OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET

Številka: 032-03/2009
Datum: 27.03.2009

ZAPISNIK
26. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V
ČETRTEK, 26.03.2009 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 (delno), 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, Boris KITEK in Ljudmila
ILENIČ.
OSTALI PRISOTNI:
Slavka BRELIH – direktorica občinske uprave, mag. Valentina GORIŠEK – vodja
Oddelka za okolje in prostor, Nataša ŠTEFELIN – Kabinet župana, Marko
MARKELJ – direktor Komunalne direkcije, Tomaž VIDMAR – Komunalna
direkcija, Edita GRANATIR LAPUH – vodja Oddelka za gospodarstvo, Vlasta
MENCINGAR – Komunalna direkcija, Tea VIŠNAR – vodja Oddelka za družbene
dejavnosti in splošne zadeve, Brigita DŽAMASTAGIČ – vodja Oddelka za
finance, plan in analize, Branislav PETROVIČ – poveljnik Občinskega štaba
civilne zaščite, Stevo ŠČAVNIČAR – direktor RAGOR-ja, Alenka MARKUN –
Marbo d.o.o. ter mag. Božena RONNER - svetovalka župana za Občinski svet.
NOVINARJI:
Nataša MRAK – ATM, Janko RABIČ – Radio Triglav, Urška PETERNEL –
Gorenjski Glas in Barbka BERGUŠ – GTV.
ZAPISNIK JE PISALA:
Mojca LEVSTIK.
Zaradi odsotnosti župana Tomaža Toma Mencingerja je 26. redno sejo
Občinskega sveta občine Jesenice po županovem pooblastilu vodil podžupan
Boris Janez Bregant, ki je pozdravil vse prisotne članice in člane Občinskega
sveta ter ugotovil, da je na začetku seje prisotnih 25 svetnic in svetnikov
Občinskega sveta, zato Občinski svet lahko pravno veljavno odloča.
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je podžupan predlagal
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458. sklep 26. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.03.2009:
POTRDITEV PREDLAGANEGA DNEVNEGA REDA.
D N E V N I R E D:
1. Potrditev besedila zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta, ki je bila
26.02.2009.
2. Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2008 (s
poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah
proračunskih sredstev) – HITRI POSTOPEK.
3. Predlog Odloka o distribuciji toplote iz vročevodnega omrežja v občini
Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
4. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA.
5. Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini
Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
6. Predlog Programa dela na področju zaščite in reševanja občine Jesenice za
leto 2009.
7. Premoženjsko pravne zadeve:
7.1 Predlog dopolnitve Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v
last Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
7.2 Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem
– zemljišča v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
8. Poročila:
8.1 Končno Poročilo o opravljenem nadzoru javnega zavoda Glasbena šola
Jesenice.
8.2 Poročilo o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2008 s finančnim
poročilom.
8.3 Predlog Poročila o delu na področju zaščite in reševanja za leto 2008.
8.4 Poročilo št. 1 o realizaciji akcijskega programa varstva okolja za leto 2009.
9. Informaciji:
9.1 Informacija o razpisu za dodeljevanje finančnih spodbud investicijskim
ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v
gospodinjstvih na območju občine Jesenice v letu 2009.
9.2 Informacija o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem
prostorskem načrtu občine Jesenice.
10. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 25
PROTI - 0
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 25. REDNE
SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 26.02.2009.
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Branko Noč je povedal, da naj se pri njegovi razpravi na strani 33 črta tekst
»lesna biomasa« in naj se ga nadomesti s tekstom »bioplin iz deponije Mala
Mežakla«, ker je to pravilna dikcija.
Druge razprave ni bilo, zato je podžupan predlagal
459. sklep 26. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.03.2009 k 1.
točki dnevnega reda: POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH
SKLEPOV 25. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 26.02.2009.
Potrdi se besedilo zapisnika z realizacijo sklepov, sprejetih na 25. redni seji
Občinskega sveta, ki je bila 26.02.2009 s popravkom zapisane razprave Branka
Noča na 33. strani tako, da se črta tekst »lesna biomasa« in se ga nadomesti s
tekstom: »bioplin iz deponije Mala Mežakla«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA
LETO 2008 (S POROČILOM O PORABI SPLOŠNE PRORAČUNSKE
REZERVACIJE IN PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV) –
HITRI POSTOPEK.
V uvodni obrazložitvi je podžupan Boris Bregant povedal, da je bil Zaključni
račun v javni razgrnitvi na sedežih krajevnih skupnostih, na sedežu Občine
Jesenice in objavljen na spletni strani. Javna razprava Zaključnega računa je
trajala od 12.03. do 25.03.2009, do 12.00 ure, vendar v času javne razprave nanj
ni bilo danih pripomb. Zaključni račun je akt, ki govori o izvrševanju nalog in
doseganju ciljev v preteklem letu. Pripravljen je v skladu s strukturo proračuna in
obsega vse dokumente v skladu z zakonodajo, predvsem z Zakonom o javnih
financah in Zakonom o računovodstvu. V splošnem delu so predstavljene vse tri
bilance (izkaz prihodkov in odhodkov, bilanca finančnih terjatev in bilanca
financiranja). Sestavni del Zaključnega računa je tudi posebni del, to je finančno
poročilo vseh neposrednih proračunskih uporabnikov, vključno s krajevnimi
skupnostmi. Obvezni sestavini pa sta tudi realizacija načrtov razvojnih programov
in tabela o prerazporeditvah.
Brigita Džamastagič je v nadaljevanju pojasnila, da Zaključni račun sestavljajo
vsi dokumenti v skladu z zakonodajo, saj mora njegova struktura slediti strukturi
sprejetega proračuna. Splošni del Zaključnega računa obsega vse tri bilance,
rezultat poslovanja v letu 2008 pa je ostanek sredstev na računu v višini
2.903.000 EUR. V izkazu prihodkov in odhodkov se izkazuje proračunski
primanjkljaj v višini 1.542.000 EUR, račun finančnih terjatev in naložb ne izkazuje
terjatev, medtem ko račun financiranja izkazuje neto zadolževanje v višini
799.000 EUR. Sprememba stanja sredstev na računu je negativna in v letu 2008
znaša 743.000 EUR, vendar ob upoštevanju ostanka sredstev iz preteklega
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proračunskega obdobja je stanje na računu pozitivno. Ta podatek je bil že
upoštevan ob pripravi spremembe proračuna za leto 2009, ki je bila sprejeta v
mesecu decembru 2008.
V bilanci prihodkov in odhodkov je najbolj nazoren pregled v tabeli na strani 8,
kjer so prikazana večja odstopanja glede na veljavni plan. Pri prihodkih gre za
največjo razliko med realizacijo in veljavnim planom pri transfernih prihodkih, kjer
je realizacija nižja predvsem zaradi črpanja sredstev iz strukturnih skladov
Evropske unije. Odstopanja se beležijo tudi pri kapitalskih prihodkih, kjer se niso
realizirale nekatere prodaje zemljišč, ki so bile predvidene v letu 2008, predvsem
prodaja parkirišča na Plavškem travniku in menjava zemljišča za krožišče na
Koroški Beli. Pri davčnih prihodkih je eden izmed največjih virov dohodnina, ki
služi financiranju zakonskih nalog. Večje prihodke pa predstavljajo tudi
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davki na promet nepremičnin ter
davki na uporabo blaga in storitev (okoljska dajatev iz naslova odvajanja
odpadnih voda in okoljska dajatev iz naslova dovoza odpadkov na deponijo Mala
Mežakla). Ti dve dajatvi se morata porabiti namensko, tako da sta bili porabljeni
za izgradnjo komunalne infrastrukture na Tavčarjevi ulici in za izgradnjo zbirnega
centra Podmežaklo. Pri nedavčnih prihodkih predstavljajo večji delež prihodki iz
naslova oddajanja odlagališča Mala Mežakla (dovoz odpadkov iz drugih občin),
prihodki od najemnin za stanovanjske in poslovne prostore, koncesijske dajatve
in drugi prihodki (refundacija stroškov za poslovne prostore, prihodki od obresti).
Med drugimi nedavčnimi prihodki velja omeniti tudi komunalni prispevek in
finančno spodbudo Evropske investicijske banke, ki jo je Občina Jesenice prejela
ob zadolževanju za Visoko šolo za zdravstveno nego. Med kapitalskimi prihodki
se beležijo prihodki od prodaje stanovanj in zemljišč, med transfernimi prihodki pa
predstavljajo največji del prihodki iz državnega proračuna tako za investicijski del,
kot tudi od drugih občin za sofinanciranje delovanja skupnih organov (notranje
revizijske službe in medobčinskega inšpektorata). Največji delež teh prihodkov pa
predstavljajo sredstva Evropske unije za sofinanciranje investicije Fiprom.
Na odhodkovni strani pa graf na strani 20 prikazuje strukturo porabe, iz katere je
razvidno, da se je v letu 2008 namenilo za investicijsko porabo 42 % proračuna.
Ostali del pa predstavlja tekočo porabo, ki je namenjena financiranju posrednih
proračunskih uporabnikov in delovanju občinske uprave.
Naslednja bilanca je račun financiranja, kjer se na strani prihodkov beleži
zadolževanje za Visoko šolo za zdravstveno nego v višini 1 milijon EUR, na strani
odhodkov pa odplačilo glavnic za že obstoječe kredite v višini 200.000 EUR. Tako
neto zadolževanje znaša 799.000 EUR.
Zanimiva je tudi analiza Zaključnega računa z vidika namenskosti porabe, kjer se
beleži skupne prihodke v višini 17.907.000 EUR, od tega je prihodkov, ki so
zakonsko ali podzakonsko vezani na investicijsko porabo, 4.525.000 EUR. 1
milijon EUR je investicijskega zadolževanja, razlika v višini 12.356.000 EUR pa ni
neposredno vezana na investicijsko porabo, ter se namenja financiranju tekoče
porabe in kot lastna sredstva za investicije. Na odhodkovni strani je bilo tekoče
porabe za 10.613.000 EUR, investicijske porabe pa 7.836.000 EUR. Primanjkljaj
sredstev za financiranje investicijske porabe se je pokril iz integralnega
proračuna, delno z neto zadolževanjem in pa s prenosom ostanka sredstev na
računu iz preteklega leta.
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V skladu z veljavno zakonodajo je potrebno izločati tudi sredstva na proračunsko
rezervo, to je proračunski sklad, iz katerega sredstva služijo za pokrivanje
stroškov naravnih nesreč. V letu 2008 se je v ta sklad izločilo 30.000 EUR.
Poraba splošne proračunske rezervacije pa služi za financiranje tiste porabe, ki
se ni uspela predvideti pri sprejemanju proračuna oz. se ni uspela predvideti v
primerni višini. Je pa v pristojnosti župana, da prerazporeja ta sredstva.
Sestavni del Zaključnega računa je tudi realizacija Načrta razvojnih programov. Iz
tabelarnih prilog je razvidno, da se je največ sredstev vložilo v investiranje večjih
investicij, kot so npr. Visoka šola za zdravstveno nego, obnova Tavčarjeve ceste,
zbirni center, zaključek stanovanjske gradnje na Hrušici 56, vrtec Hrušica itd.
Dokument Zaključnega računa pa je tudi bilanca stanja, ki je računovodski izkaz,
ki prikazuje sredstva in obveznosti do virov sredstev. Iz strukture bilance je
razvidno, da največji delež predstavljajo dolgoročna sredstva, to so sredstva,
namenjena za delovanje občinske uprave in sredstva, namenjena za delovanje
posrednih proračunskih uporabnikov. Tudi na strani pasive predstavlja največji
del splošni sklad (lastni viri financiranja), medtem ko se med dolgoročnimi
obveznostmi beležijo še dolgoročni krediti v višini cca. 2,2 milijona EUR.
Dokument Zaključnega računa pa je tudi zaključni račun enotnega zakladnega
računa, ki ga je bilo letos potrebno prvič pripraviti kot poseben računovodski
izkaz, ki zajema stanje sredstev vseh proračunskih uporabnikov.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija na predlog besedila Odloka o Zaključnem računu proračuna
občine Jesenice nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga v
predlaganem besedilu in po hitrem postopku sprejme.
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Zaključnega računa občine Jesenice za leto 2008 in predlog
besedila Odloka o zaključnem računu proračuna občine Jesenice za leto 2008 po
hitrem postopku.
Odbor za proračun in finance pričakuje odgovor o vzrokih, zakaj ni bil realiziran
sklep Skupščine JEKO-IN o prerazporeditvi kumulativnega bilančnega dobička
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice v višini cca. 100.000 € iz leta 2006/2007 v Proračun
občine Jesenice.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko nima
pripomb in predlog Zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2008
in predlaga Občinskemu svetu, da sprejme po hitrem postopku.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog Zaključnega računa občine Jesenice za leto 2008 in predlog besedila
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Odloka o zaključnem računu proračuna občine Jesenice za leto 2008 po hitrem
postopku.
Boris Smolej – predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Zaključnega
računa občine Jesenice za leto 2008 in predlog besedila Odloka o zaključnem
računu proračuna občine Jesenice za leto 2008 po hitrem postopku.
Zoran Kramar – predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2008
in predlog besedila Odloka o zaključnem računu proračuna občine Jesenice za
leto 2008 po hitrem postopku.
Ibrahim Smajić – predsednik Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter
zdravstvo:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Zaključnega računa proračuna občine
Jesenice za leto 2008 in predlog besedila Odloka o zaključnem računu proračuna
občine Jesenice za leto 2008 po hitrem postopku.
V razpravi po posameznih proračunskih področjih sta sodelovala:
Jernej Udir:
• Zanima ga, kaj sodi v postavko drugi neobdavčeni prihodki, ki je navedena
na strani 21 in je zelo visoka, skoraj v višini 2 milijonov evrov.
Brigita Džamastagič:
• Podrobneje so drugi nedavčni prihodki obrazloženi na strani 14, njihov
največji del pa predstavlja komunalni prispevek. Tabela na strani 20 pa je
samo analiza tistih prihodkov, ki so po zakonu namenjeni investicijski porabi.
• Nedavčni prihodki v skupini kontov 71 so obrazloženi od strani 12 naprej,
zajemajo pa prihodke od oddaje odlagališča Mala Mežakla v višini 828.000
EUR, prihodke od najemnin za stanovanja v višini 577.000 EUR, prihodke
od najemnin za poslovne prostore v višini 111.000 EUR, koncesijske dajatve
za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije v HE Moste v višini
79.000 EUR, koncesijske dajatve po Zakonu o igrah na srečo v višini
289.000 EUR ter prihodke od upravnih taks in refundacij stroškov.
Po razpravi je podžupan predlagal
460. sklep 26. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.03.2009 k 2.
točki dnevnega reda: PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
OBČINE JESENICE ZA LETO 2008 (S POROČILOM O PORABI SPLOŠNE
PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH
SREDSTEV) – HITRI POSTOPEK.
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Sprejme se predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2008
in predlog besedila Odloka o zaključnem računu proračuna občine Jesenice za
leto 2008 – HITRI POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 27
Sklep je bil sprejet.
in
461. sklep 26. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.03.2009 k 2.
točki dnevnega reda: PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
OBČINE JESENICE ZA LETO 2008 (S POROČILOM O PORABI SPLOŠNE
PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH
SREDSTEV) – HITRI POSTOPEK.
Pripravi se odgovor o vzrokih, zakaj ni bil realiziran sklep Skupščine JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice o prerazporeditvi kumulativnega bilančnega dobička JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice v višini cca. 100.000 € iz leta 2006/2007 v Proračun občine
Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O DISTRIBUCIJI TOPLOTE IZ VROČEVODNEGA
OMREŽJA V OBČINI JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je Marko Markelj povedal, da je bila pri pripravi Odloka za
drugo obravnavo upoštevana edina pripomba matičnega delovnega telesa, ki je
bila dana v prvi obravnavi.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija Občinskemu svetu predlaga, da sprejme besedilo Odloka o
distribuciji toplote iz vročevodnega omrežja 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 predlaga, da sprejme predlog Odloka o distribuciji toplote iz
vročevodnega omrežja v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
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Razprave ni bilo, zato je podžupan predlagal
462. sklep 26. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.03.2009 k 3.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O DISTRIBUCIJI TOPLOTE IZ
VROČEVODNEGA OMREŽJA V OBČINI JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Odloka o distribuciji toplote iz vročevodnega omrežja v občini
Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI
JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je Marko Markelj povedal, da je bila tudi pri pripravi tega
Odloka za drugo obravnavo upoštevana večina pripomb, ki so bile dane v prvi
obravnavi. V gradivu pa je natančno obrazloženo, katere pripombe iz prve
obravnave niso bile upoštevane in kaj je razlog za tako odločitev.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija na vsebino predlaganega Odloka o kategorizaciji občinskih
cest v občini Jesenice nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga
sprejme v drugi obravnavi.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko
Občinskemu svetu predlaga, da sprejme predlog Odloka o kategorizaciji
občinskih cest v občini Jesenice v predlaganem besedilu – DRUGA
OBRAVNAVA.
V razpravi sta sodelovala:
Ibrahim Smajić:
• Pri prvi obravnavi Odloka je postavil vprašanje, kako daleč so dogovori s
Stanovanjskim skladom Republike Slovenije glede prenosa zemljišč
Podmežaklo. Odgovorjeno mu je bilo, da bo s Stanovanjskim skladom
sklican skupen sestanek, zato ga zanima, če je kaj novega na tem področju.
Mag. Valentina Gorišek:
• Stanovanjski sklad je svoja zemljišča pripravljen prodati po uradnih cenitvah
in zaenkrat nobenih zemljišč ne prenaša brezplačno, čeprav so tudi o tem
potekali dogovori.
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Po razpravi je podžupan predlagal
463. sklep 26. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.03.2009 k 4.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH
CEST V OBČINI JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice v
predlaganem besedilu – DRUGA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 27
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 – PRVA
OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je Marko Markelj povedal, da je sedaj pripravljen še drugi
akt, ki je vezan na energetsko dejavnost v občini, in sicer Odlok o načinu
izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini Jesenice. Ta Odlok je
podoben Odloku o distribuciji toplote iz vročevodnega omrežja v občini Jesenice,
s tem, da je nekaj členov sicer več, vendar pa tudi ta Odlok vsebuje vse tiste
elemente, ki jih predpisuje zakonodaja. Pri drugi obravnavi tega Odloka pa se bo
na isti seji obravnavalo tudi Splošne pogoje v drugi obravnavi, tako da bo celoten
paket predpisov s področja oskrbe z zemeljskim plinom lahko sprejet istočasno.
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 načinu
izvajanj gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini Jesenice v prvi obravnavi in s
pripombo, da se do priprave besedila odloka za drugo obravnavo prouči katera
dikcija 4. člena je bolj primerna, ali da se
• besedilo začne z besedo Za sistemskega operaterja…. ali
• črtata besedi »se imenuje« in se ju nadomesti z besedama »je imenovan«.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske
javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja
zemeljskega plina v Občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
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V razpravi sta sodelovala:
Zoran Kramar:
• V 2. odstavku 6. člena je navedeno, da višino omrežnine določi sistemski
operater, soglasje nanjo pa da Agencija za energijo. Zanima ga, ali je
možno, da soglasje k višini omrežnine da tudi Občina Jesenice. Prav bi bilo,
da bi tudi Občina imela možnost podati svoje mnenje, glede na to, da je
lastnica vseh cevovodov po katerih poteka dobava zemeljskega plina.
Robert Pajk:
• Po določbah Energetskega zakona lokalna skupnost ne daje soglasja k
višini omrežnine, temveč k njej daje soglasje samo Agencija za energijo.
Zoran Kramar:
• V 19. členu je navedeno, da nadzor nad izvajanjem tega Odloka izvajajo s
predpisi določen organi. Predlaga, da se te organe tudi konkretno našteje.
Po razpravi je podžupan predlagal
464. sklep 26. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.03.2009 k 5.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O NAČINU IZVAJANJA
GOSPODARSKE
JAVNE
SLUŽBE
DEJAVNOSTI
SISTEMSKEGA
OPERATERJA DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA ZEMELJSKEGA PLINA V
OBČINI JESENICE – PRVA OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe
dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v
občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA, s tem, da se do priprave besedila Odloka
za drugo obravnavo prouči katera dikcija 4. člena je bolj primerna, ali da se
• besedilo začne z besedo Za sistemskega operaterja…. ali
• črtata besedi »se imenuje« in se ju nadomesti z besedama »je imenovan«;
• prouči se pobuda, da se dopolni 2. odstavek 6. člena in sicer, da tudi
Občina Jesenice daje soglasje k omrežnini, ki jo določi sistemski operater
in
• prouči se pobuda, da se v 19. členu naštejejo s predpisi določeni organi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 27
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG PROGRAMA DELA NA PODROČJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA
OBČINE JESENICE ZA LETO 2009.
V uvodni obrazložitvi je Branislav Petrovič povedal, da bo iz področja zaščite in
reševanja na območju občine Jesenice 14. maja 2009 velika državna vaja v
Karavanškem predoru. Vaja bo potekala v nočnem času, po scenariju pa bo v
predoru prišlo do verižnega trčenja, v katerem bo udeleženo tudi vozilo z
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nevarnimi snovmi, tako da bo potrebna hitra reševalna akcija. Pri pripravi te vaje
sodeluje tudi Občina Jesenice oz. Občinski štab civilne zaščite. Zadnji vikend v
mesecu septembru pa Občinski štab civilne zaščite načrtuje tudi prikaz vseh sil
za zaščito in reševanje v občini Jesenice (policija, gasilci, radioamaterji, gorski
reševalci in drugi). Kot tretje pa želi člane in članice Občinskega sveta seznaniti z
informacijo, da se je obiskalo vse šole in druge javne zavode v občini, z
namenom, da se je ugotovilo stanje na področju zaščite in reševanja.
Nataša Štefelin je v nadaljevanju še pojasnila, da so v program dela na področju
zaščite in reševanja za leto 2009 prednostno uvrščene naloge, ki so bile
načrtovane že v preteklem letu, pa jih iz objektivnih razlogov ni bilo mogoče
realizirati. V okviru pripravništva sama izdeluje Srednjeročni program varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, ki bo predstavljal nek
temeljni dokument na tem področju. To nalogo izvaja pod mentorstvom gospe
Božene Ronner in ob pomoči poveljnika civilne zaščite Baneta Petroviča. Gre za
eno bolj zahtevnih nalog, saj je občine Jesenice ena prvih občin, ki bo imela
izdelan Srednjeročni program z vsemi temeljnimi nalogami. Ta Srednjeročni
program se izvaja v skladu z Nacionalnim programom varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, Državni zbor pa je izdal tudi Resolucijo o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami, s katero bo Srednjeročni program tudi usklajen.
Srednjeročni program bo zajemal celotno analizo varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami v občini Jesenice, izpostavljene bodo tiste nesreče, ki bolj
ogrožajo občino, vključena bosta načrt evakuacije, načrt oskrbe prebivalcev s
hrano in pitno vodo, dopolnjena pa bo tudi sestava komisije za ocenjevanje
škode. Svoje sodelovanje v Občinskem štabu civilne zaščite pa je ponudila tudi
Policija, tako da je sedaj pokrito tudi to področje.
Druga večja aktivnost, ki se načrtuje v letu 2009, pa so dnevi odprtih vrat zaščite
in reševanja v občini Jesenice. Te aktivnosti naj bi potekale v drugi polovici
septembra, njihov namen pa je ljudem prikazati celoten sistem zaščite in
reševanja v občini. Na tej predstavitvi bodo sodelovale tudi druge organizacije,
kot npr. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Center za socialno delo,
regijska enota za neeksplodirana ubojna sredstva ipd. Prikazana bo tudi vaja
reševanja z višine z vrvno tehniko, ki jo bodo prikazali gorski reševalci v
sodelovanju s Slovensko vojsko. Vse dogajanje naj bi potekalo dva dni, da si ga
bo lahko ogledalo čim več občanov, saj je eden od glavnih namenov projekta tudi
promocija prostovoljstva in krepitev zavesti pri ljudeh, da v primeru nesreč niso
prepuščeni sami sebi ter da tudi sami lahko veliko prispevajo k svoji varnosti in
varnosti v njihovem okolju.
V razpravi so sodelovali:
Ljudmila Ilenič:
• Dolga leta se je poklicno ob svoji službi morala ukvarjati s področjem civilne
zaščite, zato se ji zdi gradivo lepo pripravljeni in zasluži vso pozornost in
pohvalo. Vendar pa bi glede na praktičnost problema, ko nastopi
nepričakovan dogodek, predlagala, da bi ta služba več pozornosti namenila
obveščanju prebivalcev. Ob prilikah, ki lahko nastopijo, bi morali v vsaki hiši
načelno vedeti, kako ravnati ter kam in koga poklicati. Zato predlaga, da se
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pristopi k pripravi operativnega plana, ki je zelo dobrodošel predvsem v
kritičnih situacijah.
• Nova zaklonišča v občini verjetno delujejo po principu novejših tehnologij.
Zaklonišče, kakršno pa je v Osnovni šoli Toneta Čufarja, pa je bolj nevarno,
kot pa varno. Predvsem pa iz izkušenj opozarja, da ima to zaklonišče tri
krake in da je bilo v nekdanjih planih civilne zaščite imeli 20 močnih moških,
da so to področje operativno zmogli.
Ibrahim Smajić:
• Sam je že vrsto let član civilne zaščite oz. ekipe za prvo pomoč in glede
organiziranosti gospodu Petroviču izreka vse pohvale za nemoteno delo.
Posebej se zahvaljuje za zavzemanje pri delodajalcih, ki predstavljajo velik
problem pri usposabljanju ekip prve pomoči.
• Glede na to, da zanimanje za članstvo v ekipah prve pomoči upada,
predlaga, da se z namenom motivacije vsaj tekmovalni ekipi nudi primerne
denarne nagrada za tisti dan, ko so na tekmovanju.
Branislav Petrovič:
• Zaklonišče na Osnovni šoli Toneta Čufarja je mogoče usposobiti in ga
uporabljati kot zaklonišče, vendar je vanj potrebno vložiti nekaj sredstev.
Novi Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami namreč omogoča
uporabniku ali lastniku zaklonišča, da ga vzdržuje na zelo dolg časovni rok,
tako da tudi ta strošek ni prevelik, da zaklonišče ne bi bilo v svoji funkciji. Po
ogledu zaklonišč pa je bilo ugotovljeno, da so nekatera zaklonišča lahko v
svoji funkciji v 24 urah, kot to določa zakon, druga pa bi bilo potrebno najprej
popolnoma obnoviti, da bi lahko služila svojemu namenu.
Nataša Štefelin:
• Na občinskih spletnih straneh so objavljeni tisti načrti in reševanja ter ocene
ogroženosti, ki so že izdelane oz. so izdelane v obliki osnutka. Objavljeno je
bilo tudi v Jeseniških novicah, sicer pa je ravno namen septembrske
predstavitve seznanitev ljudi z informacijami, kako ukrepati ob nesrečah,
kam se obrniti za pomoč, kako preventivno poskrbeti za lastno varnost ipd.
• Operativni program bo sestavni del Srednjeročnega načrta varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, ki bo predstavljen na eni od spomladanskih
sej Občinskega sveta.
Po razpravi je podžupan predlagal
465. sklep 26. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.03.2009 k 6.
točki dnevnega reda: PREDLOG PROGRAMA DELA NA PODROČJU
ZAŠČITE IN REŠEVANJA OBČINE JESENICE ZA LETO 2009.
Sprejme se predlog Programa dela Civilne zaščite občine Jesenice za leto 2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 27
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 7:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE:
7.1 Predlog dopolnitve Letnega načrta pridobivanja nepremičnega
premoženja v last Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
7.2 Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem – zemljišča v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
7.1 PREDLOG
DOPOLNITVE
LETNEGA
NAČRTA
PRIDOBIVANJA
NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LAST OBČINE JESENICE ZA LETI
2008 IN 2009.
V uvodni obrazložitvi je mag. Valentina Gorišek povedala, da se s tem
predlogom v last Občine Jesenice pridobiva dva kompleksa zemljišč. Eno so
zemljišča Gradbinca v stečaju, ki se pridobivajo brezplačno, ker se stečajni
postopek Gradbinca zaključuje. Gre za zemljišča, ki predstavljajo funkcionalna
zemljišča pri blokih na Tomšičevi in za javne poti na Slovenskem Javorniku, ki jih
občina že uporablja. Pri drugem predlogu pa Občina Jesenice od Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije v Poslovni coni kupuje en del krožišča in Delavsko
ulico, ki predstavlja del gospodarske javne infrastrukture v občini in jo je potrebno
pridobiti v občinsko last.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
Ta dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 je sestavni del Letnega načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leti 2008 in 2009, ki ga je na
svoji redni seji dne 22.11.2007 sprejel Občinski svet občine Jesenice.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine
Jesenice za leti 2008 in 2009.
Ta dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 je sestavni del Letnega načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leti 2008 in 2009, ki ga je na
svoji redni seji dne 22.11.2007 sprejel Občinski svet občine Jesenice.
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 dopolnitev Letnega
načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leti
2008 in 2009.
Ta dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 je sestavni del Letnega načrta pridobivanja
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nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leti 2008 in 2009, ki ga je na
svoji redni seji dne 22.11.2007 sprejel Občinski svet občine Jesenice.
Razprave ni bilo, zato je podžupan predlagal
466. sklep 26. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.03.2009 k 7.1
točki dnevnega reda: PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE: Predlog
dopolnitve Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
1. Sprejme se dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja
v last Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
2. Ta dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 je sestavni del Letnega načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leti 2008 in
2009, ki ga je na svoji redni seji dne 22.11.2007 sprejel Občinski svet občine
Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 27
Sklep je bil sprejet.

7.2 PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – ZEMLJIŠČA V LASTI OBČINE
JESENICE ZA LETI 2008 IN 2009.
V uvodni obrazložitvi je mag. Valentina Gorišek povedala, da gre pri tem
predlogu za prodajo štirih zemljišč štirim strankam, na Cesti železarjev, na
Javorniku in na Jesenicah. V vseh primerih pa gre samo za zaokrožitve
funkcionalnih zemljišč, tako da se ne prodaja nobenega večjega zemljišča.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem –
zemljišča v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
Ta dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti
Občine Jesenice – zemljišča za leti 2008 in 2009 je sestavni del Letnega načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča v lasti Občine Jesenice za
leti 2008 in 2009, ki ga je na svoji redni seji dne 22.11.2007 sprejel Občinski svet
občine Jesenice.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča
v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
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Ta dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti
Občine Jesenice – zemljišča za leti 2008 in 2009 je sestavni del Letnega načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča v lasti Občine Jesenice za
leti 2008 in 2009, ki ga je na svoji redni seji dne 22.11.2007 sprejel Občinski svet
občine Jesenice.
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 dopolnitev Letnega
načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča v lasti Občine
Jesenice za leti 2008 in 2009, s pobudo, da se v prihodnje v tabelo vključita dve
dodatni rubriki, in sicer stanje v naravi ter planska raba zemljišča.
Ta dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti
Občine Jesenice – zemljišča za leti 2008 in 2009 je sestavni del Letnega načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča v lasti Občine Jesenice za
leti 2008 in 2009, ki ga je na svoji redni seji dne 22.11.2007 sprejel Občinski svet
občine Jesenice.
V razpravi sta sodelovala:
Jernej Udir:
• Že na seji Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči je izrazil željo, da naj bodo v gradivu obravnavane
parcelne številke bolj poudarjene, ker se jih težko najde, če jih je veliko.
• Gospod Smolej je bil sicer zelo prizadet ob tej pobudi, vendar v bodoče želi,
da se obravnavane parc. št. res bolj poudarijo, da se vsaj približno ve, kje se
nahajajo. Sam recimo za Koroško Belo že približno vem, kje so posamezne
parcele, za ostala območja pa ne, zato predlaga, da se gradivo pripravi na
tak način, da se obravnavane parc. št. poudarijo.
Boris Smolej:
• Jernej Udir je na seji Odbora razpravljal, da so člani Odbora laiki, čemur pa
je sam oporekal, kajti če bi bil popoln laik, potem ne bi sprejel mesta
predsednika tega Odbora. Zato je sam gospodu Udirju tudi predlagal, da naj
o laikih razpravlja v prvi osebi ednine in ne v prvi osebi množine.
Po razpravi je podžupan predlagal
467. sklep 26. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.03.2009 k 7.2
točki dnevnega reda: PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE: Predlog
dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem –
zemljišča v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
1. Sprejme se dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem - zemljišča v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009, s
pobudo, da se v prihodnje v tabelo vključita dve dodatni rubriki, in sicer stanje
v naravi ter planska raba zemljišča.
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2. Ta dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem –
zemljišča v last Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 je sestavni del Letnega
načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem - zemljišča v last Občine
Jesenice za leti 2008 in 2009, ki ga je na svoji redni seji dne 22.11.2007
sprejel Občinski svet občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
POROČILA:
8.1 Končno Poročilo o opravljenem nadzoru javnega zavoda Glasbena šola
Jesenice.
8.2 Poročilo o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2008 s
finančnim poročilom.
8.3 Predlog Poročila o delu na področju zaščite in reševanja za leto 2008.
8.4 Poročilo št. 1 o realizaciji akcijskega programa varstva okolja za leto
2009.
8.1 KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU JAVNEGA ZAVODA
GLASBENA ŠOLA JESENICE.
Razprave in pripomb na končno poročilo o opravljenem nadzoru javnega zavoda
Glasbena šola Jesenice ni bilo.
Podžupan Boris Bregant je ugotovil, da se je Občinski svet občine Jesenice
seznanil s končnim poročilom o opravljenem nadzoru javnega zavoda
Glasbena šola Jesenice.
Glasovanja ni bilo.

8.2 POROČILO O DELU RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE ZA
LETO 2008 S FINANČNIM POROČILOM.
V uvodni obrazložitvi je Stevo Ščavničar, direktor RAGOR-ja povedal, da sta se
vmesno poročilo RAGOR-ja in projekcija za leto 2008 na Občinskem svetu
obravnavala v mesecu novembru 2008, zato sedaj v končnem poročilu ni
bistvenih sprememb. Poslovni rezultat je v skladu z napovedmi pozitiven in večji
kot v letu 2007, kljub temu, da je bilo za leto 2008 potrebno plačati tudi davek.
Obseg dela za 9 % tudi presega obseg dela iz preteklega leta, je pa nekoliko
manjši od planiranega, tako da so tudi stroški manjši od napovedanih. Vsebina
nalog pa je natančno opisana in predstavljena v samem gradivu. Glede kadrov pa
v letu 2008 ni bilo kadrovskih sprememb, z izjemo odhodov na porodniške
dopuste. Projekt združitve vseh treh razvojnih agencij na Gorenjskem pa je
zaenkrat tudi v mirovanju, imenovana pa je bila komisija, v katero so vključeni vsi
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trije župani in ki naj bi proučila razloge za zastoj v predvideni reorganizaciji dela.
Po njegovem mnenju tako v letu 2009 še ne bo prišlo do predvidene
reorganizacije, kar pomeni, da bo RAGOR v enakem položaju kot je bil v
preteklem letu.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance se je seznanil s Poročilom o delu Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske za leto 2008 s finančnim poročilom.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo se je seznanil s Poročilom o delu Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske za leto 2008 s finančnim poročilom.
V razpravi so sodelovali:
Oto Kelih:
• Turistično informacijski center je na Jesenicah naredil talne označbe, po
katerih se gre tudi mimo turistične table Jesenic, ki pa je popolnoma
zgrešena. Ta tabla naj se usposobi ali pa naj bo to tabla Turistično
informacijskega centra, saj bo prišla bolj do izraza kot pa izložba neke
pisarne.
Boris Smolej:
• Pohvalil bi delo Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, kajti sistem oddaje
del s strani občin ustanoviteljic sedaj očitno deluje. Apelira na župana občin
soustanoviteljic RAGOR-ja, da glede izvrševanja projektov tudi v letošnjem
letu poskušajo slediti zastavljenim trendom.
Stevo Ščavničar:
• Turistična tabla Jesenic ni v lasti RAGOR-ja, kljub temu pa je bil že
posredovan predlog, da se njena obnova uvrsti v občinski proračun. Na tej
tabli je res več podatkov napačnih in motečih, zato bi bilo prav, da se tabla
popravi ali demontira, ker zavaja obiskovalce. Je pa bila ta tabla v lasti
turističnega društva, vendar to društvo sedaj ne obstaja več.
Boris Bregant:
• Predlaga, da se izpostavljena problematika uvrsti pod pobude, ter da se za
to turistično tablo poskuša najti neko rešitev.
Po razpravi je podžupan predlagal
468. sklep 26. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.03.2009 k 8.2
točki dnevnega reda: POROČILA: Poročilo o delu Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske za leto 2008 s finančnim poročilom.
Občinski svet Občine Jesenice se je seznanil s Poročilom o delu Razvojne
agencije Zgornje Gorenjske za leto 2008 s finančnim poročilom.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

8.3 PREDLOG POROČILA O DELU NA PODROČJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA
ZA LETO 2008.
V uvodni obrazložitvi je Nataša Štefelin povedala, da povedala, da se je na
področju zaščite in reševanja v letu 2008 obiskalo vse krajevne skupnosti v
občini, z namenom spodbuditi sodelovanje, na novo formirati ekipe prve pomoči
ter določiti poverjenike in namestnike poverjenikov. Za članstvo v ekipah prve
pomoči se je usposobilo 13 kandidatov, ki so opravili 70 urni tečaj usposabljanja
iz prve pomoči. Te kandidate se je nato tudi opremilo z novimi oblekami in
torbicami za prvo pomoč. V letu 2008 je Občinski štab civilne zaščite pridobil tudi
dostop do aplikacije GIS ujma, ki bo služil predvsem za pomoč pri pripravi ocen
ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja. Pomlajuje se tudi Občinski štab za
civilno zaščito, saj sta bila v letu 2008 imenovana nov namestnik poveljnika in
nova članica štaba, ki je zadolžena za infrastrukturo. V mesecu septembru je
potekalo tudi regijsko preverjanje znanja za ekipe prve pomoči, kjer je sodelovala
ekipa prve pomoči iz Krajevne skupnosti Podmežakla, ki je na tekmovanju
dosegla šesto mesto. V letu 2008 pa je bil na občini Jesenice opravljen tudi
inšpekcijski nadzor za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
ocena inšpektorja pa je bila dobra.
V razpravi so sodelovali:
Marko Zupančič:
• Na sestanku v Krajevni skupnosti Slovenki Javornik – Koroška Bela je sam
predlagal dve dekleti za ekipo prve pomoči, zato ga zanima, zakaj se ti dve
kandidatki nista mogli udeležiti tečaja iz prve pomoči.
• Od tega bo že več kot eno leto, ena od teh deklet je med tem že tudi rodila,
tako da jo sedaj ne bo več mogoče aktivirati v ekipo prve pomoči. To se mu
zdi škoda, ker je prostovoljstva vedno manj in j res težko pridobiti ljudi za
sodelovanje v teh enotah.
Branislav Petrovič:
• Tudi v letošnjem letu se je načrtovalo 70 urno usposabljanje iz prve pomoči,
vendar je to usposabljanje odpadlo, ker so gorski reševalci spremenili način
usposabljanja. Usposabljanje za večjo skupino se potem ni organiziralo, se
je pa organiziralo za tiste kandidate iz KS Slovenski Javornik – Koroška
Bela, ki so bili pripravljeni sodelovati.
• Na vseh področjih prostovoljnega dela ljudi primanjkuje, zato se je še toliko
bolj potrebno zanesti na tiste, ki so pripravljeni delati. Pri gasilcih se je ravno
pred kratkim časom zaključil tečaj, na katerem je bilo usposobljenih okrog 25
novih kandidatov, kar dokazuje, da se še vedno najdejo ljudje, ki so
pripravljeni prostovoljno sodelovati.
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Boris Bregant:
• Na vseh področjih, kjer se najde stimulacija v druženju, ali v skupnem
preživljanju prostega časa, se vedno najdejo tudi prostovoljci. Če gre za
formalno obliko je zadeva nekoliko težja, če pa gre le za čisto finančno
podlago, pa taka skupina vedno razpade.
• Potrebno je ves čas delati z ljudmi, kajti tudi v mnogo bolj ekonomsko
razvitih družbah na teh področjih še vedno delajo prostovoljci. To pomeni,
da razlog za upad prostovoljstva ni v nekem razvoju, temveč v nekoliko
prekinjenem stalnem sodelovanju s temi skupinami ljudi.
Po razpravi je podžupan predlagal
469. sklep 26. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.03.2009 k 8.3
točki dnevnega reda: POROČILA: Predlog Poročila o delu na področju
zaščite in reševanja za leto 2008.
Sprejme se predlog Poročila o delu na področju zaščite in reševanja v občini
Jesenice za leto 2008.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.

8.4 POROČILO ŠT. 1 O REALIZACIJI AKCIJSKEGA PROGRAMA VARSTVA
OKOLJA ZA LETO 2009.
V uvodni obrazložitvi je mag. Valentina Gorišek povedala, da je pripravljeno
poročilo št. 1, v katerem so navedene aktivnosti, ki so bile do sedaj izvedene. V
osnovnih šolah se je nadaljevalo z meritvami radona, in sicer se je postavilo
detektorje na desetih merilnih mestih v Osnovni šoli Toneta Čufarja in na sedmih
merilnih mestih v vrtcu Julke Pibernik. Glede na rezultate iz preteklega leta se je
na Osnovni šoli Prežihovega Voranca naročilo kako morajo zračiti prostore v
hišniškem stanovanju in v telovadnici, kjer so bile mejne vrednosti radona
presežene. Pripravil se je kataster virov elektromagnetnega sevanja v občini
Jesenice, ki je predstavljen tudi v gradivu. V zvezi s hrupom na območju
železniške postaje Jesenice Agencija za železniški promet menja okna na
območju železniške postaje na Plavžu. Prvi del investicije je planiran v letu 2009,
drugi del pa v letu 2013, če bo dovolj razpoložljivih sredstev. V gradivu pa sta
predstavljena tudi poročilo v zvezi s hrupom na območju avtoceste in povzetek
poročila družbe Acroni, kjer so navedene aktivnosti, ki so jih izvedli v zadnjih treh
mesecih. Glede ločenega zbiranja odpadkov pa je prikazan povzetek poročila
JKP JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, na kakšen način to zbiranje deluje. Glede na to,
da je večkrat potekala razprava, kako bi obremenili onesnaževalce okolja, pa je v
gradivu predstavljeno tudi mnenje države, da zaenkrat še ni pravne podlage za
sprejem občinskih predpisov o uveljavitvi okoljskih dajatev.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal:
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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 Poročilo št. 1 o
realizaciji akcijskega programa varstva okolja za obdobje od novembra 2008 do
marca 2009.
Za zavarovanje občanov občine Jesenice pred čezmernih EMS:
• Občina Jesenice pridobi podatke o meritvah EMS za dve bazni postaji
Mobitela: Jesenice AC – počivališče Lev in Jesenice dimnik (nakupovalni
center Spar);
• Občina Jesenice pridobi podatke o meritvah EMS za radijski oddajnik na
Jesenicah (Trg Toneta Čufarja);
• Občina Jesenice pridobi podatke o meritvah EMS za 60 stanovanjskih
objektov, ki ležijo v 14 m koridorju 110 kV daljnovodov na Jesenicah.
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga:
• da Občina Jesenice pridobi podatke o meritvah EMS za 35 kV daljnovod
na Koroški Beli;
• da podjetje Acroni posreduje informacijo, ali koncentracija železa, ki se
izteka v potok Bela predstavlja koncentracijo 6 valentnega kroma, ki je
radioaktiven;
• da se investitorjem na območju Hrenovice jasno pove, da se ne bo pristalo
na nobeno njihovo izsiljevanje, saj so očitno ustavili gradnjo na tem
območju, ko je bil njegov lokacijski načrt vrnjen v prvo obravnavo.
V razpravi so sodelovali:
Jernej Udir:
• Zanima ga, kakšne so strokovne ugotovitve glede vpliva elektromagnetnega
sevanja na žive organizme, ki so izpostavljeni temu sevanju.
Igor Arh:
• Glede hrupa avtoceste se pojavljajo problemi tudi na območju Lipc, zato so
bili večkrat sklicani tudi že določeni sestanki. Smiselno se mu zdi, da se tudi
ta točka uvrsti v gradivo, ter da se sproti spremlja, kako poteka realizacija
sklepov, ki so predlagani v projektu reševanja te problematike.
Zoran Kramar:
• Na Hrušici se je v zadnjih petih letih v enem delu naselja pojavilo pri ljudeh
kar 13 rakavih obolenj, kar občani povezujejo z vsemi mogočimi vzroki, med
drugim tudi z daljnovodom, ki poteka od Jesenic do Dovja oz. do Mojstrane.
Zanima ga, kaj je bilo v zvezi s tem ugotovljeno na Koroški Beli, kjer se je
pred leti pojavila podobna situacija. Ali je potreba, da Občina posveti večjo
pozornost temu pojavu in opravi določene meritve?
Alenka Markun:
• Po sedanjih epidemioloških raziskavah v svetu ni dokazane direktne
povezave med elektromagnetnim sevanjem in rakom pri ljudeh. Tako
povezavo bi bilo tudi zelo težko dokazati, ker bi morali upoštevati več
dejavnikov, ki vplivajo na razvoj bolezni pri ljudeh. V svetu vlada prepričanje,
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da je elektromagnetno sevanje, ki ga povzročajo daljnovodi, ob upoštevanju
odmikov, tako nizko, da ne povzroča negativnega vpliva na zdravje ljudi.
Jernej Udir:
• V njihovi družini se že tretjo generacijo pojavlja zelo izrazita aritmija, ki je
ravno tako zelo problematična. So pa vsi zelo blizu daljnovoda in
izpostavljeni elektromagnetnemu sevanju.
• V Nemčiji je imel priložnost dobiti podatke, da elektromagnetno sevanje
poteka 100 voltov na en meter. To pomeni, da je človek že samo ob uporabi
brivskega aparata zelo izpostavljen temu sevanju.
Alenka Markun:
• Ljudje so pri uporabi običajnih gospodinjskih aparatov in brivnikov veliko bolj
izpostavljeni elektromagnetnim poljem, kot pa je sevanje, ki ga povzročajo
daljnovodi. Ne glede na to, pa naj bi bile po principu hiše še vedno vsaj 15
metrov oddaljene od glavne osi daljnovoda. Na Jesenicah pa je 60 hiš, ki so
postavljene v tem 15 metrskem pasu, zato se bo pridobilo podatke, kakšno
je elektromagnetno sevanje pri teh hišah.
Boris Bregant:
• Iz Acronija so že posredovali odgovor, kako v podjetju nadzorujejo 6 valentni
krom in železove okside. Vendar pa po njegovem vedenju 6 valentni krom ni
radioaktiven, če ta radioaktivnost ni povzročena iz drugih virov.
Boris Smolej:
• Očitno gre za napako tistega, ki je dal to izjavo, kajti 6 valentni krom ni
radioaktiven, temveč je rakotvoren.
Jernej Udir:
• Enkrat je bilo že pojasnjeno, da Acroni nima več dolžnosti za postavitev
lovilcev prašnih delcev v okolici svojih obratov. Takrat je bilo dogovorjeno,
da bi na določenih mestih te aktivnosti prevzela Občina.
• Eden takih lovilcev je bil postavljen na Koroški Beli na vrtcu, vendar ga sedaj
ni več, zato prosi, če bi ta lovilec Občina nadomestila, saj je bilo rečeno, da
pri tem ne gre za prevelik strošek.
Alenka Markun:
• Zakonodaja se je spremenila v tej smeri, da ne predpisuje več mejnih
vrednosti, koliko prahu lahko pade na kvadratni meter površine in koliko
snovi je lahko v tem prahu prisotnih. Meritve se sicer lahko izvajajo, vendar
pa rezultati teh meritev ne bodo nič pomenili, ker ni več določenih mejnih
vrednosti. Rezultati se bodo tako lahko primerjali samo na vrednosti iz stare
zakonodaje, ki pa ni več veljavna.
• Z Občino Jesenice je dogovorjeno, da se bo onesnaženje tal merilo vsakih
pet let. Na tem področju so namreč mejne vrednosti določene, tako da se bo
lahko ugotovilo, ali se koncentracija težkih kovin v tleh povečuje ali ne.
Jernej Udir:
• Pomembno je, da se ugotovi stanje, kajti prejšnje meritve so pokazale, da se
stanje nekoliko izboljšuje in temu je sedaj potrebno slediti.
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Po razpravi je podžupan predlagal
470. sklep 26. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.03.2009 k 8.4
točki dnevnega reda: POROČILA: Poročilo št. 1 o realizaciji akcijskega
programa varstva okolja za leto 2009.
1. Sprejme se Poročilo št. 1 o realizaciji akcijskega programa varstva okolja za
obdobje od novembra 2008 do marca 2009.
2. Za zavarovanje občanov občine Jesenice pred čezmernih EMS:
• Občina Jesenice pridobi podatke o meritvah EMS za dve bazni postaji
Mobitela: Jesenice AC – počivališče Lev in Jesenice dimnik (nakupovalni
center Spar);
• Občina Jesenice pridobi podatke o meritvah EMS za radijski oddajnik na
Jesenicah (Trg Toneta Čufarja);
• Občina Jesenice pridobi podatke o meritvah EMS za 60 stanovanjskih
objektov, ki ležijo v 14 m koridorju 110 kV daljnovodov na Jesenicah.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 24
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.
in
471. sklep 26. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.03.2009 k 8.4
točki dnevnega reda: POROČILA: Poročilo št. 1 o realizaciji akcijskega
programa varstva okolja za leto 2009.
Občina Jesenice naj:
• pridobi podatke o meritvah EMS za 35 kV daljnovod na Koroški Beli;
• od podjetja podjetje Acroni pridobi informacijo, ali koncentracija železa, ki
se izteka v potok Bela predstavlja koncentracijo 6 valentnega kroma, ki je
rakotvoren;
• investitorjem na območju Hrenovice jasno pove, da se ne bo pristalo na
nobeno njihovo izsiljevanje, saj so očitno ustavili gradnjo na tem območju,
ko je bil njihov lokacijski načrt vrnjen v prvo obravnavo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
INFORMACIJI:
9.1 Informacija o razpisu za dodeljevanje finančnih spodbud investicijskim
ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije
v gospodinjstvih na območju občine Jesenice v letu 2009.
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9.2 Informacija o javni razgrnitvi dopolnjenega
občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice.

osnutka

Odloka

o

9.1 INFORMACIJA O RAZPISU ZA DODELJEVANJE FINANČNIH SPODBUD
INVESTICIJSKIM UKREPOM ZA UČINKOVITO RABO ENERGIJE IN
IZRABO OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE V GOSPODINJSTVIH NA
OBMOČJU OBČINE JESENICE V LETU 2009.
V uvodni obrazložitvi je mag. Valentina Gorišek povedala, da je bil v petkovih
Jeseniških novicah objavljen razpis za dodeljevanje finančnih spodbud za
energetsko sanacijo, ki bo trajal do 24. aprila. V prvem tednu je na Oddelek za
okolje in prostor prispelo 30 vlog, vendar pa se do konca razpisa pričakuje še
najmanj toliko vlog, saj je v lanskem letu na razpis skupaj prispelo 210 vlog. Za ta
namen je v proračunu namenjenih 99.500 EUR, za katere se upa, da se bodo
porabila v celoti oz. saj v večjem delu.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal:
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
SKLEP:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga,
da Občinski svet občine Jesenice potrdi Informacijo o razpisu za

dodeljevanje finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo
energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju
Občine Jesenice v letu 2009 s predlagano pobudo članice odbora.
POBUDA:
Pripravi se Poročilo za eno izmed naslednjih sej Odbora, ki bo temeljilo na
izvajanju Strategije razvoja daljinskega ogrevanja z vsemi elementi, ki bi
prikazovali materialne in stimulativne vidike tudi ukrepov finančnih spodbud, z
možnostjo iskanja drugih cenejših virov toplotne energije.
V razpravi sta sodelovali:
Marjeta Tomaš:
• V več objektih so se v lanskem letu vgradili merilniki toplote, kar je tudi eden
od ukrepov za dodelitev finančnih spodbud. Ker so pri tem posredovali
upravniki stavb, stanovalci nimajo originalnih računov, ker se je investicija
zaračunavala po ključu in so se stroški plačevali mesečno pri položnicah.
Zanima jo, kako naj stanovalci v takih primerih oddajo vlogo, ker sami
nimajo nobenih originalnih dokumentov o izvedenem investicijskem ukrepu.
Mag. Valentina Gorišek:
• Delilniki toplote morajo biti po razpisu v posamezni stavbi vgrajeni 100 %,
kajti v nasprotnem primeru ne delujejo. Za dodelitev finančne spodbude pa
se mora po pooblastilu etažnih lastnikov prijaviti upravnik stavbe, ki ima tudi
vse ustrezne račune.
Po razpravi je podžupan predlagal
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472. sklep 26. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.03.2009 k 9.1
točki dnevnega reda: INFORMACIJI: Informacija o razpisu za dodeljevanje
finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in
izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine
Jesenice v letu 2009.
Občinski svet občine Jesenice se je seznanil z Informacijo o razpisu za
dodeljevanje finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo
energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine
Jesenice v letu 2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

9.2 INFORMACIJA O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA
ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE JESENICE.
V uvodni obrazložitvi je mag. Valentina Gorišek povedala, da se je 20. marca
začela javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem
načrtu občine Jesenice, ki bo trajala do 8. maja. Nov Občinski prostorski načrt
temelji na sedaj veljavnem Družbenem planu, v njem pa ne bo kakšnih večjih
sprememb, ker niti ni prostorskih možnosti, niti soglasjedajalci na državni ravni
tega ne dopuščajo. Pri pripravi akta pa se je poskušalo upoštevati tudi kar največ
pobud, ki so jih dali občani. Gradivo je razgrnjeno v avli Občine Jesenice,
dosegljivo je na spletni strani občine Jesenice in na posameznih krajevnih
skupnostih. Za Občinski svet se bo v mesecu aprilu pripravila javna razgrnitev
gradiva v prvi obravnavi. V okviru javne razgrnitve pa bo 8. aprila v sejni sobi
Občine Jesenice tudi javna obravnava dopolnjenega osnutka Odloka.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal:
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 Informacijo o javni
razgrnitvi dopolnilnega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine
Jesenice.
Razprave ni bilo, zato je podžupan predlagal
473. sklep 26. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.03.2009 k 9.2
točki dnevnega reda: INFORMACIJI: Informacija o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine
Jesenice.
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Sprejme se Informacija o javni razgrnitvi dopolnilnega osnutka Odloka o
občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
10.1 Ljudmila Ilenič – pobuda - pisno
335. pobuda 26. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.03.2009 k
10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Kar nekaj aktivnosti je v naši občini namenjenih razvoju turizma. Zaenkrat vidi
realne možnosti razvoja v vaseh pod Karavankami. Planina pod Golico ima lepe
naravne danosti, bilo pa bi potrebno ob že začrtanih smereh po hitrem postopku
doseči, da se podrtiji – ena pri Jerci, ena nasproti gasilskega doma, odpravita.
Prosi, da se z vsemi pravnimi in človeškimi sredstvi skuša najti rešitev pred
majsko sezono., ko je obiskovalcev belih planjav največ. Hvala za iskanje rešitev
in realizacijo.

10.2 Robert Pesjak, Branko Noč, Matjaž Peskar in Branka Doberšek –
pobuda - pisno
336. pobuda 26. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.03.2009 k
10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Že drugi mandat se udeležuje proslave ob občinskem prazniku, 20. marcu, ki
poteka v Gledališču Toneta Čufarja. Organizacija in kakovost programa je na zelo
visoki ravni za naše malo mesto in je prepričan, da si oseba (ga. Božena Ronner)
zasluži javno pohvalo v Jeseniških novicah. Zato županu predlaga, da jo javno
omeni za zasluge vseh dogajanj, saj si jih sama ne more pisati v JON.

10.3 Branko Noč – vprašanje - pisno
337. vprašanje 26. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.03.2009
k 10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Na 25. seji Občinskega sveta je bila podana informacija delovne skupine za
ureditev razmer na področju daljinskega ogrevanja. Iz informacije izhaja, da se
Enos Energetika zavezuje, da bo naredil vse, da se pristopi k projektu
izkoriščanja bioplina iz odlagališča Mala Mežakla. Skoraj vzporedno s sklepom
Občinskega sveta, da informacijo v posredovani vsebini sprejme, pa smo v
internem glasilu JKP JEKO-IN – Novice št. 2/20009 prebrali:
»Na razpisu za izbiro izvajalca SPTE z dep. plinom je bilo izbrano podjetje Elektro
Gorenjska d.d….«

25

Član delovne skupine, ki je sestavila informacijo, je tudi direktor JKP JEKO-IN, g.
Aleksander Kupljenik, ki jo pozna in tudi obveze, sprejete na skupini. Skupino
vodi župan, ki je obenem »nadrejeni« (skupščina) dir. Kupljeniku. Kljub temu
dejstvu si direktor dovoli v javnem podjetju voditi postopke, ki so v nasprotju z
dogovori in posledično sklepi Občinskega sveta, ki je informacijo v posredovani
vsebini tudi sprejel. Župana prosi za odgovor in pojasnilo navedene problematike,
saj v materialu za 26. sejo Občinskega sveta odgovora na enako vprašanje, ki ga
je postavil na 25. seji, ni.

10.4 Zoran Kramar – pobuda - pisno
338. pobuda 26. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.03.2009 k
10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Predlaga ureditev predora in pešpoti pod železnico, in sicer je potrebno urediti
električno napeljavo, varnostne ograje in pleskanje predora (oz. risanje novih
dostojnih grafitov).

10.5 Zoran Kramar – pobuda - pisno
339. pobuda 26. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.03.2009 k
10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Glede ureditve okolice pogorelega gostinskega lokala v Centru II predlaga, da se
z lastnikom pogorelega lokala doseže dogovor o morebitni sanaciji in ureditvi
okolice lokala. V neposredni bližini je organiziran prireditveni prostor za dejavnost
Mladinske točke – Center II. Obstoječa zapora gostinskega objekta je nevarna in
neurejena, kar kazi okolico.

10.6 Vera Pintar – vprašanje - pisno
340. vprašanje 26. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.03.2009
k 10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Na KS Cirila Tavčarja so prejeli odločbo o ureditvi prometne opreme (ogledala), ki
mora biti postavljen nasproti priključka od objektov Cesta Cirila Tavčarja 1/a in
1/b na prednostno cesto – Cesta Cirila Tavčarja na Jesenicah. JKP JEKO-IN,
d.o.o., Sektor komunalnih dejavnosti, Titova 51, Jesenice bi moralo prometno
ogledalo postaviti najkasneje do 1.3.2009. Sprašuje, kdaj bo zadeva realizirana in
prosi za odgovor.

10.7 Vera Pintar – vprašanje - pisno
341. vprašanje 26. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.03.2009
k 10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Na KS Cirila Tavčarja bi želeli odgovor na vprašanje, zakaj uporabniki toplotne
energije ne smejo nameščati individualne merilnike uporabe toplotne energije od
drugih prejemnikov, in ne samo JEKO-IN-ovih.
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10.8 Vera Pintar – vprašanje - pisno
342. vprašanje 26. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.03.2009
k 10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Pripravi naj se poročilo o izvedenih aktivnostih na področju strategije razvoja in
energetskih zasnov v skladu s sprejetimi sklepi Občinskega sveta in matičnega
delovnega telesa.
Občane zanima, ali se občina s svojimi odločitvami v zvezi z zgoraj navedenim
približuje evropskim direktivam na omenjenem področju.

10.9 Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter
energetiko – pobuda - pisno
343. pobuda 26. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.03.2009 k
10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Pripravi se Poročilo za eno izmed naslednjih sej Odbora za stanovanjske zadeve,
komunalno infrastrukturo ter energetiko, ki bo temeljilo na izvajanju Strategije
razvoja daljinskega ogrevanja z vsemi elementi, ki bi prikazovali materialne in
stimulativne vidike tudi ukrepov finančnih spodbud, z možnostjo iskanja drugih,
cenejših virov toplotne energije.

10.10 Marjan Čufer – vprašanje – pisno (naknadno)
344. vprašanje 26. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.03.2009
k 10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Na Cesti Cirila Tavčarja je vedno več zapuščenih avtomobilov brez registrskih
tablic. Črn BMW se nahaja na javnem parkirišču že približno 4 ali 5 let. V zadnjem
času sta se mu pridružila še dva avtomobila. Kaj lahko občina stori – oziroma bo
storila, da se taka vozila odstranijo? Upa, da ne velja za vsako zapuščeno
ruševino na javnem mestu predpostavka o svetosti in nedotakljivosti zasebne
lastnine.

10.11 Oto Kelih – pobuda - ustno
345. pobuda 26. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.03.2009 k
10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Turistično informacijski center je na Jesenicah naredil talne označbe, po katerih
se gre tudi mimo turistične table Jesenic, ki pa je popolnoma zgrešena. Ta tabla
naj se usposobi ali pa naj bo to tabla Turistično informacijskega centra, saj bo
prišla bolj do izraza kot pa izložba neke pisarne.
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10.12 Ibrahim Smajić – vprašanje - ustno
346. vprašanje 26. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.03.2009
k 10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Pri novem mostu Podmežaklo je bila počiščena brežina na desnem bregu reke
Save, s čimer se je izboljšala preglednost na križišču, kar je pripomoglo tudi k
večji varnosti v prometu. Sam je že pred približno tremi leti predlagal, da naj se to
uredi, zato ga zanima, kdo je bil sedaj naročnik teh posegov.

10.13 Jernej Udir – pobuda - ustno
347. pobuda 26. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.03.2009 k
10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Enkrat je že dal pobudo, da naj se pri Osnovni šoli Toneta Čufarja naredi streha
nad klančino, ki je namenjena za dostop invalidov. V tem primeru stroškovno ne
gre za veliko investicijo, je pa le-ta zelo potrebna, saj morajo sedaj v slabem
vremenu starši invalidne otroke voziti do šole po dežju. Predlaga, da se odgovor
na to pobudo objavi tudi v medijih, da bodo starši seznanjeni z informacijo, kdaj
se bo ta streha naredila.

10.14 Marija Kalan – vprašanje - ustno
348. vprašanje 26. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.03.2009
k 10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Krajane zanima, kakšna dela se izvajajo na Marčičevem vrtu, ter ali bodo na tem
območju zgrajeni parkirni prostori.
Boris Bregant – odgovor:
Na tem območju se izvaja projekt Fiprom, konkretno za Marčičem pa se bo
zgradilo javno parkirišče, ki bo namenjeno tako uporabnikom tega prostora, kot
tudi drugim, predvsem športnim prireditvam v športnem parku Podmežakla.
Projekt naj bi bil fizično zaključen konec meseca maja, tako da naj bi bilo potem
parkirišče dano v rabo predvidoma konec meseca junija.

10.15 Ljudmila Ilenič – pobuda - ustno
349. pobuda 26. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.03.2009 k
10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo je razmeroma obsežno
razpravljal o nastajajočih socialnih problemih v naši občini oz. v našem mestu.
Ob naraščanju števila nezaposlenih, o katerih se lahko dnevno bere, Center za
socialno delo Jesenice beleži podobno stanje kot je opazno po vsej Sloveniji.
Center za socialno delo si zelo prizadeva, da bi s svojimi aktivnostmi preprečil
najslabše možno.
Ko razmišlja o vseh teh stvareh, prihaja do prepričanja, da le denarne pomoči in
pomoči Karitasa in Rdečega križa niso edino pravo in tudi ne bodo v tem času, ki
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je predviden, zadoščale. Zato bi bilo potrebno najti mehanizem, ki bi primoral
zlasti mlajše nezaposlene, da ne postopajo v brezdelju in da ne živijo na plečih
upokojencev in drugih, temveč se usmerijo v tista dela, po katerih je
povpraševanje. Gre torej za hitrejšo pot prekvalifikacije npr. v gostinstvu, kjer
iščejo kuharje, natakarje, ipd. ter v poklice, ki so skoraj izumrli, kot so tesarji,
mizarji, peki ipd. O tem veliko vedo povedati strokovni delavci za poklicno
usmerjanje.
Meni, da je ta problem rešljiv le sistemsko. Torej bo nujno potrebno doseči
spremembe določenih zakonov za hitrejše postopke prekvalifikacije in za
reševanje teh problemov. Tisti, ki imajo nekoliko več časa, ker so že upokojeni,
tudi v dopoldanskem času že opažajo, da se ulice začenjajo bolj polniti z mlajšo
generacijo, kar njo utesnjuje. Rada bi namreč videla, da bi ti mladi imeli neko
hitrejšo pot iz stiske. Če se hoče probleme reševati, kar naprej misli na japonski
pregovor, ki pravi, da je človeka potrebno ribo naučiti uloviti, ne pa mu jo dati.
Najbrž smo mi sedaj pred takim izzivom, da bo potrebno razmišljati tudi o takih
možnostih.
Letos ob 80 letnici mesta Jesenice je veliko brskala po zgodovinski preteklosti
kraja. Mora reči, da ji je bil izredno všeč zapis o gospodu Perku, ki je znal poiskati
dela v težki krizni dobi, da je bilo možno zaslužiti za življenje, čeprav so bili
zaslužki skromni. Vendar pa ljudje niso imeli občutka, da živijo zgolj na miloščini,
ker na miloščini živeti ni nikomur prav lepo.
V teh časih, bi s potezami, primernimi našim pogojem in sedanjemu času, rešili
mnogo mladih ljudi najhujšega. Hkrati pa bi več sredstev ostalo za težje
zaposljive in starejše, ki imajo za seboj še tudi svoje družine. Če se bo obrnilo v
pravo smer reševanja, tudi huda kriza ne bo nepremagljiva in hitreje bomo
pripravljeni z novimi kadri in z novimi pogledi. Misli, da bi z dobro voljo najbrž
lahko strnili sile in poklicali skupaj vse tiste, ki o teh stvareh veliko vedo, kajti če
se jutri začne, ne bo nič prezgodaj. Marsikdo bi bil namreč hvaležen, če bi se
tega lotili.

10.16 Ibrahim Smajić – pobuda - ustno
350. pobuda 26. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.03.2009 k
10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Tudi sam podpira razmišljanja Ljudmile Ilenič, kajti to je potreba današnjega časa.
Kabinet župana je v samem finančnem sistemu že sprejel določene ukrepe,
vendar je Občinski svet o tem potrebno obvestiti, da bodo svetniki lahko to
povedali tudi ljudem na ulici. Odboru za delo, družino, socialne zadeve ter
zdravstvo je te informacije že posredovala Tea Višnar, Občinski svet pa s tem ni
bil seznanjen. Sam je že takrat predlagal, da bi moral biti tudi Občinski svet
seznanjen s takimi posegi, da bi ljudem lahko povedali, da se tudi na Občini nekaj
dogaja in da jim ni vseeno zanje.
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10.17 Branko Noč – pobuda - ustno
351. pobuda 26. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.03.2009 k
10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Glede na to, da je zaključena hokejska sezona, bi bilo prav, da se pohvali vse tri
mlajše selekcije hokejistov, ki so osvojili naslove državnih prvakov (mladinci,
kadeti in dečki). Gre namreč za pozitivno dogajanje na tem področju, saj se vsi ti
otroci aktivno udejstvujejo in tudi njihovi starši se trudijo skupaj z njimi.

10.18 Jernej Udir – pobuda - ustno
352. pobuda 26. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.03.2009 k
10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
V letošnjem letu je prvič odpadel Kurirski smuk, zato apelira na vse organizatorje
te prireditve, da začnejo razmišljati v tej smeri, kako bi nadaljevali s tradicijo
Kurirskega smuka. V letošnjem letu namreč za odpoved Kurirskega smuka niso
bila kriva finančna sredstva, ampak je bilo krivih nekaj posameznikov.
Boris Bregant – odgovor:
Po njegovih informacijah so že sprejeti sklepi, da se v prihodnjem letu Kurirski
smuk ponovno organizira.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo.

Podžupan Boris Bregant je ob 19.33 uri zaključil 26. redno sejo Občinskega sveta
občine Jesenice.
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