmi, ki so na spisku za neprofino
stanovanje.
V nedeljo (14. 2.) je prireditev Svinjska glava v Črnem vrhu.
Ta zgodba okoli konzorcija CERO se vleče že 15 let; sedaj gremo naprej, počasi,
korak za korakom. Da res bo MBO v Kranju, je težko verjetno, še vedno pa sta za
odlagalni polji predvidena Kovor in Mala Mežakla. Če do 4. 6. 2010 Kranj ne bo
vložil vloge za pridobitev kohezijskih sredstev na Ministrstvo za okolje in prostor,
bodo to naredile Jesenice. Sicer pa je stvar zelo resna, časa je namreč malo in ob
najbolj črnem scenariju se lahko zgodi, da bomo morali na Gorenjskem zapreti
vse deponije, izgubili pa bomo tudi evropska sredstva. Odpadke bi tako morali
voziti drugam (Celje ali še dlje), kar bi se konkretno poznalo tudi na stroških.
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VPRAŠANJA IN POBUDE
13. 1 Robert Pajk – pobuda – pisno
462. vprašanje 34. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 2. 2010 k
13. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Daje pobudo, naj se športnim društvom po krajevnih skupnostih nameni sredstva za
nakup enostavnih žičnic (agregat in ustrezna vrv), saj bi na ta način omogočili
smučanje najširšemu krogu ljudi.
13. 2 Borut Žigon – pobuda – pisno
463. vprašanje 34. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 2. 2010 k
13. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Daje pobudo naj se uredijo (predvsem naj se uredi razsvetljava) avtobusne postaje
na cesti v Javorniški Rovt.
13. 3 Borut Žigon – pobuda – pisno
464. vprašanje 34. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 2. 2010 k
13. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Kljub temu, da so se tako starši kot otroci razveselili otroškega igrišča na
Slovenskem Javorniku, pa je po mnenju staršev igral premalo. Ravno tako bi se
moralo na bližnji parceli urediti parkirišče in asfaltirana cesta (zaradi prahu).
13. 4 Borut Žigon – pobuda – pisno
465. vprašanje 34. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 2. 2010 k
13. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Daje pobudo, da se uredi in razširi t. i. »šolska pot« na Slovenskem Javorniku (vodi k
Turistu), saj jo vsakodnevno uporabljajo otroci in starejši.
13. 6 Ivanka Zupančič – pobuda – pisno
467. vprašanje 34. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 2. 2010 k
13. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Daje pobudo, naj se odgovor Alpetourja na pobudo s 33. seje posreduje tudi
občanom, ki redno ne uporabljajo lokalnega prometa, in sicer naj se preko oglasne
deske seznani občane z možnostmi lokalnega prometa, ravno tako, naj se uredi
vozne rede, ki so nečitljivi in nerazumni. Svetnica je opozorila tudi na neurejenost
avtobusnih postajališč.
13. 7 Ivanka Zupančič – pobuda – pisno
468. vprašanje 34. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 2. 2010 k
13. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Zanima jo, zakaj so cene ogrevanja v stanovanjski stavbi na Titovi 100 skoraj še
enkrat višje kot v zgradbah na Cesti revolucije.
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13. 8 Vera Pintar – vprašanje – pisno
469. vprašanje 34. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 2. 2010 k
13. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Zanima jo, zakaj je sol za posipanje cest dražja pri JEKO-INu kot pa v trgovskem
podjetju Mavrica, kjer jo tudi brezplačno dostavijo.
13. 9 Zoran Kramar – pobuda – pisno
470. vprašanje 34. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 2. 2010 k
13. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Kulturni dom na Hrušici je izpadel iz letošnjega proračuna, zato predlaga, da se letos
uredijo pogoji za izvedbo razpisnega postopka za izbor izvajalca gradbenih del za
dokončno obnovo ter se v proračunu za leto 2011 zagotovijo sredstva za obnovo, saj
KS Hrušica in KŠD Hrušica nimata prostorov za delovanje, kar se kaže tudi v
zamiranju družbenega dela krajanov.
13. 10 Robert Pesjak – pobuda – pisno
471. vprašanje 34. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 2. 2010 k
13. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Opozoril je na dostopnost zabojev za ločevanje odpadkov v zimskem času, saj so bili
januarja nekateri zaboji na Plavžu neočiščeni, okoli njih in na njih je bilo polno snega
in ledu.
13. 11 Robert Pesjak – pobuda – pisno
472. vprašanje 34. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 2. 2010 k
13. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Okoli krožnega križišča na Jesenicah tlakovci odpadajo že od začetka, ravno tako so
jaški za odvod vode nefunkcionalni (so zabetonirani ali luknje). Ker so poškodbe
vidne že nekaj let, svetnik daje pobudo, naj se to sanira.
13. 12 Ljudmila Ilenič – vprašanje – pisno
473. vprašanje 34. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 2. 2010 k
13. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Zanima jo, zakaj Občina Jesenice za Kamp Finida postavlja plačilne pogoje Društvu
uporabnikov za svoje delavce in upokojence in tako člane postavlja v neenakopraven
položaj. Veliko uporabnikov to moti, saj sedaj ugodnosti uživajo ljudje, ki s samim
nakupom in kultiviranjem zemljišča niso imeli nič skupnega, ravno tako jih zanima, ali
imajo kakšne ugodnosti potomci jeseniških firm, ki so sodelovale pri urejanju (Zarja,
Vodovod …). Ravno tako je Občina Jesenice znatno povišala najemnino (iz 30.600
EUR na 48.000 EUR), kar je vplivalo tudi na povečanje najemnine posameznikom.
13. 13 mag. Barbara Habe Sintič – vprašanje – pisno
474. vprašanje 34. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 2. 2010 k
13. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
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Zanima jo, zakaj imajo Jesenice najslabšo zdravstveno preskrbo z lekarniškimi
storitvami med vsemi gorenjskimi občinami in po številu prebivalcev med občinami ne
dosegajo kriterijev iz Nacionalnega plana zdravstvenega varstva (Resolucija o
nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008-2013, Zadovoljni uporabniki,
zadovoljni izvajalci, Ur. List RS 72/2008), kjer je določeno, da lekarna organizira na
7000 prebivalcev in najmanj na 5000 ob pogoju, da je v kraju osnovna zdravstvena
dejavnost.
13. 14 mag. Barbara Habe Sintič – vprašanje – pisno
475. vprašanje 34. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 2. 2010 k
13. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Zanima jo, zakaj kljub usmeritvi občine Jesenice, da celotno zdravstveno dejavnost
zagotovi v bližini zdravstvenega doma in bolnišnice, predlaga lokacijo tretje lekarne v
kraju, kjer ni zdravstvene službe, čeprav so izpolnjeni vsi pogoji za lekarno ob
bolnišnici. Tak predlog je v nasprotju z usmeritvijo Občine Jesenice kot tudi
Nacionalnega plana zdravstvenega varstva. Poleg tega pa je lokacija lekarne v kraju,
kjer ni zdravstvene službe, poslovno izjemno tvegana in je zelo malo verjetnosti, da
bi bil kdorkoli pripravljen investirati sredstva v lekarno, za katero je že vnaprej jasno,
da bo poslovala negativno. Glede na slabo preskrbo bi verjetno tudi Ministrstvo za
zdravje podprlo odprtje še ene lekarne, ki bi bistveno izboljšala celovito oskrbo
pacientov na Jesenicah, tako tistih, ki se zdravijo v bolnišnici (dodatna konkurenčna
prednost bolnišnice) kot tudi ostalih.
13. 15 Jernej Udir – vprašanje – ustno
476. vprašanje 34. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 2. 2010 k
13. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Ob pregledu Proračuna za leto 2010 je ugotovil, da ob postavki Gozdne ceste ni
navedena kilometrina. Občina Jesenice pa dobi denar na podlagi kilometrine. Zanima
ga, kako je sedaj urejeno s tem.
13. 16 Jernej Udir – vprašanje – ustno
477. vprašanje 34. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 2. 2010 k
13. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Zanima ga, kako je urejena kanalizacija Špornovega grabna, saj se v Savo še vedno
odvaja ogromno večjih odpadkov.
13. 17 Margareta Tomaš – vprašanje – ustno
478. vprašanje 34. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 2. 2010 k
13. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Zanima jo, kaj se dogaja s separacijo na območju Hrenovice.
Odgovor župana Tomaža Toma Mencingerja:
Gradnja je sedaj v zaključni fazi, investitor je bil do sedaj Gradis Celje, vendar pa so
finančne težave podjetja pripeljale do tega, da je Gradis Celje sedaj samo izvajalec
del, vlogo investitorja je prevzel A-lizing, ki se je tudi odločil, da bodo z deli
nadaljevali. Na delu, kjer so trenutno vidni le temelji, pa bo še letos odprta trgovina
Mercator Tehnika s parkirišči.
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Odgovor predsednika Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Borisa Smoleja:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in gospodarjenje s stavbnimi zemljišči je
dal zahtevo za kazensko ovadbo, saj so bili predstavniki Občine zavedeni s strani
fizičnih oseb v podjetju Gradis Celje.
13. 18 Marko Zupančič – vprašanje – ustno
479. vprašanje 34. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 2. 2010 k
13. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Zanima ga, kaj se dogaja s pokrajinami.
Odgovor župana Tomaža Toma Mencingerja:
To vprašanje so sedaj prestavili do konca mandata, vendar bo težko dobiti vsa
soglasja.
13. 19 Igor Arh – vprašanje, pobuda – ustno
480. vprašanje 34. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 11. 2. 2010 k
13. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Tudi občina Jesenice naj bi pristopila k akciji Očistimo Slovenijo. Zanima ga, ali je
informacija pravilna in daje pobudo, naj se je Občinski svet, Občinska uprava in
občani udeležijo v čim večjem številu.
Odgovor direktorja Komunalne direkcije Marka Marklja:
Informacijo je potrdil, akcija bo v mesecu aprilu, prvi sestanek pa bo 31. marca.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je župan s sejo zaključil ob 19.55 uri.

Župan je s sejo zaključil ob 19.55 uri.
ŽUPAN
OBČINE JESENICE
Tomaž Tom Mencinger
OBČINE JESENICE
Mag. Božena Ronner
Svetovalka župana za občinski svet,
protokol in informiranje
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