OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET

Številka: 032-05/2009
Datum: 24.04.2009

ZAPISNIK
27. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V
ČETRTEK, 23.04.2009 OB 17.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNE ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
Boris BREGANT, Marko ZUPANČIČ, Robert PAJK, Branka DOBERŠEK, Jernej
UDIR, Merima NUHIĆ, Stanislav PEM, Andrej ČERNE, Ibrahim SMAJIĆ, Branko
NOČ, mag. Barbara HABE SINTIČ, Boris SMOLEJ, Robert PESJAK, Marija
KALAN, Boris DOLŽAN, Vera PINTAR, Ivanka ZUPAČIČ, Igor ARH, Marija
MULEJ, Vinko LAVTIŽAR, Borut ŽIGON, Matjaž PESKAR, Oto KELIH, mag.
Marjan ČUFER, Marjeta TOMAŠ, Zoran KRAMAR in Ljudmila ILENIČ.
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN: Boris KITEK.
OSTALI PRISOTNI:
Slavka BRELIH – direktorica občinske uprave, mag. Valentina GORIŠEK – vodja
Oddelka za okolje in prostor, Andraž TOLAR – Oddelek za okolje in prostor,
Damjan JENSTERLE – Atelje Prizma, Maja BIDOVEC in Irena STRUPEH
PAPEŽ – Kaliopa, Marko MARKELJ – direktor Komunalne direkcije, Tea VIŠNAR
– vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve ter mag. Božena
RONNER - svetovalka župana za Občinski svet.
NOVINARJI:
Janko RABIČ – Radio Triglav, Urška PETERNEL – Gorenjski Glas in Barbka
BERGUŠ – GTV.
ZAPISNIK JE PISALA:
Mojca LEVSTIK.
Župan Tomaž Tom Mencinger je pozdravil vse prisotne članice in člane
Občinskega sveta ter ugotovil, da je na začetku seje prisotnih 27 svetnic in
svetnikov Občinskega sveta, zato Občinski svet lahko pravno veljavno odloča.
Skladno z 41. členom Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice sta
bili predlagani naslednji spremembi dnevnega reda:
1. Župan Tomaž Tom Mencinger je predlagal, da se iz dnevnega reda 27. redne
seje Občinskega sveta občine Jesenice umakne 10. predlagana točka z
naslovom: »Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej
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Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.« Pri tem javnem zavodu gre namreč za
soustanoviteljstvo občin Jesenice in Kranjska Gora, zato je potrebno pred
sprejemom Odloka nekatere stvari med obema občinama še dogovoriti.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
474. sklep 27. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.04.2009:
POTRDITEV PREDLAGANEGA DNEVNEGA REDA.
Iz dnevnega reda predlaganih zadev se umakne predlog Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice v prvi obravnavi, vpisan pod
zaporedno št. 10. Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
2. Matjaž Peskar, predsednik Statutarne komisije je povedal, da je Komisija na
svoji seji sprejela sklep, s katerim predlaga Občinskemu svetu in županu, da
se pri določanju dnevnega reda spremeni postopek sprejema predlaganih
sprememb in dopolnitev Statuta občine Jesenice, in sicer po hitrem postopku.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
475. sklep 27. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.04.2009:
POTRDITEV PREDLAGANEGA DNEVNEGA REDA.
Predlagane Spremembe in dopolnitve Statuta občine Jesenice naj Občinski svet
razpravlja in sprejem po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 27
Sklep je bil sprejet.

Drugih predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je župan predlagal
476. sklep 27. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.04.2009:
POTRDITEV PREDLAGANEGA DNEVNEGA REDA.
D N E V N I R E D:
1. Potrditev besedila zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta, ki je bila
26.03.2009.
2. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta občine Jesenice – HITRI
POSTOPEK.
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta za
varstvo uporabnikov javnih dobrin občine Jesenice – HITRI POSTOPEK.
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4. Predlog Odloka o spremembah odloka o kategorizaciji občinskih cest –
PONOVNA DRUGA OBRAVNAVA.
5. Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini
Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
6. Predlog Splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz
distribucijskega omrežja za geografsko območje občine Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA.
7. Predlog dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu
občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA (v postopku javne razgrnitve).
8. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice –
PRVA OBRAVNAVA.
9. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja
Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
10. Predlog Meril za vrednotenje športnih programov v občini Jesenice.
11. Predlog spremembe Načrta razvojnih programov za obdobje 2009 – 2012.
12. Predlog za povečanje višine subvencije socialno varstvene storitve pomoč na
domu.
13. Predlog Poročila župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega
sveta za leto 2009 – I. trimesečje (januar – marec 2009).
14. Informacija o ukrepih Občine Jesenice v zvezi s problematiko odpuščanja
delavcev.
15. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 27
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 26. REDNE
SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 26.03.2009.
Razprave in pripomb na besedilo zapisnika in sprejetih sklepov 26. redne seje
Občinskega sveta občine Jesenice ni bilo, zato je župan predlagal
477. sklep 27. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.04.2009 k 1.
točki dnevnega reda: POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH
SKLEPOV 26. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 26.03.2009.
Potrdi se besedilo zapisnika z realizacijo sklepov, sprejetih na 26. redni seji
Občinskega sveta, ki je bila 26.03.2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 2:
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OBČINE JESENICE –
PRVA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je mag. Valentina Gorišek povedala, da posvetovalni
kolegij sestavljajo predsedniki krajevnih skupnosti, ki obravnavajo pomembna
vprašanja iz pristojnosti občine in so posvetovalno telo župana. Hkrati pa je v
skladu z zakonom ustanovljen tudi Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki
ga prav tako sestavljajo predsedniki krajevnih skupnosti. Predsednika tega
organa imenuje Občinski svet, ukvarja pa se ravno tako s pomembnimi vprašanji,
ki zadevajo občino, predvsem pa s področjem komunalnih dejavnosti. Ugotovilo
se je, da oba organa sestavljajo isti ljudje in da imata identične naloge, zato se
predlaga, da se posvetovalni kolegij predsednikov krajevnih skupnosti ukine,
ohrani pa se Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, kot to določa zakon.
Razširjajo pa se pristojnosti Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, tako da
lahko obravnavajo tudi vse druge naloge, ki jih predlagajo Občinski svet ali
krajevne skupnosti.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu in županu, da pri določanju
dnevnega reda predlaga, da se spremeni postopek sprejema predlaganih
sprememb in dopolnitev Statuta občine Jesenice in sicer po hitrem postopku.
Statutarna komisija nima pripomb na predlagane spremembe in dopolnitve
Statuta občine Jesenice, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme po
hitrem postopku.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
478. sklep 27. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.04.2009 k 2.
točki dnevnega reda: PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA
OBČINE JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Sprejme se predlog Sprememb in dopolnitev Statuta občine Jesenice – HITRI
POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
USTANOVITVI SVETA ZA VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
OBČINE JESENICE – HITRI POSTOPEK.
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O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija nima pripomb na vsebino predloga Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
občine Jesenice, zato predlaga, da ga Občinski svet sprejme po hitrem postopku.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Sveta za
varstvo uporabnikov javnih dobrin občine Jesenice po hitrem postopku.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko nima
pripomb na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občine Jesenice, zato predlaga
Občinskemu svetu občine Jesenice, da ga sprejme po hitrem postopku.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
479. sklep 27. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.04.2009 k 3.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI SVETA ZA VARSTVO
UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN OBČINE JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin občine Jesenice - HITRI POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 23
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI
OBČINSKIH CEST – PONOVNA DRUGA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je Marko Markelj povedal, da je bil Odlok o kategorizaciji
občinskih cest že sprejet, vendar pa je bila po njegovem sprejetju sprejeta tudi
nova uredba s strani države, s katero se je preimenovala regionalna cesta in
pridobila en rang na svoji vsebini. Zato je bilo potrebno popraviti tudi Odlok, v
katerem pa je sedaj spremenjeno samo poimenovanje državne ceste.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
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Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu, da razveljavi 463. sklep, sprejet
na 26. seji Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.03.2009, s katerim je bil
sprejet Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice v drugi obravnavi.
Statutarna komisija nima pripomb na predlog Odloka o kategorizaciji občinskih
cest v občini Jesenice, zato predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da ga
sprejme v predlaganem besedilu in v ponovni drugi obravnavi.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko
Občinskemu svetu predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice v predlaganem
besedilu – PONOVNA DRUGA OBRAVNAVA.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
480. sklep 27. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.04.2009 k 4.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O
KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST – PONOVNA DRUGA OBRAVNAVA.
1. Razveljavi se 463. sklep, sprejet na 26. seji Občinskega sveta občine
Jesenice z dne 26.03.2009, s katerim je bil sprejet Odlok o kategorizaciji
občinskih cest v občini Jesenice v drugi obravnavi.
2. Sprejme se predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice v
predlaganem besedilu – PONOVNA DRUGA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG ODLOKA O NAČINU IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE DEJAVNOSTI SISTEMSKEGA OPERATERJA DISTRIBUCIJSKEGA
OMREŽJA ZEMELJSKEGA PLINA V OBČINI JESENICE – DRUGA
OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je Marko Markelj povedal, da so bile pri pripravi predloga
za drugo obravnavo upoštevane vse dane pripombe iz prve obravnave, razen
pripombe za izdajanje soglasja k omrežnini, ki se z Odlokom ne more določiti. V
19. členu Odloka pa je sedaj konkretno navedeno, da inšpekcijski nadzor nad
izvajanjem Odloka izvaja občinska inšpekcija, strokovni nadzor nad sistemskim
operaterjem pa Komunalna direkcija.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
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Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija nima pripomb na predlagano besedilo Odloka, zato predlaga
Občinskemu svetu, da besedilo Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne
službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega
plina v občini Jesenice sprejme v drugi obravnavi.
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini
Jesenice v drugi obravnavi.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko
Občinskemu svetu občine Jesenice predlaga, da sprejme predlog Odloka o
načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
481. sklep 27. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.04.2009 k 5.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O NAČINU IZVAJANJA
GOSPODARSKE
JAVNE
SLUŽBE
DEJAVNOSTI
SISTEMSKEGA
OPERATERJA DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA ZEMELJSKEGA PLINA V
OBČINI JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe
dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v
občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 27
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG SPLOŠNIH POGOJEV ZA DOBAVO IN ODJEM ZEMELJSKEGA
PLINA IZ DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA ZA GEOGRAFSKO OBMOČJE
OBČINE JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je Marko Markelj povedal, da je pripravljavec gradiva
podjetje JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, s katerim pa se je predlog Splošnih pogojev
predhodno tudi uskladil. Ta akt sedaj predstavlja zaključeno celoto aktov na
področju distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega plina. Splošni pogoji so
sedaj usklajeni, pridobljeno pa je tudi soglasje Javne agencije Republike
Slovenije za energijo, tako da s strani Komunalne direkcije na predlagani akt ni
nobenih pripomb.
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Robert Pajk je v nadaljevanju še pojasnil, da je predlagatelj pri pripravi akta za
drugo obravnavo upošteval vse predloge delovnih teles in Občinskega sveta.
Obenem pa je pripravljavec gradiva upošteval tudi vse pripombe in predloge
Javne agencije Republike Slovenije za energijo, saj je zelo pomembno, da
besedilo tega akta ostane v skladu z veljavnimi odloki.
Splošna pripomba na prejšnji seji Občinskega sveta je bila, da naj se besedilo
Splošnih pogojev skrči. Pri tem je bilo v kar največji meri upoštevano priporočilo
Agencije, da ob krčenju besedila v nobenem primeru predlagatelj ne sme
smiselno spreminjati vsebine posameznih členov. Se je pa z novo redakcijo in z
nekaterimi spremembami besedila izboljšala razumljivost in berljivost akta. V
vseh členih, v katerih je naveden »gospodinjski odjemalec« je bila ta dikcija
zamenjana z »končnim odjemalcem«. Preoblikovan je 3. člen akta, ki opredeljuje
lastništvo notranje plinske napeljave. Na pripombo k 9. členu, ali je zadosti, da
sistemski operater samo na svoji spletni strani objavi obrazec za pridobitev
informacije o možni priključitvi na distribucijsko omrežje, predlagatelj daje
pojasnilo, da na internetni strani objavljen obrazec pomeni samo to, da je le-ta 24
ur dnevno dostopen potencialnem odjemalcem, obrazec in ostale akte pa je
vedno možno dobiti tudi v tiskani obliki na sedežu sistemskega operaterja v času
uradnih ur. Pripomba, da se v 16. členu akta črta zadnji del besedila, ki se glasi:
»izdanih na njegovi podlagi« je upoštevana. Upoštevana je tudi pripomba, naj se
v 19. členu pojasni kaj pomeni dikcija: »konec distribucije zemeljskega plina.«
Predlagatelj je uporabil novo besedilo, ki se glasi: »datum začetka in čas trajanja
distribucije zemeljskega plina.« Pripombe, naj se drugi odstavek 54. člena akta, ki
določa, da dobavitelj pošlje končnemu odjemalcu obvestilo najpozneje do
vključno drugega dne v mesecu pred mesecem, ko naj bi sprememba začela
veljati, ni upoštevana, ker v skladu z zahtevo Agencije predlagatelj meni, da je to
besedilo dovolj jasno. V zvezi z mnenjem, naj predlagatelj akta pridobi mnenje
pristojnega organa o uporabi 96. člena Energetskega zakona, Agencija
pojasnjuje, da se navedeni člen ne uporablja več, saj so s 01.07.2007 vsi
odjemalci postali upravičeni odjemalci, kar je bilo pojasnjeno že na prejšnji seji
Občinskega sveta. Ob sprejemu predlaganega akta pa ne bodo nastopile nobene
finančne posledice za proračun občine Jesenice.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija je presodila, da so predlagani Splošni pogoji za dobavo in
odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje
občine Jesenice v skladu z Aktom o določitvi metodologije za določitev splošnih
pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja, zato predlaga
Občinskemu svetu da nanje, ki so v drugi obravnavi da soglasje.
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance je presodil, da so predlagani Splošni pogoji za
dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko
območje občine Jesenice v skladu z Aktom o določitvi metodologije za določitev
splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega
omrežja, zato predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da da soglasje k
predlogu akta v drugi obravnavi.
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Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko je
presodil, da so predlagani Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz
distribucijskega omrežja za geografsko območje občine Jesenice v skladu z
Aktom o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem
toplote iz distribucijskega omrežja in daje soglasje k predlogu akta v drugi
obravnavi.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
482. sklep 27. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.04.2009 k 6.
točki dnevnega reda: PREDLOG SPLOŠNIH POGOJEV ZA DOBAVO IN
ODJEM ZEMELJSKEGA PLINA IZ DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA ZA
GEOGRAFSKO OBMOČJE OBČINE JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA.
Občinski svet občine Jesenice je presodil, da so predlagani Splošni pogoji za
dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko
območje Občine Jesenice v skladu z Aktom o določitvi metodologije za določitev
splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega
omrežja in daje soglasje k predlogu akta v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 27
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM
PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE JESENICE – PRVA OBRAVNAVA (V
POSTOPKU JAVNE RAZGRNITVE).
V uvodni obrazložitvi je mag. Valentina Gorišek povedala, da postopek javne
razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine
Jesenice traja od 20. marca do 8. maja. V tem času se sprejemajo pripombe,
predlogi in dopolnila javnosti, pravnih in fizičnih oseb, opravi pa se tudi javna
razgrnitev in javna obravnava na Občinskem svetu. Predlog OPN-ja je pripravljen
na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju, ki zahteva sprejem novega OPNja. Usklajevalo se je že tudi z nosilci urejanja prostora, tako da se predvideva, da
bi bil predlog OPN-ja po časovnem planu lahko sprejet do konca leta. V primeru,
da bi se postopki kakorkoli zapletli, pa se sprejem OPN-ja lahko podaljša tudi v
prvo polovico naslednjega leta.
Andraž Tolar je v nadaljevanju predstavil izvedbeni del OPN-ja. Povedal je, da
javna razgrnitev OPN-ja poteka še do 8. maja na sedežih vseh krajevnih
skupnosti, na sedežu Občine Jesenice in na uradni spletni strani občine Jesenice.
Vse pobude in pripombe, ki bodo s strani občanov posredovane v tem časovnem
roku, bodo tudi obravnavane.
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Jesenice se prostorsko vedno začnejo obdelovati na severozahodnem delu, na
Hrušici in na območju mejnega platoja Karavanke. Za samo Hrušico se kakšnih
novih stvari ne predvideva, saj gre za naselje, ki je v pretežni meri namenjeno
stanovanjskim objektom, centralne dejavnosti so le okoli trgovine Mercator. Še
vedno se predlaga, da se na vzhodnem delu Hrušice zemljišče pod cesto nameni
za podrobni prostorski načrt za stanovanjsko gradnjo objektov. Večja sprememba
pa je na samem platoju Karavanke, ki je izgubil svojo prvotno funkcijo. Občina je
za to območje že predlagala neke nove vsebine, predvsem v povezavi s
storitvenimi dejavnostmi, ter v povezavi s športom in rekreacijo. Površine južno
od platoja Karavanke naj bi se namenile za prostor, kjer bi se lahko razvijala
športna rekreacija, predvsem igrišča. S strani države pa je predviden tudi državni
prostorski načrt, glede na to, da gre za območje državne infrastrukture.
Za območje Plavškega travnika se je v okviru javne razgrnitve že obravnaval
občinski podrobni prostorski načrt. Namembnost tega območja ostaja za
proizvodnjo, obrt, storitve in poslovne dejavnosti. Območje klavnice Jesenice
izgublja svojo prvotno funkcijo, tako da so tam lahko tudi druge dejavnosti, kot so
npr. nastanitvene kapacitete, policijska postaja idr. Na območju Plavža je bila
največja polemika glede Klinarjevega travnika. Občinski svet je sprejel tudi sklep,
da se morajo strokovne službe Občine s pristojnimi inštitucijami dogovoriti in
ugotoviti, ali obstaja interes, da bi se na tem območju družben dejavnosti širile. S
tem namenom je bil sklican skupen sestanek z Domom dr. Franceta Berglja, s
Splošno bolnišnico Jesenice in s Srednjo šolo Jesenice, ki usposablja
zdravstvene kadre. Na tem sestanku so vse inštitucije potrdile interes, da se to
območje, ki je na ključnem področju, še nadalje ohranja za te dejavnosti. Večje
območje Plavža je sicer namenjeno nekim stanovanjskim dejavnostim, izvzeta so
le območja osnovne šole, Upravne enote in Zdravstvenega doma. Centralnim
dejavnostim pa je namenjen tudi del Tavčarjeve ulice, kjer je Pošta. Spominski
park pa je tako ali tako svoja ureditvena enota.
V samem centru Jesenic je pomembna novost to, da se ukinja Zazidalni načrt
Center Jesenice, ki predvideva v zaledju objektov ob Titovi cesti izgradnjo
garažne hiše vse od banke, pa do konca tržnice. Ta projekt je praktično
neuresničljiv in zavira razvoj dejavnosti na tem območju, zato se predlaga, da se
ta zazidalni načrt ukine. Predlaga pa se, da bi se na parkirišču za Gorenjsko
banko gradila neka več etažna garažna hiša za potrebe centra Jesenice, in tudi
za potrebe stanovanjskega območja za Gimnazijo. Območje ob Savi se ureja s
podrobnim prostorskim načrtom, ki ga je Občinski svet v prvi obravnavi že
obravnaval. Ena večjih novosti v centru Jesenic je na južnem oz. jugozahodnem
robu železnice, kjer so Feršpedovo skladišče in površine ob Prešernovi cesti.
Potekajo že intenzivni razgovori s Slovenskimi železnicami, da bi ta območja
izločili iz območij železniške infrastrukture in jih namenili za poslovne dejavnosti.
Območje središča Jesenic je sicer še vedno namenjeno za centralne storitvene
dejavnosti, sprememba je predlagana edino na območju parka stara Sava. Tukaj
trenutno velja Ureditveni načrt park Stara Sava, ki pa ne predvideva, da bi se
poslovne dejavnosti na tem območju lahko razvijale. Sprejeta je bila namreč
pobuda s strani poslovnih subjektov, da bi se to območje namenilo za te poslovne
dejavnosti.
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V Podmežakli je območje Kurje vasi namenjeno za stanovanjske površine, konec
lanskega leta pa so bile sprejete tudi spremembe Ureditvenega načrta Športni
park Podmežakla, s katerim je to območje namenjeno za športne in rekreacijske
površine. Območje v opuščenem kamnolomu Podmežakla pa je zaradi bližine
športnega parka ravno tako namenjeno razvoju športa in rekreacije. Območje
Pod krajem je še vedno namenjeno stanovanjskim površinam, je pa predviden za
to območje podroben prostorski načrt. Na Odboru za gospodarstvo je bil dan
predlog, da se del površin nameni rekreativnim dejavnostim za potrebe
prebivalcev Podmežakle.
Območje Poslovne cone ostaja nespremenjeno, tako po funkciji, kot tudi po
velikosti. Je pa v strateškem delu navedeno, da se lahko na območju Poslovne
cone predvidi tudi ureditev novega kopališča, kajti sedanja lokacija kopališča je
postala zastarela, zato so želje, da bi se kopališče formiralo na novo, ob objektih
Enos Energetike, ki bi lahko poskrbel za primerno ureditev ogrevanja kopalne
vode. Območje sedanjega kopališča pa bi s tem popolnoma spremenilo svojo
funkcijo, zato je tam predvidena povezava stanovanjskih površin. Dokler pa bo na
tem delu kopališče, prostorski načrt predvideva, da se lahko objekti kopališča
obnavljajo in vzdržujejo. V smeri proti Trebežu se stvari ne spreminjajo, razen
tega, da se del Trebeža, kjer je bilo prej območje v celoti namenjeno za
proizvodnjo, sedaj pretežno namenja za stanovanjsko gradnjo. Ob cesti v
Javorniški Rovt so območja razpršene gradnje povezana v celoto, ki je
namenjena za stanovanjske in spremljajoče dejavnosti.
Na območju Koroške Bele se stvari bistveno ne spreminjajo, razen na delu
zahodno od Acronija, kjer je lokacija opuščene kmetije, ki jo je Acroni že kupil. Te
površine niso več namenjene stanovanjski dejavnosti, ampak se namenjajo za
poslovne dejavnost, da bo Acroni lahko na njih razvijal svojo poslovno dejavnost.
Povečalo se je tudi območje čistilne naprave za potrebe širitve te naprave. Igrišče
na Lipcah se je iz kmetijskih zemljišč spremenilo v območje zelenih športnih
površin. Predlagana pa je tudi ukinitev že več let starega Ureditvenega načrta
Strelišče Lipce, te površine pa so se nadomestile na večji terasi pri Perunu in na
eni terasi višje, kjer bi lahko razvijali šport in rekreacijo, mogoče tudi v povezavi z
dejavnostjo, ki trenutno zaseda to območje. Na območju pri Pančurju je bilo nekaj
območij razpršene gradnje, ki se sedaj povezujejo v neko zaključeno celoto, ki je
namenjena za poslovno cono, predvsem v povezavi z dejavnostmi, ki bi se lahko
razvijale ob avtocesti. Območje Blejske Dobrave je v večji meri namenjeno
stanovanjskim in kmetijskim dejavnostim. Po razgovoru s Slovenskimi
železnicami pa je predlagano, da bi del območja, ki je namenjeno za železniško
infrastrukturo, priključilo območju Črne vasi.
Na podeželju v občini Jesenice nekih večjih sprememb preprosto ni bilo mogoče
narediti zaradi nosilcev urejanja prostora. Bile so pobude s strani Občine in tudi s
strani posameznikov, da bi širili območje stavbnih zemljišč, predvsem zaradi
razvoja turizma. Glede na to, da je bila večina primerov omejena s smernicami in
zahtevami nosilcev urejanja prostora, predvsem s področja varovanja kulturne
dediščine in narave, so se morale vse te pobude izločiti iz občinskega
prostorskega načrta. Na vseh območjih, ki so namenjena pozidavi, posebno s
stanovanjsko in kmetijsko dejavnostjo, pa se sme razvijati tudi prenočitvene
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kapacitete. Območje Zoisovega parka pa je na predlog Zavoda za varstvo
kulturne dediščine umeščeno v območje zelenih parkovnih površin.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu, da sprejem predlog
dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice,
ki je predlagan v prvi obravnavi, v postopku javne razgrnitve s predlogom, da se v
10. členu besedila Odloka popravi oz. uskladi oznaka R3 z Odlokom o
kategorizaciji občinskih cest.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine
Jesenice – PRVA OBRAVNAVA (v postopku javne razgrnitve), z naslednjimi
pripombami iz razprave:
• pri pripravi občinskih prostorskih načrtov je pri namembnosti določenih
zemljišč nujno potrebno upoštevati, da imajo gozdne parcele, ki so v
zaledju (npr. v Trebežu, na Blejski Dobravi, itd.), urejene dostope do
odlagališč in skladišč lesa, da bo možno izvajati transporte tega lesa;
• ob avtocesti bi morali na vsak način najti ločeni trasi za daljinsko
kolesarsko povezavo in za pot za druge namene;
• v 48. člen, ki govori o območjih sanacij razvrednotenj v krajini, naj se
vključi tudi struga reke Save od Hermanovega mosta do spodnjega jeza na
Slovenskem Javorniku;
• prvi odstavek 6. člena naj se popravi, tako, da se bo glasil: »Strategija
načrtovanja prostorskega razvoja občine temelji na načelu, da mora biti
doseganje družbene blaginje uravnoteženo s svobodo posameznika pri
uresničevanju prostorskih potreb ter, da zadoščanje potrebam sedanje
generacije ne sme okrniti možnosti prihodnjih generacij ob zadostitvi
svojim prostorskim potrebam.«
• v 22. členu, ki govori o oskrbi z energijo, naj se opredeli, da se novi in
obnovljeni 110 kV daljnovodi vkopljejo v zemljo, da ne bodo več potekali
nad zemljo;
• pri področju turizma naj se upošteva tudi sotesko Vintgar;
• preveri naj se, ali trasa daljinske kolesarske poti na Blejsko Dobravo res
poteka pri nadvozu na avtocesto, saj je iz skic razvidno, da se kolesarska
pot pri nadvozu zaključi;
• pri prostorskih izvedbenih pogojih za vas Blejska Dobrava naj se opredelijo
velikosti za kmetije in za gospodarske objekte;
• na območju pri Pančurju naj se poleg proizvodne dejavnosti upošteva tudi
trasa obvoznice za Blejsko Dobravo;
• določba 22. člena, da je izraba lesne biomase smiselna predvsem za
manjše, individualne sisteme ogrevanja, neustrezna, ker ima ravno to
področje pred vetrno in sončno energijo bistveno prednost;
• v 5. odstavku 22. člena naj se soglasje podjetja Geoplina plinovodi d.o.o.
omeji samo na njegovo omrežje in ne na celotno občino;
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•

za območje Pod krajem naj se spremeni namembnost, da se bo na tem
prostoru lahko uredilo športno igrišče oz. prostor za rekreacijo za starejše
občane in za otroke.

POBUDA:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da poskuša
pri državnih organih doseči, da pri določitvi zavarovanih objektov kulturne
dediščine na območju občine Jesenice sodeluje tudi Občinski svet, ter da se ob
pogojih zagotovijo tudi sredstva za delež pri obnovi oz. ohranjanju te kulturne
dediščine.
Boris Smolej – predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog dopolnjenega
osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice – PRVA
OBRAVNAVA (v postopku javne razgrnitve), z naslednjimi pripombami iz
razprave:
• kje je razlog, da osrednji del mesta ob reki Savi ne daje dovolj poudarka
oz. ne rezervira prostora, ki bi bil namenjen sprehajalnim potem ali prosto
dostopnim površinam ob Savi;
• potrebno je dobro razmisliti, ali v severni del območja Fiproma, kjer bi bilo
smiselno narediti kakšno promenado, res spada tudi proizvodnja;
• ko se bo odločalo o konkretnih projektih za posamezno območje, naj se
pred pripravo dokumentov razpiše okrogla miza o določenih večjih
projektih ter se poskuša pridobiti interes za javno zasebno partnerstvo;
• ker kulturni spomeniki velikokrat ovirajo pridobitev raznih dovoljenj, naj se
opravi analiza in naj se vse spomenike, ki niso več v funkciji kulturnega
spomenika, izloči iz območja, ki je pod zaščito;
• ali je na Potokih mogoča samo individualna gradnja, ali je to območje
načrtovano tudi za druge dejavnosti;
• v šestem odstavku 24. člena, ki govori o prednostnem obnavljanju
vodovodov, naj se navedejo tudi Potoki, saj je to območje glede vodo
oskrbe zelo pereče;
• trenutno trend pri postavljanju ograj je vsaj dva metra in ne 1,5 metra, kot
je to navedeno v 20. odstavku 58. člena, zato naj se ta višina poveča na 2
metra.
V razpravi so sodelovali:
Zoran Kramar:
• Zanima ga, v kateri fazi sprejemanja je Zazidalni načrt Hrušica vzhod. V ta
načrt so namreč zajete kmetijske površine, ki predstavljajo najlepše
kmetijske površine parih kmetov, ki na Hrušici opravljajo svojo dejavnost.
Ti kmetje se ne strinjajo, da se ta zemljišča spremenijo v stavbna
zemljišča.
• Enak problem so ravno ti lastniki zemljišč doživeli pred par leti, ko se je na
podoben način namembnost zemljišč spremenila med reko Savo in
avtocesto, ter so potem morali plačevati visok davek oz. nadomestilo za
uporabo stavbnih zemljišč. Sami bodo osebno dali pripombe, da je

13

potrebno preučiti, ali je ta kmetijska zemljišča res potrebno spremeniti v
stavbna zemljišča, kljub temu, da se lastniki zemljišč s tem ne strinjajo, saj
so to zadnje možne pridelovalne površine na Hrušici.
Mag. Valentina Gorišek:
• Ta zemljišča niso več kmetijska, temveč so stavbna zemljišča že od
spremembe plana v letu 1986. Lastniki tako do 8. maja lahko podajo le
pobudo, da se stavbna zemljišča spremenijo nazaj v kmetijska zemljišča.
Ljudmila Ilenič:
• Izredno všeč ji je zapisana ureditev za območje Bolnica vzhod. Zanima pa
jo, kaj bo z že postavljenimi objekti na t.i. Šrančevem travniku.
• Na mnogih območjih je predvidena stanovanjska gradnja, vendar pa bi
želela, da se pri tej gradnji bolj natančno opredeli, ali je na posameznem
območju predvidena nizka, ali visoka gradnja.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
• Predvidena stanovanjska gradnja na posameznem območju je v gradivu
zelo natančno obrazložena. Tudi na Bokalovi, na območju bivše trgovine
Tuš, je bilo npr. potrebno spremeniti prostorske dokumente, ker je ta objekt
spadal med nižje objekte, katere se je dopuščalo zaključevati samo s
streho, čeprav so okoli njega 3 in 4 nadstropni objekti.
• Na Šrancevem travniku stojita samo ena hiša in en pomožen objekt, zato
se bo pripravil odgovor, kaj bo s tema dvema objektoma.
Andraž Tolar:
• Pri vsaki enoti urejanja prostora so navedene črke, ki pomenijo naslednje:
E – enodružinske hiše, SB – stolpnice in bloki, VD – vrstne hiše in dvojčki.
Za vsako tako enoto pa je tudi navedeno, kakšni in kako visoki objekti se
smejo delati na tem območju.
Ibrahim Smajić:
• Zahvaljuje se za hiter odgovor glede interesa Splošne bolnišnice Jesenice
za Klinarjev travnik. Zanima pa ga, ali se kaže kakšna rešitev v zamenjavi
Klinarjevega travnika za zemljišča na drugi lokaciji, da bi se ta problem čim
prej rešil.
Mag. Valentina Gorišek:
• V tem primeru gre za premoženjska vprašanja, ki se v okviru OPN-ja ne
rešujejo. Se pa v tem trenutku že iščejo možna zemljišča, ki bi se lahko
ponudil v zamenjavo lastnikom zemljišč na Klinarjevem travniku. Potrebno
bo priti do nekega dogovora, vendar pa trenutno še ne more dati
konkretnega odgovora, katera zemljišča bi se lahko ponudila v zamenjavo.
Marjeta Tomaš:
• Zanima jo, ali je na območju Integrala še vedno predvidena gradnja
garažne hiše, ter kdo naj bi to garažno hišo gradil.
• Zanima jo tudi, kaj se predvideva v Centru II, na zemljišču kjer sta sedaj
park in zaklonišče. Glede na to, da je problem parkiranja na Plavžu
katastrofalen, so namreč tudi na tem zemljišču večkrat parkirana vozila.
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Andraž Tolar:
• V območju Integrala je še vedno predvidena gradnja garažne hiše. S
prostorskim načrtom se zagotavlja prostorske pogoje za umestitev nekega
objekta v prostor, sama gradnja pa je potem urejena z drugimi dokumenti.
• Območje omenjenega parka se še vedno namenja za zelene površine, ker
je to zemljišče premajhno, da bi se na njem lahko karkoli naredilo.
• Objekti na Plavžu so zgrajeni in zelo malo je prostora, da bi na tem
območju lahko še karkoli gradili. V prostorskih izvedbenih pogojih pa je tudi
navedeno, da je možno graditi nove objekte le na mestu poprej
odstranjenih objektov, na drugih lokacijah pa novogradnja ni možna. Hkrati
pa je potrebno na svojem zemljišču za nove objekte zagotoviti tudi
zadostno število parkirnih mest, to je dve parkirni mesti na eno
stanovanjsko enoto.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
• Z rekonstrukcijo Tavčarjeve ulice se je na Plavžu že pridobilo nekaj
dodatnih parkirnih površin, za del, kjer je predvidena gradnja garažne hiše,
pa je bil velik interes izkazan s strani podjetja Kovinar gradnje. Je pa
obstoječa lokacija predvidevala uvoz v garažno hišo iz križišča pri Oazi, ni
pa predvidevala uvoza in izvoda s Tavčarjeve ceste. Zato se trenutno
preučuje možnost pridobivanja uvoza v garažno hišo pri Spominskem
parku, s čimer bi rešili veliko stvari.
• Za rešitev problematike parkiranja se letos predvideva začetek gradnje
garažne hiše pri Splošni bolnišnici Jesenice, druga garažna hiša je
predvidena na območju Integrala, tretja pa za Policijsko postajo in
Gorenjsko banko. 240 dodatnih parkirnih mest pa bo zagotovljeno tudi v
zgornjem delu na novo urejenega območja Fiprom.
Boris Dolžan:
• Glede na to, da je pri Perunu izpadla lokacija za strelišče, meni, da je zelo
primerna lokacija za ureditev tega strelišča v opuščenem kamnolomu
Podmežaklo.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
• Glede na to, da gre za uporabo strelnega orožja, bo kot župan nasprotoval
ureditvi strelišča na Jesenicah. Poleg tega pa sta strelišči urejeni na
Bohinjski Beli in pri Kranju, tako da se ga na Jesenicah ne potrebuje.
Edina sprejemljiva varianta za ureditev strelišča na Jesenicah pa je, da se
to strelišče uredi v zaprtem prostoru.
Marija Kalan:
• Že na Odboru za gospodarstvo je predlagala, da se zemljišče Pod krajem
nameni za rekreacijo starejših in mlajših krajanov Podmežakle. Za
zemljišče se je dogovarjalo že tudi z Metingom, vendar oni potem svojega
zemljišča niso dali, tako da se je lahko postavilo samo koš za košarko in
nekaj igral.

15

Župan Tomaž Tom Mencinger:
• V okviru Občine se bo pripravil povzetek stanja, kaj se dogaja z vsemi
površinami v občini Jesenice. Bo pa vsekakor podpiral ideje, da se nekaj
manjših površin v občini sproti ureja za športne in rekreativne dejavnosti.
• Podmežaklo je potrebno najprej urediti površine, ki so že namenjene
športnim dejavnostim, pa ne izpolnjujejo svoje funkcije. Na tem območju
sta namreč že urejena celotno igrišče in balinišče, ki pa ju sedaj nihče ne
uporablja. Uporablja se edino zgornja površina, vendar pa je nerazumljivo,
da se na igrišču za košarko igra nogomet.
Marija Mulej:
• Zanima jo, kaj je v centru Jesenic predvideno na mestu, kjer so sedaj
tržnica in garaže.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
• V centru Jesenic se ukinja projekt, s katerem je bila predvidena rušitev
obstoječih garaž, ureditev garažne hiše in ureditev prečne povezave.
Takrat je bil namreč na tem območju predviden center mesta, ki pa se
sedaj celi na območje Stare Save.
• Območje za Policijsko postajo in Gorenjsko banko je sedaj namenjeno za
gradnjo garažne hiše in poslovnih prostorov, ostale lokacije pa ostajajo
odprte. Nerešen je edino še postopek denacionalizacije za parkirišče pri
bivšem mini golfu.
Andraž Tolar:
• V centru Jesenic objekti sedanjih garaž ostajajo nespremenjeni, tržnico pa
je kupilo podjetje Domenca, da bo na tem območju razvijal svojo
dejavnost. Območje Polajnarjeve vile, kot kulturnega spomenika, je
zaščiteno, ostali objekti na tem območju pa ostanejo nespremenjeni.
Ivanka Zupančič:
• Iz gradiva je razvidno, da stanje na Potokih ostane nespremenjeno. Glede
na to, da se iz vzhodne strani občine Žirovnica zelo širi pozidava tega
območja, jo zanima, ali se iz jeseniške strani dodatna pozidava ne
predvideva. Pred leti je bila namreč dana pobuda, da bi bilo zazidalno
območje tudi nad železniško progo, na meji med obema občinama.
Andraž Tolar:
• Za območje Potokov je bila dana pobuda za širitev zazidalnega dela po
celotnem pasu do avtobusnega postajališča. Glede na smernice nosilcev
urejanja prostora je bila potem pozitivno rešena samo ena lokacija.
• Večjih območij poselitve tukaj ni predvidenih, ker so na severni strani ceste
sama območja prvih kmetijskih zemljišč, ki jih je v primeru, da se namenijo
gradnji, potrebno nadomestiti. Drug problem pa predstavlja prečkanje
železniške proge, ker ni ustrezne povezave z glavnim cestnim omrežjem.
Na južni strani pa so ravno tako prva območja kmetijskih zemljišč, ki jih
preči še magistralni plinovod, zato tudi tu nekih širitev ni predvidenih.

16

Boris Bregant:
• V delu, ki opredeljuje oskrbo z energijo, se je zavestno odreklo uporabi
vetrne energije. Območje Lipc, Dobravskega polja in Potokov, bi bila lahko
interesantna za razvoj tega vira pridobivanja energije, ki gre danes vse od
mini pa do giga naprav.
• Občina bo dolžna poskrbeti za določen del energije lastne proizvodnje,
zato ne bi smeli decidirano napisati, da vetrne energije na tem območju ne
bo, čeprav se sedaj do nje tudi ni potrebno opredeljevati. Navedena
območja bodo slej ko prej ostala kmetijska, in kot taka bodo lahko
interesantna tudi za postavitev vetrnih naprav.
Andrej Černe:
• Na Blejski Dobravi je šest gospodarskih poslopij s strani Zavoda
razglašenih za zaščitene objekte. Zanima ga, ali bi bilo pametno lastnikom
teh objektov svetovati, da v postopku javne razgrnitve OPN-ja napišejo
pripombe in se obrnejo na Zavod, da za te objekte dopolni oz. spremeni
svoje mnenje.
Mag. Valentina Gorišek:
• Če se pogleda prikaz stanja v prostoru, ki je sestavni del OPN-ja, je
razvidno, da so določena območja v občini Jesenice označena z vijolično
barvo, kar pomeni, da so uvrščena v strokovne podlage kulturne dediščine,
brez vpliva in soglasja Občine Jesenice. S soglasjem Občine so namreč
določena območja uvrščena kot kulturna dediščina takrat, ko jih Občinski
svet razglasi z odlokom.
• Upravna enota kulturne podlage vedno upošteva pri pridobivanju upravnih
dovoljenj, kar ima za posledico najmanj precejšnjo podražitev investicije.
Zato je prav, da lastniki nepremičnin, ki so uvrščene v strokovne podlage
kot kulturna dediščina, na ZVKD naslovijo pobudo za izvzem njihov
nepremičnin iz teh strokovnih podlag. V tem trenutku je za to še posebej
primeren čas, kajti ZVKD na področju Gorenjske trenutno dela presojo
svojih strokovnih podlag.
Zoran Kramar:
• Ob cesti iz Blejske Dobrave proti mostu čez reko Savo je pri strugi Save
terasa, ki je v lasti Elektro Gorenjske. Krajane iz Slovenskega Javornika
zanima, ali se na tej terasi lahko naredi neko minimalno nogometno igrišče
s travnato površino. Na vlogo, ki so jo poslali na Elektro Gorenjska so
namreč dobili pozitiven odgovor, da oni kot lastniki to dopuščajo.
Andraž Tolar:
• Pri splošnih določbah prostorskih izvedbenih pogojev je navedeno, da je
ureditev rekreativnih zelenih površin, sprehajalnih poti, trim stez ipd.
možna na vsem območju občine Jesenice.
Jernej Udir:
• Že večkrat je povedal, da ni smiselno, da se na območju Jesenic z nekimi
akti prepoveduje postavitev objektov za vetrno energijo, za fotovoltaiko pa
na Jesenicah sploh ni pogojev.
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Vetrne elektrarne bi se lahko postavile npr. na Kresu, na deponiji Mala
Mežakla, saj se dolina s tem ne bi zapirala, zato ne vidi smisla, da se to ne
omogoči.

Marko Zupančič:
• Predlaga, da se na grafično karto vrišejo vsa vodna zajetja v Javorniškem
Rovtu. Sedaj, ko je v vasi nov vodovod, naj bodo ta zajetja jasno vrisana,
da se bo točno videlo kje so.
• Javorniški Rovt se vsako leto širi, zato bo verjetno potrebno zgraditi male
čistilne naprave za več sklopov hiš. Predlaga, da se v OPN-ju predvidi, kje
bi se te male čistilne naprave lahko zgradile.
Andraž Tolar:
• Pri malih čistilnih napravah gre za infrastrukturo, ki se lahko najbolj
smiselno uvrsti v prostor, ko se delajo projekti. Zato nekateri infrastrukturni
objekti sedaj niso vrisani, ker je potem problem pri upravnem organu s
pridobitvijo gradbenega dovoljenja, če se lokacija teh objektov spremeni.
Po razpravi je župan predlagal
483. sklep 27. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.04.2009 k 7.
točki dnevnega reda: PREDLOG DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O
OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE JESENICE – PRVA
OBRAVNAVA (V POSTOPKU JAVNE RAZGRNITVE).
Sprejme se Predlog dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem prostorskem
načrtu občine Jesenice - PRVA OBRAVNAVA (v postopku javne razgrnitve) z
naslednjimi pobudami in predlogi iz razprave delovnih teles in občinskega sveta:
• v 10. členu besedila odloka popravi oz. uskladi oznaka R3 z odlokom o
kategorizaciji občinskih cest;
• zemljišč nujno potrebno upoštevati, da imajo gozdne parcele, ki so v
zaledju (npr. v Trebežu, na Blejski Dobravi, itd.), urejene dostope do
odlagališč in skladišč lesa, da bo možno izvajati transporte tega lesa;
• ob avtocesti bi morali na vsak način najti ločeni trasi za daljinsko
kolesarsko povezavo in za pot za druge namene;
• v 48. člen, ki govori o območjih sanacij razvrednotenj v krajini, naj se
vključi tudi struga reke Save od Hermanovega mosta do spodnjega jeza na
Slovenskem Javorniku;
• prvi odstavek 6. člena naj se popravi, tako, da se bo glasil: »Strategija
načrtovanja prostorskega razvoja občine temelji na načelu, da mora biti
doseganje družbene blaginje uravnoteženo s svobodo posameznika pri
uresničevanju prostorskih potreb ter, da zadoščanje potrebam sedanje
generacije ne sme okrniti možnosti prihodnjih generacij ob zadostitvi
svojim prostorskim potrebam.«
• v 22. členu, ki govori o oskrbi z energijo, naj se opredeli, da se novi in
obnovljeni 110 kV daljnovodi vkopljejo v zemljo, da ne bodo več potekali
nad zemljo;
• pri področju turizma naj se upošteva tudi sotesko Vintgar;
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preveri naj se, ali trasa daljinske kolesarske poti na Blejsko Dobravo res
poteka pri nadvozu na avtocesto, saj je iz skic razvidno, da se kolesarska
pot pri nadvozu zaključi;
pri prostorskih izvedbenih pogojih za vas Blejska Dobrava naj se opredelijo
velikosti za kmetije in za gospodarske objekte;
na območju pri Pančurju naj se poleg proizvodne dejavnosti upošteva tudi
trasa obvoznice za Blejsko Dobravo;
določba 22. člena, da je izraba lesne biomase smiselna predvsem za
manjše, individualne sisteme ogrevanja, neustrezna, ker ima ravno to
področje pred vetrno in sončno energijo bistveno prednost;
v 5. odstavku 22. člena naj se soglasje podjetja Geoplina plinovodi d.o.o.
omeji samo na njegovo omrežje in ne na celotno občino;
za območje Pod krajem naj se spremeni namembnost, da se bo na tem
prostoru lahko uredilo športno igrišče oz. prostor za rekreacijo za starejše
občane in za otroke;
kje je razlog, da osrednji del mesta ob reki Savi ne daje dovolj poudarka
oz. ne rezervira prostora, ki bi bil namenjen sprehajalnim potem ali prosto
dostopnim površinam ob Savi;
potrebno je dobro razmisliti, ali v severni del območja Fiproma, kjer bi bilo
smiselno narediti kakšno promenado, res spada tudi proizvodnja;
ko se bo odločalo o konkretnih projektih za posamezno območje, naj se
pred pripravo dokumentov razpiše okrogla miza o določenih večjih
projektih ter se poskuša pridobiti interes za javno zasebno partnerstvo;
ker kulturni spomeniki velikokrat ovirajo pridobitev raznih dovoljenj, naj se
opravi analiza in naj se vse spomenike, ki niso več v funkciji kulturnega
spomenika, izloči iz območja, ki je pod zaščito;
ali je na Potokih mogoča samo individualna gradnja, ali je to območje
načrtovano tudi za druge dejavnosti;
v šestem odstavku 24. člena, ki govori o prednostnem obnavljanju
vodovodov, naj se navedejo tudi Potoki, saj je to območje glede vodo
oskrbe zelo pereče;
trenutno trend pri postavljanju ograj je vsaj dva metra in ne 1,5 metra, kot
je to navedeno v 20. odstavku 58. člena, zato naj se ta višina poveča na 2
metra;
kmetijska zemljišča na območju Hrušica vzhod so najlepše obdelovalne
površine na tem območju, zato naj se ne spremenijo v stavbna zemljišča;
kaj bo z že postavljenimi objekti na območju Bolnica vzhod oz. na t. i.
Šrancevem travniku;
za območja, kjer je predvidena stanovanjska gradnja, naj se natančno
pojasni, ali je predvidena visoka ali nizka gradnja;
ali je na območju Integrala še vedno predvidena gradnja garažne hiše in
kdo naj bi to garažno hišo gradil;
kaj se načrtuje na območju Centra II, kjer je danes park in zaklonišče, saj
so sedaj na tej zelenici velikokrat parkirana vozila;
glede na to, da je na območju Peruna izpadlo strelišče, naj se to strelišče
uredi na lokaciji kamnoloma Podmežaklo;
kaj je predvideno na območju kjer so sedaj tržnica in garaže;
ali se na Potokih predvideva dodatna pozidava zemljišč, glede na to, da se
iz smeri občine Žirovnica ta pozidava zelo širi;
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iz OPN-ja naj se ne izključi možnost uporabe vetrne energije, saj bi bila
kmetijska zemljišča na območjih Lipc, Dobravskega polja in Potokov lahko
zelo interesantna za pridobivanje te energije;
ali se lastnikom gospodarskih poslopij na Blejski Dobravi, katera so
vključena pod naravno ali kulturno dediščino svetuje, naj v času
sprejemanja OPN-ja, podajo svoje pripombe, na podlagi katerih bo Zavod
za varstvo kulturne dediščine lahko spremenil status teh poslopij;
ali je na terasi pri strugi reke Save, ki poteka vzporedno s cesto iz Blejske
Dobrave proti mostu čez reko Savo, dovoljeno urediti manjše nogometno
igrišče. Zemljišče je last Elektro Gorenjske, ki pa je že dal pozitiven
odgovor za uporabo njihovega zemljišča;
na grafično karto naj se vrišejo vsa vodna zajetja v Javorniškem Rovtu,
predvidi pa naj se tudi območja, na katerih bi se lahko zgradile male
čistilne naprave;
pri državnih organih je treba doseči, da pri določitvi zavarovanih objektov
kulturne dediščine na območju občine Jesenice sodeluje tudi Občinski
svet, ter da se ob pogojih zagotovijo tudi sredstva za delež pri obnovi oz.
ohranjanju te kulturne dediščine.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 24
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA OBČINSKA
KNJIŽNICA JESENICE – PRVA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je Tea Višnar povedala, da je Občinskemu svetu predložen
v obravnavo paket treh odloka o ustanovitvi javnih zavodov s področja kulture. S
tem paketom se je želelo pripraviti čistopise do sedaj sprejetih sprememb. Odloki
naj bi bili tako tudi medsebojno usklajeni in poenoteni. Organi javnih zavodov naj
bi imeli enake pristojnosti, črtanih pa je v odlokih tudi večino določb, ki so
prepisane iz zakonov, da se ne ponavlja materije, ki je že napisna v Zakonu o
uresničevanju javnega interesa za kulturo.
Se pa odloki razlikujejo v naslednjih posebnostih: v Zakonu o knjižnicah je
določeno, da direktorja imenuje svet zavoda in ne ustanovitelj. Druga posebnost
pa se nanaša na to, da bo knjižnica kmalu prestopila prag 20 delavcev, kar
pomeni, da funkcijo strokovnega sveta opravlja v eni osebi svet javnega zavoda.
Za ta primer je to tudi navedeno v 28. členu Odloka. Pri tretjem Odloku, ki pa je
bil umaknjen iz dnevnega reda, pa so posebnosti pri soustanoviteljstvu in pri tem,
da so nekoliko bolj podrobno navedene dejavnosti.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
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Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija predlaga, da Občinski svet sprejme predlog Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice v prvi obravnavi z
naslednjimi popravki:
• v 23. členu se dopolni besedilo tako, da se za besedilom »predstavnika
uporabnikov imenuje direktor javnega zavoda na predlog Kulturniške
zbornice Slovenije, doda vejica in tekst nadaljuje z besedilom, ki se glasi:
ali izmed predstavnikov drugih kulturnih društev, oz. interesnih združenj, ali
izmed strokovnjakov-uporabnikov;
• v 30. členu se napiše, da je predstavnik zaposlenih – eden, in se črtata
besedi »sta izvoljena«, in se nadomesti z besedama » je izvoljen«;
• številka 21. (člen) se jo nadomesti s številko 22.;
• poenoti se beseda: delavec-zaposlen;
• v 50 členu se vrstni red besedila popravi tako, da se ta pravilno glasi:
Direktor na podlagi tega odloka poskrbi za vpis v sodni register.
Zoran Kramar – predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica
Jesenice v prvi obravnavi.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
484. sklep 27. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.04.2009 k 8.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
ZAVODA OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE – PRVA OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica
Jesenice v prvi obravnavi z naslednjimi popravki:
• v 23. členu se dopolni besedilo tako, da se za besedilom »predstavnika
uporabnikov imenuje direktor javnega zavoda na predlog Kulturniške
zbornice Slovenije, doda vejica in tekst nadaljuje z besedilom, ki se glasi:
ali izmed predstavnikov drugih kulturnih društev, oz. interesnih združenj, ali
izmed strokovnjakov-uporabnikov;
• v 30. členu se napiše, da je predstavnik zaposlenih – eden, in se črtata
besedi »sta izvoljena«, in se nadomesti z besedama » je izvoljen«;
• številka 21. (člen) se jo nadomesti s številko 22.;
• poenoti se beseda: delavec-zaposlen;
• v 50 členu se vrstni red besedila popravi tako, da se ta pravilno glasi:
Direktor na podlagi tega odloka poskrbi za vpis v sodni register.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 23
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 9:
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA GLEDALIŠČE
TONETA ČUFARJA JESENICE – PRVA OBRAVNAVA.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija predlaga, da Občinski svet sprejme predlog Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice v prvi obravnavi s
predlogom, da se:
• v 20. členu dopolni besedilo tako, da se za besedilom »predstavnika
uporabnikov imenuje direktor javnega zavoda na predlog Kulturniške
zbornice Slovenije, dioda vejica in tekst nadaljuje z besedilom, ki se glasi:
ali izmed predstavnikov drugih kulturnih društev, oz. interesnih združenj,
ali izmed strokovnjakov-uporabnikov;
• v 40 členu se vrstni red besedila popravi tako, da se ta pravilno glasi:
Direktor na podlagi tega odloka poskrbi za vpis v sodni register.
Zoran Kramar – predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta
Čufarja Jesenice v prvi obravnavi.
V razpravi je sodeloval:
Matjaž Peskar:
• Ponovno se bodo v svete javnih zavodov imenovali zunanji člani, ki jih bo
imenovala kulturniška zbornica ali kakšen drug pristojen organ. V glavnem
gre za ljudi, ki prihajajo na seje svetov javnih zavodov in so zelo strokovno
podkovani, večinoma pa prihajajo iz Ljubljane ali iz drugih koncev
Slovenije. Po sedaj veljavnih predpisih, pa ti ljudje ne morejo dobiti
povrnjenih niti potnih stroškov.
• Član sveta javnega zavoda Gledališča Toneta Čufarja je bil tako tudi
dramaturg, ki je prav iz tega razloga odstopil, ker se brez povračila potnih
stroškov ne bo vozil iz Ljubljane na Jesenice. Je pa ta član veliko
strokovno pripomogel pri uresničevanju programa Gledališča, zato naj se
preuči, ali se v odlok lahko vgradi tudi rešitev tega problema.
Po razpravi je župan predlagal
485. sklep 27. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.04.2009 k 9.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
ZAVODA GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE – PRVA
OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta
Čufarja Jesenice v prvi obravnavi s predlogom, da se:
• v 20. členu dopolni besedilo tako, da se za besedilom »predstavnika
uporabnikov imenuje direktor javnega zavoda na predlog Kulturniške
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zbornice Slovenije, dioda vejica in tekst nadaljuje z besedilom, ki se glasi:
ali izmed predstavnikov drugih kulturnih društev, oz. interesnih združenj,
ali izmed strokovnjakov-uporabnikov;
v 40. členu se vrstni red besedila popravi tako, da se ta pravilno glasi:
Direktor na podlagi tega odloka poskrbi za vpis v sodni register.
prouči se možnost, da se v besedilo Odloka vključi besedilo, da je
predstavnik, ki ga imenuje kulturniška zbornica, upravičen do povračila
potnih stroškov.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 27
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
PREDLOG MERIL ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V OBČINI
JESENICE.
V uvodni obrazložitvi je Tea Višnar povedala, da je Inšpektorat Republike
Slovenije za šolstvo in šport v lanskem letu opravil inšpekcijski nadzor in ugotovil
določene pomanjkljivosti pri merilih za vrednotenje športnih programov. Te
pomanjkljivosti so v tem, da merila niso bila čisto točno opredeljena v
nacionalnem programu in v tem, da meril ni potrjeval Občinski svet, ampak so bile
te stvari drugače urejene, saj jih je potrjeval Odbor za šolstvo, kulturo in šport.
Nova merila je v sodelovanju z Zavodom za šport pripravila strokovna služba,
posredovana so bila tudi Športnemu društvu Jesenice in Športni zvezi, preverila
pa jih je tudi strokovna komisija za pripravo razdelitve sredstev.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Meril za vrednotenje športnih programov v občini Jesenice s
pripombami in popravki:
• popravi se tiskovna napaka na strani 4, v besedilu »Izračun pripadajočih
sredstev… tako, da se zadnja črka v besedi pripadajoče - e, zamenja s
črko a – pripadajoča sredstva,
• na zadnji strani meril se popravi letnica, ki se pravilno glasi: z dne
27.12.2006.
Zoran Kramar – predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Meril za vrednotenje športnih programov v občini Jesenice.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
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486. sklep 27. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.04.2009 k 10.
točki dnevnega reda: PREDLOG MERIL ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH
PROGRAMOV V OBČINI JESENICE.
Sprejme se predlog Meril za vrednotenje športnih programov v občini Jesenice z
naslednjimi pripombami in popravki, da se popravi:
• tiskovna napaka na strani 4, v besedilu »Izračun pripadajočih sredstev…
tako, da se zadnja črka v besedi pripadajoče - e, zamenja s črko a –
pripadajoča sredstva,
• da se na zadnji strani meril se popravi letnica, ki se pravilno glasi: z dne
27.12.2006.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 26
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11:
PREDLOG SPREMEMBE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE
2009 – 2012.
V uvodni obrazložitvi je mag. Valentina Gorišek povedala, da je Načrt razvojnih
programov potrebno popraviti oz. dopolnit v postopku sklenitve menjalne
pogodbe med Stanovanjskim skladom Republike Slovenije in Občino Jesenice.
Ta postopek teče že dalj časa, pogodba pa naj bi bila sedaj dokončno sklenjena v
mesecu maju. Gre za povečanje sredstev pri odhodkih za 147.000 EUR za nakup
dela zemljišča v Črni vasi in v Trebežu.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Na strani 2 se do seje Občinskega sveta ponovno preverijo vrednosti zemljišč in
povezano s tem se gradivo dopolni s pravilno določeno vrednostjo zemljišča.
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog spremembe Načrta razvojnih programov za obdobje 2009 –
2012 za projekt Nakupi zemljišč – pridobivanje zemljišč – ostalo (šifra NRP:
OB041-07-0012) s predlaganim popravkom v sklepu 1.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog spremembe Načrta razvojnih programov za obdobje 2009 – 2012 za
projekt Nakupi zemljišč – pridobivanje zemljišč – ostalo (šifra NRP: OB041-070012) v predlaganem besedilu.
Boris Smolej – predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog spremembe
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Načrta razvojnih programov za obdobje 2009 – 2012 za projekt Nakupi zemljišč –
pridobivanje zemljišč – ostalo (šifra NRP: OB041-07-0012) v predlaganem
besedilu.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
487. sklep 27. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.04.2009 k 11.
točki dnevnega reda: PREDLOG SPREMEMBE NAČRTA RAZVOJNIH
PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2009 – 2012.
Sprejme se predlog spremembe Načrta razvojnih programov za obdobje 2009 –
2012 za projekt Nakupi zemljišč – pridobivanje zemljišč – ostalo (šifra NRP:
OB041-07-0012) s popravkom v vrednosti zemljišča, ki je 345.608 €.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 12:
PREDLOG ZA POVEČANJE VIŠINE SUBVENCIJE SOCIALNO VARSTVENE
STORITVE POMOČ NA DOMU.
V uvodni obrazložitvi je Tea Višnar povedala, da Dom dr. Franceta Berglja
ugotavlja, da število uporabnikov storitve pomoč na domu upada. V zadnjem
obdobju se je zmanjšalo za 18 %, kot razlog pa ugotavljajo previsoko ceno.
Pridobljena je bila analiza stanja, ki jo je izdelal Direktorat za socialne zadeve, iz
katere je bilo ugotovljeno, da je cena 6,43 EUR, ki velja na Jesenicah, ena izmed
najvišjih cen v Sloveniji. Zaradi tega je predlagano, da se subvencija zviša iz 60
% na 75 %, kar bi znižalo sedanjo ceno za 40 % in bi cena po novem znašala
3,84 EUR. Glede na to, da se nova cena uveljavlja šele od 01.05.2009 dalje, bi
bile ocenjene finančne posledice za proračun 3.300 EUR. Eden od članov
Nadzornega odbora občine Jesenice je želel, da Dom dr. Franceta Berglja pove
svoje mnenje, ali je povezava med zasedenostjo doma, čakalno dobo in
zmanjševanjem števila uporabnikov pomoči na domu. To mnenje je bilo danes
pridobljeno, in sicer pravijo, da zmanjšanje števila ur in števila uporabnikov
pomoči na domu po njihovi oceni lahko vpliva na povečanje števila prosilcev za
sprejem v dom in na podaljšanje čakalne dobe. Ugotavljajo pa tudi, da je
nesorazmerna cena obeh storitev za starejše uporabnike, in da le-ta vzpodbuja k
odločitvi izbire institucionalnega varstva.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da se
za socialno varstveno storitev pomoč na domu od 01.05.2009 dalje določi
subvencija v višini 75 %.
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Za subvencijo Občine se zagotovi dodatnih 3.300 EUR sredstev iz splošne
proračunske rezervacije.
Ibrahim Smajić – predsednik Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter
zdravstvo:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da se za socialno varstveno pomoč na domu od
01.05.2009 dalje določi subvencija v višini 75 %.
Za subvencijo Občine se zagotovi dodatnih 3.300 EUR sredstev iz splošne
proračunske rezervacije.
V razpravi je sodelovala:
Ivanka Zupančič:
• Meni da mora biti cilj vseh, da čim več starejših občanov dočaka svojo
starost doma, in povečanje subvencije za nego na domu je eden izmed
pogojev, da se bo ta cilj lahko doseglo.
Po razpravi je župan predlagal
488. sklep 27. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.04.2009 k 12.
točki dnevnega reda: PREDLOG ZA POVEČANJE VIŠINE SUBVENCIJE
SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ NA DOMU.
1. Za socialno varstveno storitev pomoč na domu od 01.05.2009 dalje se določi
subvencija v višini 75 %.
2. Za subvencijo Občine se zagotovi dodatnih 3.300 EUR sredstev iz splošne
proračunske rezervacije.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 13:
PREDLOG POROČILA ŽUPANA O REALIZACIJI SKLEPOV, SPREJETIH NA
SEJAH OBČINSKEGA SVETA ZA LETO 2009 – I. TRIMESEČJE (JANUAR –
MAREC 2009).
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
489. sklep 27. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.04.2009 k 13.
točki dnevnega reda: PREDLOG POROČILA ŽUPANA O REALIZACIJI
SKLEPOV, SPREJETIH NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA ZA LETO 2009 – I.
TRIMESEČJE (JANUAR – MAREC 2009).
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Sprejme se predlagano Poročilo župana o realizaciji sprejetih sklepov
Občinskega sveta občine Jesenice za obdobje od 29.01.2009 do 26.03.2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 14:
INFORMACIJA O UKREPIH OBČINE JESENICE V ZVEZI S PROBLEMATIKO
ODPUŠČANJA DELAVCEV.
V uvodni obrazložitvi je Tea Višnar povedala, da je bilo glede navedene
problematike v gradivu v glavnem predstavljeno kaj se je na tem področju
naredilo, zato bi na podlagi pobude Odbora za gospodarstvo posredovala še
nekaj dodatnih informacij. S strani Urada za delo je bil pridobljen podatek glede
odpuščanja, in sicer, da je v Upravni enoti Jesenice od skupaj 1052 brezposelnih
delavcev zaradi izteka zaposlitve za določen čas izgubilo službo 546 delavcev,
trajnih presežkov je bilo 164, ostalo pa 342. Pridobilo se je tudi pregled podjetij iz
katerih je bilo v zadnjih šestih mesecih odpuščenih več kot 10 oseb, in sicer:
Acroni Jesenice 17 oseb, Adeco 12 oseb, Elan Begunje 27 oseb, Hit Alpinea 26
oseb, ITC Hrušica 46 oseb, Manpower 86 oseb, Sandy 27 oseb, Sava hoteli Bled
10 oseb, Tehnoplast 23 oseb in Vogt 43 oseb. Vprašanje je bilo postavljeno tudi
kako je z odpuščanjem v Acroniju, zato se je od njih pridobilo odgovor, v katerem
navajajo, da so in bodo še odpuščali, in sicer 70 do 80 delavcev s pogodbami za
določen čas. To pomeni, da ne bo trajnih presežkov, temveč bodo odpuščali tiste,
ki imajo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, s tam, da v kolikor se bo
situacija popravila, bodo ti delavci ponovno dobili delo.
Pridobljena je bila tudi informacija, kaj se od januarja do marca dogaja na
področju humanitarnih organizacij. Župnijska karitas je razdelila 483 osebam
pomoč v prehrani, 111 osebam oblačila, 7 osebam pa so pomagali pri plačilu
položnic. S strani Rdečega križa so sporočili, da so pomagali z obleko 1734
osebam, materialno pomoč so dodelili 8 družinam, večja količina pomoči v obliki
hrane pa se obeta konec meseca aprila oz. v začetku meseca maja, ko bodo tudi
dobili prehrambene izdelke. Za te informacije se je zaprosilo tudi Merhamet,
vendar z njihove strani ni bilo posredovanega odgovora.
Na spletni strani »sociala« se je začelo objavljati tudi podatke o brezposelnosti, in
sicer gre za tri tabele, ki se nanašajo na Upravno enoto Jesenice. Prva tabela
predstavlja pregled registrirano brezposelnih oseb v letu 2008 z indeksom rasti na
mesec januar 2008. Druga tabela je pregled registrirano brezposelnih oseb v letu
2009, z indeksom rasti na isto obdobje. Tretja tabela pa je pregled registrirano
brezposelnih oseb v letu 2009, z indeksom rasti na mesec januar 2009. Indeks
rasti brezposelnosti za obdobje marec 2008/marec 2009 je 157,98.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
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Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance se je seznanil z Informacijo o ukrepih Občine
Jesenice v zvezi z odpuščanjem delavcev.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo se je seznanil z Informacijo o ukrepih Občine Jesenice v
zvezi z odpuščanjem delavcev.
Ibrahim Smajić – predsednik Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter
zdravstvo:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo se je seznanil z Informacijo
o ukrepih občine Jesenice v zvezi z odpuščanjem delavcev.
V razpravi so sodelovali:
Ivanka Zupanič:
• Meni, da je zelo pomembno, da se vzpostavi nek informacijski sistem, na
osnovi katerega bodo dobivali pomoč tisti, ki jo res potrebujejo. To pomeni,
da nekdo, ki je upravičen do pomoči, ne bo to pomoč dobival eno leto oz.
eno leto in pol, čeprav je v tem času že dobil zaposlitev. To je potrebno
strokovne službe opozoriti, da nad tem bedijo.
• Glede odpuščanja je zelo pomembno, kakšna je struktura odpuščenih
delavcev. Po njenem mnenju je veliko odpuščenih delavcev starejših od 50
let, kar pomeni, da bodo zelo težko dobili zaposlitev.
• Acroni po njenih informacijah v tem trenutku delavcev ne more odpuščati,
ker je dobil državno pomoč za skrajšan delovni čas. To pomeni, da v roku
pol leta ne smejo odpustiti nobenega delavca.
• Pomoč humanitarnih organizacij pa je posebno poglavje. Sama je na tem
področju zelo aktivna, zato ve, da kdor se zna zavzeti zase, dobi pomoč na
vseh področjih, kdor pa se ne zna, pa te pomoči ne dobi. Informacijo ima,
da je bil na Centru za socialno delo sklican nek sestanek v zvezi s tem,
kako bi humanitarno pomoč delili čim bolj pravično, vendar se na koncu ni
nič dogovorilo.
• Predlaga, da strokovne službe humanitarne organizacije ponovno
pozovejo, da se vpelje nek »kartonček« na osnovi katerega bodo
posamezniki dobivali pomoč. Kljub temu, da ji je bilo rečeno, da je problem
z varovanjem podatkov, meni da to ni problem, kajti na kartici bosta
navedena samo ime in priimek, humanitarna organizacija pa bo dala samo
svoj žig in podpis odgovorne osebe. Strokovne službe naj to čim prej
uredijo, sicer se bodo v jesenskih mesecih pojavili še večji problemi.
Ibrahim Smajić:
• Podpira pobudo Ivanke Zupančič, kajti o uvedbi humanitarne kartice se
razpravlja že več let. Vedno se izgovarja na varovanje osebnih podatkov,
vendar je v primerih, ko gre za izkoriščanje, potrebno to urediti.
• Pozanimal se bo, zakaj se Merhamet ni odzval na poziv Občine Jesenice,
za posredovanje informacij o razdeljenih pomočeh. Če bo potrebno
zamenjati vodstvo te organizacije, se ga bo pač zamenjalo.
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Župan Tomaž Tom Mencinger:
• Predlaga, da Tea Višnar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne
zadeve, skliče sestanek s Centrom za socialno delo in humanitarnimi
organizacijami, da se poišče neka rešitev, kako bi to področje uredili.
Po razpravi je župan predlagal
490. sklep 27. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.04.2009 k 14.
točki dnevnega reda: INFORMACIJA O UKREPIH OBČINE JESENICE V
ZVEZI S PROBLEMATIKO ODPUŠČANJA DELAVCEV.
Občinski svet občine Jesenice se je seznanil z Informacijo o ukrepih Občine
Jesenice v zvezi z odpuščanjem delavcev.
Oddelek za družbene dejavnosti se zadolži, da v imenu Občine Jesenice skliče
sestanek, na katerem sodeluje Center za socialno delo Jesenice in predstavniki
humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Jesenice. Na sestanku
morajo udeleženci doseči dogovor o načinu medsebojnega informiranja (npr.:
kartonček, v katerega humanitarna organizacija vpiše pomoč ipd.) o prejemnikih
humanitarne pomoči. S tem bi preprečili neopravičeno pridobivanje pomoči pri
večjih humanitarnih organizacijah, oziroma omogočili, da pomoč dobijo vsi, ki so
do nje upravičeni.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 22
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 15:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
15.1 Vinko Lavtižar – pobuda - pisno
353. pobuda 27. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.04.2009 k
15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Glede na to, da se bliža poletje in lepši dnevi, primerni za sprehode in rekreacijo,
in da imamo v centru mesta eno samo sprehajalno pot = posvetili njenemu
vzdrževanju in dostopom na to pot. V mislih ima Razgledno pot nad bivšim »mini
golfom«. Ta sprehajalna pot poteka od kopališča do cerkve. Lahko pa bi potekala
naprej do zdravstvenega doma po Murovi. Predlaga pa tudi, v ta namen naj bi se
promet skozi Murovo omejil in prepovedala vožnja kandidatom za opravljanje
vozniškega izpita (avto šoli).
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15.2 Boris Dolžan – pobuda - pisno
354. pobuda 27. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.04.2009 k
15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Obnovi naj se javna razsvetljava na mostu preko Save na Hrušici.

15.3 Branko Noč – vprašanje - pisno
355. vprašanje 27. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.04.2009
k 15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Direktor JKP JEKO-IN mu ni natančno odgovoril na njegovo 337. vprašanje, kje
leži vzrok za vsebinsko dva različna dokumenta (zapisa), privoščil pa si je trditev
in raznaša stvari, ki škodijo njegovi časti in dobremu imenu, zato prosi župana da
zaščiti njegovo integriteto in doseže, da se mu direktor podjetja, ki je v 100 % lasti
Občine opraviči na način, kot je storil kar je zapisano.
Njegovi odgovori iz tega materiala pa porajajo nova vprašanja. Zanima ga:
1. Ali je res, da je potrebno delilnike, ki jih vgrajuje JEKO-IN po izteku življenjske
dobe (ali je 10 let) zamenjati z novimi, medtem ko pri nekonkurenčnih
(Brunata) zamenjaš samo baterije? S tem je JEKO-IN-ov strošek
nekonkurenčen; kdo prodaja vijolice, kot piše direktor.
2. Okvara na Tomšičevi 70 je bila na sekundarnem omrežju, ki ni v osnovnih
sredstvih JEKO-IN in je bila sanirana iz javnih sredstev. Ali je to možno in
pravilno?
3. Direktor je zapisal, da JEKO-IN nudi še marsikaj več kot le plačilo dobička v
proračun (!?). Zanima ga, kaj nudi več kot izvajanje pooblastil in nalog, ki
izhajajo iz ustanovitvenega akta JEKO-IN in veljavnih občinskih odlokov?

15.4 Branko Noč – pobuda - pisno
356. pobuda 27. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.04.2009 k
15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Pobuda NO občine Jesenice:
Predlaga, da NO občine Jesenice pregleda transparentnost trženja delilnikov in
ločevanje le-tega od javnega dela in pooblastil, ki jih ima Sektor oskrbe z energijo
(prelivanje sredstev).

15.5 Ljudmila Ilenič – pobuda - pisno
357. pobuda 27. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.04.2009 k
15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zelo ji je bilo všeč, ko je predsedujoči vse poročevalce – ali direktorje občinskih
služb ali osebo, ki Občinskemu svetu to ali ono razlaga, povabil za govorniško
mizo. Misli, da ni primerno, da sedijo ali stojijo ob svetnikih. S prostorom ob
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predsedujočem se vendarle izraža potrebno spoštovanje
pripravljavcem gradiv, podatkov…. Upa na ugoden odziv.

vsem

tem

15.6 Ljudmila Ilenič – pobuda - pisno
358. pobuda 27. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.04.2009 k
15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Pred približno 4 leti je potekala sanacija ovinka nad Domom F. Berglja – del
Ceste v Rovte. Šlo je za udor. Sanacija je nezaključena, voda vdira v poke.
Ocenjuje, da bo stvar potrebna ponovnega popravila, ker niso bila dela
zaključena cela 4 leta. Govori o delu ceste pri križu.

15.7 Branka Doberšek – vprašanje - pisno
359. vprašanje 27. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.04.2009
k 15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Kdaj bodo asfaltirani vsi prekopi cest in ulic, ki jih je prekopal Gratel ob polaganju
kablov za T«? Veliko je še območij, kjer bi bilo to nujno potrebno.

15.8 Borut Žigon – pobuda - pisno
360. pobuda 27. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.04.2009 k
15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Na križišču pri Pizzeriji Čebular se redno dogaja, da iz smeri Blejska Dobrava,
vozniki ob rdeči signalizaciji obvožajo pot skozi ulice in hišno naselje na levi
strani. Predlaga na željo krajanov tega območja, da se te ulice uredijo s cestno
hitrostnimi ovirami.

15.9 Ivanka Zupančič – vprašanje - pisno
361. vprašanje 27. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.04.2009
k 15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Posledica precej dolge zime se pozna na lokalnih cestah. Sprašuje, ali je izdelan
program sanacije lokalnih cest in kdaj se bo pričel izvajati. Stanje je katastrofalno,
posebej na Plavžu.

15.10 Župan Tomaž Tom Mencinger – informacije:
Članice in člane Občinskega sveta občine Jesenice je seznanil z naslednjimi
informacijami:
• v petek, 24.04.2009, ob 19.30 uri je v Gledališču Toneta Čufarja prireditev
ob počastitvi praznika boja proti okupatorju;
• prvega maja bo organizirano praznovanje praznika dela, vendar pa
organizator tega praznovanja ni sindikat, kar je žalostno. Lokacija
praznovanja je pri Domu Pristava, najemnik doma bo poskrbel za zabavo

31

•

in gostinsko ponudbo, Občina Jesenice pa bo poskrbela za Pihalni
orkester, ki vsako leto začne igrati na Čufarjevem trgu, gre na Hrušico,
potem pa se vrača na Pristavo;
16. maja bo pohod obrtnikov na Golico, ki bo organiziran tako iz Planine
pod Golico, kot tudi iz Pristave. Pihalni orkester pa se je že ponudil, da bo
ta dan igral pri koči na Golici, ali morda celo na vrhu Golice.

Opomba: Zaradi odsotnosti župana Tomaža Toma Mencingerja je vodenje 27.
redne seje Občinskega sveta občine Jesenice nadaljeval podžupan
Boris Bregant.

15.11 Zoran Kramar – pobuda - ustno
362. pobuda 27. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.04.2009 k
15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Ni zadovoljen s posredovanim odgovorom na njegovo vprašanje št. 339 glede
ureditve pogorelega gostišča v Centru II. Bistveno je namreč to, da pride do
nekega skupnega sestanka lastnika in Občine Jesenice, da se poskuša stvar
urediti oz. premakniti z mrtve točke. Odgovor, kot je bil posredovan, mu je že
poznan, vendar meni, da tak odgovor ni pravilen.

15.12 Marija Kalan – vprašanje - ustno
363. vprašanje 27. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.04.2009
k 15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zanima jo, kdo je upravljavec železniškega mostu, ki vodi iz Podmežakle na
območje Stare Save. Ta most bi bilo potrebno obnoviti, saj rjavi, kazi okolico in je
tudi nevaren. Včasih je ta most vzdrževala Železarna, ne ve pa, kdo je sedaj
njegov vzdrževalec. Je pa ta most nujno potreben obnove.

15.13 Marija Kalan – pobuda - ustno
364. pobuda 27. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.04.2009 k
15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Ko se je zaprla cesta na železniški most, se je na drugi strani ob progi naredila
neka pešpot. Prosi, da se to pot vzpostavi v prvotno stanje, ter da se ob njej
postavi nekaj uličnih svetilk.

15.14 Marija Kalan – pobuda - ustno
365. pobuda 27. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.04.2009 k
15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
V podhodu oz. podvozu v Podmežaklo od dežju iz stropa teče voda. Boji se, da
bo kmalu začel odpadati tudi omet, zato je podvoz potrebno popraviti.

32

15.15 Marija Kalan – vprašanje - ustno
366. vprašanje 27. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.04.2009
k 15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zanima jo, ali je Podmežaklo že popravljena ograja na mostu, ki iz podvoza vodi
čez reko Savo. En del te ograje namreč manjka, kar je zelo nevarno.

15.16 Marija Kalan – pobuda - ustno
367. pobuda 27. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.04.2009 k
15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Ob kolesarski stezi od Tuša proti Šparu so si krajani Podmežakle naredili dve
potki. Čez ti dve potki naj se do pločnika postavijo dve ali tri betonske plošče, da
ne bodo vsi pešci blatni.

15.17 Marija Kalan – pobuda - ustno
368. pobuda 27. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.04.2009 k
15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Ker so se Podmežaklo podrla drevesa ob brežini reke Save, je na tem območju
zelo grd izgled. Ni bilo prav, da se je podrlo toliko dreves, ker je bilo veliko
zelenja, sedaj pa je tam katastrofalen, grd izgled. To območje bi bilo potrebno
počistiti in zavarovati, ker je naravnost odprta pot do reke Save.

15.18 Jernej Udir – pobuda - ustno
369. pobuda 27. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.04.2009 k
15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Daje pobudo, da naj se nadaljuje ureditev pločnika od Splošne bolnišnice
Jesenice proti Hrušici. Pločnik se sedaj pri brežini konča, in če je ta brežina
zemljiško knjižno urejena, potem naj se naprej uredi vsaj steza, ker ljudje sedaj
hodijo po cesti. Na tem območju so hitrosti vozil že kar velike in bo enkrat sigurno
prišlo do katastrofe. Strošek namreč ne more biti tako velik, da se ne bi na tem
območju za pešce uredila vsaj steza.

15.19 Stanislav Pem – vprašanje - ustno
370. vprašanje 27. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.04.2009
k 15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zanima ga, zakaj večkrat ne delujeta semaforja v križišču pri Integralu in v
križišču s Tavčarjevo cesto. Hitrosti na tem območju so namreč precej velike,
tako da je zavijanje v levo v teh dveh križiščih izredno nevarno.
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15.20 Ibrahim Smajić – vprašanje - ustno
371. vprašanje 27. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.04.2009
k 15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zanima ga, v čigavi lasti je zemljišče pri vhodu v Tehnične pline Jesenice. Na
asfaltiranem delu je namreč postavljen znak za prepovedano ustavljanje in
parkiranje vozil. Če je zemljišče v lasti Tehničnih plinov, potem je v redu, če pa je
to zemljišče javna lastnina, potem ta znak tja ne sodi.

15.21 Marija Kalan – vprašanje - ustno
372. vprašanje 27. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.04.2009
k 15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Krajani Podmežakle, ki živijo ob železniški progi, sprašujejo, če imajo tudi oni
pravico, da se jim vgradijo protihrupna okna, tako kot so se vgradila stanovalcem
na Plavžu.
Mag. Valentina Gorišek – odgovor:
Meritve hrupa je naročila Agencija za železniški promet in prva faza zamenjave
oken je za letos zaključena. Naslednja faza je predvidena v letu 2013 in sicer
samo na območjih, ki so navedena v elaboratu. Sezname pa imajo upravniki vseh
objektov, ki so upravičeni do zamenjave oken. Podatke o teh objektih pa se lahko
dobi tudi na Oddelku za okolje in prostor.

15.22 Vera Pintar – pobuda - ustno
373. pobuda 27. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23.04.2009 k
15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Direktor JKP JEKO-IN, d.o.o., Jesenice je zelo arogantno odgovoril na vprašanje
št. 341, ki je bilo postavljeno na prejšnji seji Občinskega sveta.
Mag. Božena Ronner – odgovor:
Nadzorni odbor občine Jesenice je bil zgrožen nad odgovorom, ki ga je
posredoval direktor JEKO-In, d.o.o., Jesenice na vprašanje Branka Noča in tudi
nad tem, da se sploh dovoli objava takega odgovora v gradivu za Občinski svet,
saj je to gradivo javno.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
Podžupan Boris Bregant je ob 19.11 uri zaključil 27. redno sejo Občinskega sveta
občine Jesenice.

SVETOVALKA OBČINSKEGA
SVETA OBČINE JESENICE:
Mag. Božena RONNER

ŽUPAN
OBČINE JESENICE
Tomaž Tom MENCINGER
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