OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET

Številka: 032-1/2008
Datum: 04.02.2008

ZAPISNIK
14. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V
ČETRTEK, 31.01.2008 OB 17.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6.

PRISOTNE ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Marko ZUPANČIČ,
Robert PAJK, Branka DOBERŠEK, Jernej UDIR, Merima NUHIĆ, Stanislav PEM,
Andrej ČERNE, Borut ŽIGON, Ibrahim SMAJIĆ, Matjaž PESKAR, mag. Barbara
HABE SINTIČ, Zoran KRAMAR, Ljudmila ILENIČ, Boris SMOLEJ, Robert
PESJAK, Oto KELIH, Marija KALAN, Boris DOLŽAN, Vinko LAVTIŽAR, Igor
ARH, mag. Marjan ČUFER, Boris BREGANT, Branko NOČ, Marija MULEJ in
Marjeta TOMAŠ.
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANICI: Ivanka ZUPAČIČ in Vera PINTAR.
ODSOTEN ČLAN: Boris KITEK.
OSTALI PRISOTNI:
Župan občine Jesenice Tomaž Tom MENCINGER, Slavka BRELIH – direktorica
občinske uprave, Tomaž VIDMAR – direktor Komunalne direkcije, Alenka
BURNIK – načelnica Upravne enote Jesenice, Irena LAČEN BENEDIČIČ –
direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice, Cvetka TROPENAUER
MARTINČIČ – direktorica Občinske knjižnice Jesenice, mag. Aleksander
KUPLJENIK – direktor JKP JEKO-IN, d.o.o. Jesenice in mag. Božena RONNER svetovalka župana za Občinski svet.
NOVINARJI:
Janko RABIČ – Radio Triglav, Urša PETERNEL – Gorenjski Glas in Barbka
BERGUŠ – GTV.
ZAPISNIK JE PISALA:
Mojca RAZINGER.
Župan Tomaž Tom Mencinger je pozdravil vse prisotne članice in člane
Občinskega sveta Občine Jesenice in ugotovil, da je na začetku seje prisotnih 24
svetnic in svetnikov, zato Občinski svet lahko pravno veljavno odloča.
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je župan predlagal
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263. sklep 14. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.01.2008:
POTRDITEV PREDLAGANEGA DNEVNEGA REDA.
D N E V N I R E D:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 13. redne seje Občinskega
sveta, ki je bila 20.12.2007.
2. Predstavitve:
2.1 Občinska knjižnica Jesenice;
2.2 Gornjesavski muzej Jesenice;
2.3 Predstavitev Upravne enote Jesenice.
3. Novelacija energetske zasnove občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
4. Predlog povečanja cen na področju izvajanja komunalne dejavnosti.
5. Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2008 –
HITRI POSTOPEK.
6. Predlog Poročila župana o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta
občine Jesenice za obdobje od 13.11.2006 do 20.12.2007.
7. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 24
PROTI - 0
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 13. REDNE
SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 20.12.2007.
Razprave in pripomb na besedilo zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta ni
bilo, zato je župan predlagal
264. sklep 14. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.01.2008 k 1.
točki dnevnega reda: POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH
SKLEPOV 13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 20.12.2007.
Potrdi se besedilo zapisnika z realizacijo sklepov, sprejetih na 13. redni seji
Občinskega sveta, ki je bila 20.12.2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 2:
PREDSTAVITVE:
2.1 Občinska knjižnica Jesenice;
2.2 Gornjesavski muzej Jesenice;
2.3 Predstavitev Upravne enote Jesenice.
2.1 OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE.
V uvodni obrazložitvi je Cvetka Tropenauer Martinčič, direktorica Občinske
knjižnice Jesenice, povedala, da je knjižnična dejavnost v Sloveniji zelo dobro
razvita, k čemur so v glavnem pripomogle dobre zakonske osnove, predvsem
Zakon o knjižničarstvu. Odlok o ustanovitvi Občinske knjižnice Jesenice je bil v
skladu z novo zakonodajo sprejet leta 2004. Knjižnica opravlja knjižničarsko
dejavnost za Gornjesavsko dolino, in sicer za občine Jesenice, Kranjska Gora in
Žirovnica oz. za nekaj manj kot 32.000 ljudi. Vse tri občine so zelo zainteresirane
za knjižnično dejavnost, zato tudi dogovor o financiranju posameznih dejavnosti s
strani vseh treh občin poteka dobro.
V Občinski knjižnici je trenutno zaposlenih 17,5 delavcev, kar trenutno predstavlja
20 ljudi, saj sta dve delavki zaposleni za krajši delovni čas. Število zaposlenih je
okvirno zadovoljivo, tako da se lahko opravljajo vse naloge, ki jih nalaga
zakonodaja.
Konec leta 2007 je celotna knjižnična zbirka štela 131.000 enot, kot so knjige,
revije, neknjižno gradivo, zemljevide, zgoščenke ipd. Lani je knjižnica pridobila
8.232 novih enot, obiskalo pa jo je 123.600 ljudi, ki so si izposodili 407.700 enot.
Pripravljenih je bilo 513 prireditev, ki jih je obiskalo 6.200 obiskovalcev. V knjižnici
je za obiskovalce na razpolago 29 računalnikov, kar skupaj z razpoložljivimi
enotami predstavlja večjo zbirko, kot je določena s predpisi. Vsak prebivalec je bil
v povprečju trikrat v knjižnici in si je izposodil 13 enot. Slovensko povprečje za
leto 2006 pa je izposoja 12,38 enot na prebivalca. V vseh teh postavkah
Občinska knjižnica Jesenice tako sledi drugim slovenskim knjižnicam. Edino
število članov je glede na izobrazbeno strukturo v vseh teh občinah, prenizko,
zato se v knjižnici z različnimi akcijami trudijo, da bi članstvo povečali.
V letu 2007 je bilo za celotno dejavnost knjižnice porabljenih 630.000 EUR, kar
znaša nekaj manj kot 20 EUR na prebivalca. To je znatno manj kot je povprečna
cena za enoto novega gradiva, ki je s strani Ministrstva določena pri 23 EUR.
Nižji znesek pa gre tudi na račun tega, da za nobeno enoto knjižnice ni potrebno
plačevati najemnine. Dejavnost knjižnice iz leta v leto narašča, ljudje radi zahajajo
v knjižnico, v Žirovnici in Kranjski Gori pa imajo tudi novi knjižnici.
Glavni problem pa je knjižnica na Jesenicah. Na Jesenicah je knjižnica na Hrušici
in na Slovenskem Javorniku. Na Javorniku je knjižnica zelo slabo obiskana, ker je
njena lokacija zelo neprimerna. Sama knjižnica ni tako majhna in ima kar
primerno zbirko gradiva (okoli 10.000 enot), vendar pa ljudje vanjo neradi
zahajajo. Na Hrušici pa je knjižnica trenutno zaprta zaradi obnove Kulturnega
doma. Najhujši problem pa je knjižnica na Jesenicah, kjer je na odraslem oddelku
zelo velika prostorska stiska. Problem je že tako pereč, da je dobra tretjina
gradiva v kletnem arhivu, kar pomeni, da je ljudem to gradivo nedostopno. Tudi
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podatki o obisku kažejo, da obisk na Jesenicah pada, število izposojenih enot pa
narašča, kar pomeni, da ljudje vzamejo več knjig, vendar pa manjkrat obiščejo
knjižnico. Jeseniška knjižnica je namreč neprijazna tako za obiskovalce kot tudi
za delavce, kajti v njej ni prostora za kreativnost in na ta način potencial
zaposlenih upada. Knjižnica je namreč danes večnamenski center, v katerem naj
bi se ljudje tudi srečevali in v njej preživljali svoj prosti čas.

2.2 GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE.
V uvodni obrazložitvi je Irena Lačen Benedičič, direktorica Gornjesavskega
muzeja Jesenice, povedala, da uprava muzeja deluje v Ruardovi graščini na Stari
Savi. Organizirana muzejska dejavnost na Jesenicah se je pojavila že kmalu po
drugi svetovni vojni leta 1948. Kmalu po tem je nastal Tehniški muzej Slovenije,
potem pa je Železarna Jesenice pod svoje okrilje sprejela Tehniški muzej
Jesenice. Po letu 1990 pa je Občina Jesenice leta 1991 ustanovila medobčinski
muzej, ki je s svojim delom pričel že v letu 1992. Leta 2000, po odcepitvi občin
Kranjska Gora in Žirovnica, pa je bilo spremenjeno tudi ime muzeja, ki nakazuje
širino delovanja na območje nekdanje jeseniške občine. Od leta 2003 pa ima
Gornjesavski muzej Jesenice dve soustanoviteljici, in sicer občino Jesenice in
občino Kranjska Gora.
Doktrina muzeja in arhiva je zbiranje predmetov, ki se najprej evidentirajo, potem
pa se pripravijo, očistijo in restavrirajo, šele nato pa se začne njihovo preučevanje
oz. znanstveno raziskovalno delo, ki ga opravljajo kustosi. Ko je gradivo
preučeno, pa se ga lahko pripravi tudi za razstave v vitrinah ali na panojih. V
muzeju pa pripravljajo tudi razne prispevke, skrbijo za promocijo, sodelujejo na
strokovnih posvetih, v Kasarni pripravljajo vsakomesečne brezplačne delavnice s
čimer se približujejo čim širši javnosti, ipd. Rdeča nit Gornjesavskega muzeja pa
je zgodovina tehnike in železarstva, ter s tem povezana tudi zgodovina planinstva
in etnologije na območju občin soustanoviteljic. To javno službo priznava tudi
država, vendar pa kljub temu zanjo še ni direktnega sofinanciranja.
Muzej je razdeljen na dve notranji organizacijski enoti, na organizacijsko enoto
Jesenice in organizacijsko enoto Kranjska Gora. V okviru notranje organizacijske
enote Jesenice so delovno področje za zgodovino železarstva, za organizatorja –
dokumentarista in za čistilko. V notranji organizacijski enoti Kranjska Gora pa
delujeta kustos za planinstvo in receptor – vodič. Pod upravo oz. pod skupne
delavce pa sodijo še računovodja – tajnik, fotograf – dokumentarist, kustos –
etnolog in konservatorski tehnik - vzdrževalec. Kot je lahko opaziti, skoraj vsak
zaposleni na določenem delovnem mestu opravlja dve deli.
V vsaki organizacijski enoti so tri zbirke na treh lokacijah, in sicer na Jesenicah
Ruardova graščina na Stari Savi, obnovljena Kasarna in Kosova graščina, v
Kranjski Gori pa Liznikova domačija, Špikova hiša v Ratečah in Triglavska
muzejska zbirka v Mojstrani. Skupen obisk vseh zbirk je približno 24.000
obiskovalcev letno, od tega se največji obisk beleži na Liznikovi domačiji v
Kranjski Gori. V letu 2007 pa se beleži 151 % porast obiska na Stari Savi in v
Kosovi graščini, medtem ko je bila v Kranjski Gori pri vseh treh zbirkah dosežena
70 % realizacija.
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Glede na to, da so Jesenice v svoji zgodovinski vrednosti zelo bogate in imajo
dolgo železarsko tradicijo, bi veljalo razmisliti o delovnem mestu kustosa na
področju za mestno zgodovino. Ravno tako, pa si vsi tudi želijo, da bi se fužinsko
območje Stara Sava v obnovljeni hali Fiproma predstavilo s tehnično dediščino in
zbirko 20. stoletja. Izziv za prihodnost pa je pridobitev statusa muzeja,
pooblaščenega za javno službo in tudi pridobitev koncesije za arhivsko gradivo, ki
se hrani v Kasarni. Cilji Gornjesavskega muzeja v prihodnje pa so predvsem
privabiti v edinstven kompleksa na Stari Savi čim več ljudi, povezati se s
turističnim gospodarstvom, ustvariti prostor za druženje vseh generacij, atraktivno
predstaviti ohranjeno dediščino, v obnovljenih stavbah ohraniti oz. obnoviti stare
običaje ter dodati nove vsebine.

2.3 PREDSTAVITEV UPRAVNE ENOTE JESENICE.
V uvodni obrazložitvi je Alenka Burnik, načelnica Upravne enote Jesenice,
povedala, da se vsak zaposleni na upravni enoti dobro zaveda, kaj je namen
njenega delovanja. Da bi okrepili to zavedanje, je bila že leta 2000 sprejeta prva
izjava o poslanstvu, katero so podpisali vsi zaposleni. Leta 2005 pa je bila ta
izjava o poslanstvo obnovljena, pri tej obnovi pa je sodelovala kar četrtina vseh
zaposlenih.
Kadrovska zasedba na Upravni enoti Jesenice je dokaj stabilna; trenutno je 42
delavcev zaposlenih za nedoločen čas, zaposlen je 1 pripravnik, v teku pa je tudi
nova zaposlitev zaradi upokojitve enega delavca. Se bo pa verjetno v prihodnje
število zaposlenih nekoliko zmanjšalo, saj ima država zelo restruktivno politiko
zaposlovanja v javnem sektorju. To v praksi dejansko pomeni, da je potrebno za
vsako novo zaposlitev zaprositi za posebno soglasje Ministrstvo za javno upravo.
V lanskem letu se je tako že zgodilo, da se ene zaposlitve zaradi upokojitve ni
moglo nadomestiti. V naslednjih treh letih se upokoji še pet zaposlenih, vendar pa
se bo verjetno lahko nadomestilo samo tri delavce, kar pa bo lahko vplivalo na
kvaliteto in predvsem na hitrost storitev, ki se nudijo strankam.
Sedanji predlog o prenosu pristojnosti na pokrajino bi konkretno pomenil, da bi
upravna enota ukinila oddelek za okolje in prostor, kmetijstvo ter druge upravne
naloge, ker je v sedanjem predlogu predlagano, da se te pristojnosti, ki so tipično
upravne narave, prenesejo na pokrajine. To bi lahko pomenilo poslabšanje
standardov upravnih storitev. V kolikor pa ne bo prišlo do predlagane pokrajinske
zakonodaje, pa bodo lahko ustanovljeni upravni okraji, na nivoju katerih se bodo
združevale naloge, ki se nanašajo na finance, kadre in informatiko. Predvideno je,
da bi bil upravni okraj za Gorenjsko v Kranju. To sicer ne bi imelo posledic za
same stranke, bi pa imelo za posledico ukinitev pet do sedem dokaj atraktivnih
delovnih mest na Jesenicah.
Obseg dela Upravne enote je v precejšnji meri odvisen od tega, ali se država npr.
odloči, da bo menjala osebne dokumente ali kakšne druge listine, ipd. Leta 2005
je bila taka akcija, ko so bili izdani novi potni listi, v letu 2008 pa se pričakuje
precej večji obseg nalog zaradi zamenjave osebnih izkaznic in zaradi novih
vozniških dovoljenj. V drugi polovici aprila pa upravna enota prevzema tudi nove
naloge na področju posegov v prostor.
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Do sedaj se je kvaliteta dela izboljševala predvsem z vlaganji v strokovno
izobraževanje zaposlenih, z aktivnim sodelovanjem z drugimi upravnimi enotami
ter z vključevanjem na raznih ministrstvih že v faze priprave posameznih
predpisov. Dodaten pokazatelj, ki kaže na kvaliteto dela, pa je tudi dejstvo, da je
bila v letu 2006 le ena tretjina upravičenih pritožb.
Upravna enota je neposredni proračunski uporabnik, kar pomeni, da so ji
finančna sredstva dodeljena z državnim proračunom. V zadnjih letih je bilo za
materialno poslovanje vedno dodeljenih dovolj sredstev, se je pa že zgodilo, da
se je pokazal primanjkljaj sredstev pri plačah. Posebej pa so določena tudi
sredstva za investicije, ki znašajo 250 EUR letno na zaposlenega in se namenjajo
predvsem za izboljšanje delovnih pogojev. Le-ti namreč sedaj niso najboljši, zato
se vsi veselijo, da bo nekje v roku dveh let prišlo do selitve v novi upravni center
na Jesenicah. V novih prostorih bo poleg Upravne enote prostor tudi za
geodetsko upravo, za davčno upravo in za posamezne inšpekcijske službe.
V skupni razpravi k vsem trem predstavitvam so sodelovali:
Ljudmila Ilenič:
V Občinsko knjižnico je invalidnim osebam dostop skoraj onemogočen. Ko
se bo razmišljalo o novih prostorih za knjižnico, se ne sme pozabiti na te
osebe, da bo dohod zanje lažji.
Zelo imenitno je imeti muzej, kajti vsak kraj, ki ima muzej, ima več
možnosti in izzivov za prihodnost, kot so npr. ozaveščanje mladih z bogato
zgodovinsko in kulturno tradicijo, ter s tem dvig samozavesti in
usmerjenost k pozitivnemu videnju mladih. Mnogo težav, ki jih povzročajo
mladi, izvira tudi iz tega, ker so nezakoreninjeni in se ne vidijo v svojem
kraju. Vsaka šola pa bi morala ravno s tem namenom imeti vsaj na višji
stopnji organizirana dva ali tri obiske v muzeju. Povabiti pa bi bilo potrebno
tudi šolarje iz drugih slovenskih krajev, da vidijo, da so Jesenice mesto, ki
je v razvoju in ki mladini vzgaja ponos na kraj, v katerem živi.
Marija Kalan:
Invalidi imajo nove znake za parkiranje, zato predlaga, da se vse odločbe,
ki se bodo izdale, izdajo izključno na podlagi odločbe ZPIZ-a ali kakšnega
drugega dokumenta o statusu invalida, ne pa na podlagi starih odločb
Upravne enote. Opaža namreč, da ima zelo veliko ljudi, ki nimajo statusa
invalida, na svojih avtomobilih oznake za invalide.
Na upravno enoto hodijo ljudje tudi zaradi letnega povračila za uporabo
cest, kljub temu, da se ta taksa za ceste lahko uredi že pri registraciji.
Alenka Burnik:
Nova naloga Upravne enote Jesenice je samo ta, da izvede povračilo za
uporabo cest.
Cvetka Tropenauer Martinčič:
Invalidi imajo dostop v knjižnico, saj je bil pred nekaj leti urejen nov vhod,
tako da je invalidom omogočen dostop do otroškega oddelka, kjer je ravno
tako nameščenih nekaj računalnikov in s tem omogočen dostop do vseh
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podatkovnih baz. Problem pa invalidom in starejšim predstavljajo strme
stopnice, ki vodijo na oddelek za odrasle.
Župan Tomaž Tom Mencinger se je po razpravi zahvalil Cvetki Tropenauer
Martinčič, Ireni Lačen Benedičič in Alenki Burnik za predstavitev delovanja
Občinske knjižnice Jesenice, Gornjesavskega muzeja Jesenice in Upravne
enote Jesenice.

TOČKA 3:
NOVELACIJA ENERGETSKE ZASNOVE OBČINE JESENICE – DRUGA
OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je Tomaž Vidmar povedal, da so bili med prvo in drugo
obravnavo posredovani pisni predlogi Odbora za stanovanjske zadeve,
komunalno infrastrukturo ter energetiko za določene dopolnitve in spremembe
Energetskih zasnov. Predlogi so bili posredovani izvajalcu Novelacije energetskih
zasnov, ki je potem na seji Odbora predlagane spremembe tudi predstavil.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal:
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu, da sprejme predlagano Novelacijo energetske zasnove za
občino Jesenice v drugi obravnavi, upoštevaje vse spremembe in dopolnitve.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
265. sklep 14. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.01.2008 k 3.
točki dnevnega reda: NOVELACIJA ENERGETSKE ZASNOVE OBČINE
JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA.
Sprejme se Novelacija energetske zasnove v občini Jesenice v drugi obravnavi s
predlaganimi spremembami in dopolnitvami.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 23
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG POVEČANJA CEN NA PODROČJU IZVAJANJA KOMUNALNE
DEJAVNOSTI.
V uvodni obrazložitvi je mag. Aleksander Kupljenik povedal, da so glede na
sklepe Nadzornega sveta predlogi cen razdeljeni na dva sklopa. V prvem sklopu
so predlagane spremembe cene za posipne materiale (sol in pesek), spremembe
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cene zaradi povečanih cen nafte ter spremembe cene priprave strojev
kooperantov, ki je enkraten strošek za pripravo strojev na zimo. Za letošnjo zimo
je podjetje pridobilo tri nove kooperante in pet dodatnih strojev, kar bo posledično
tudi lahko vplivalo na pogajanja s kooperanti. Drugi sklop cen pa se nanaša na
spremembe cene dela za letno vzdrževanje, spremembe cene dela za zimsko
vzdrževanje in spremembe cene za pregledniško službo. Prvi razlog za
predlagano povečanje teh cen je v tem, cene drugih izvajalcev kažejo, da so te
storitve sedaj bistveno podcenjene. Drugi razlog pa je v tem, da so že bili
izvedeni določeni ukrepi, preden je bilo predlagano povišanje cen. Tako se je npr.
zmanjšalo število delavcev iz 33 na 30, kar pomeni, da je bilo Občini zaračunano
manjše število ur in ji je bila s tem narejena določena korist. Po drugi strani pa je
potrebno tudi povedati, da ne glede na to, koliko se dvignejo cene, bo občina
nosila stroške le v obsegu, kot so predvideni v proračunu.
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
potrdi predlagane spremembe, navedene v Predlogu cenika za letno vzdrževanje
in v Predlogu cenika za zimsko vzdrževanje za sklop cen 1 (sprememba cene za
posipne materiale, sprememba cene zaradi povečanja cene nafte in sprememba
cene priprave strojev kooperantov). Nove cene veljajo od prvega dne naslednjega
meseca od sprejetja na obeh občinskih svetih v občini Jesenice in v občini
Žirovnica. Sklep je bil sprejet.
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
potrdi predlagane spremembe, navedene v Predlogu cenika za letno vzdrževanje
in v Predlogu cenika za zimsko vzdrževanje za sklop cen 2 (sprememba cene
dela za letno vzdrževanje, sprememba cene dela za zimsko vzdrževanje in
sprememba cene za pregledniško službo). Nove cene veljajo od prvega dne
naslednjega meseca od sprejetja na obeh občinskih svetih v občini Jesenice in v
občini Žirovnica. Sklep ni bil sprejet.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu, da sprejme predlagana cenika za letno in zimsko vzdrževanje
javnih površin v občini Jesenice.
Novo sprejete cene veljajo od prvega dne naslednjega meseca od sprejetja na
obeh občinskih svetih občine Jesenice in občine Žirovnica.
V razpravi so sodelovali:
Jernej Udir:
Podražitev se nanaša na podražitev derivatov (soli, peska in nafte). Po
statistiki se da ugotoviti, kakšna je letna poraba teh materialov, zato ne vidi
potrebe, da se podraži celotna urna postavka. Če se porabi npr. 1000 litrov
nafte, je ta nafta dražja toliko, kolikor se je dejansko podražila. Vendar pa
to ne predstavlja nobene razumljive osnove, da se konkretno podraži tudi
urna postavka.
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V gradivu je tudi navedeno, da so v podjetju kupili neke cenejše
avtomobile in so s tem porabili nekaj skritih rezerv. Kljub temu pa ne
razume obrazložitve, da ima podjetje toliko cenejšo ponudbo od ostalih,
kajti v tem primeru, bi bilo na vseh trgih lahko veliko bolj konkurenčno.
Mag. Aleksander Kupljenik:
Podjetje JEKO-IN za leto 2008 ni predlagal nobenega povišanja cen za
občane, saj občani letnega in zimskega vzdrževanja neposredno ne
plačujejo.
Problem nižje cene pri kooperantih je predvsem v tem, da bodo v tem
primeru kooperanti odšli drugam. Zato so se tudi komunale vseh treh občin
dogovorile, da bodo nastopale s kolikor toliko enakimi cenami.
Oto Kelih:
Razprava na Odboru za proračun in finance je bila zelo dolga, poleg tega
pa člani Odbora tudi niso dobili vseh odgovorov. Smatrali so namreč, da je
trenutek povečanja cen neprimeren, saj sedaj vsi govorijo o inflaciji, ko pa
se dvigujejo cene pa inflacija nikogar več ne zanima.
Svetniki morajo zagovarjati proračun oz. trend, da se postavke v proračunu
znižujejo, ne pa da se proračun zvišuje. Ravno take so člane Odbora
zmotile tudi intelektualne storitve, v katerih so zajete vse tri stopnje, kljub
temu, da se vidi, da je glavna poraba ur na prvi in drugi stopnji.
Iz kalkulacije za preglednika je razvidno, da le-ta porabi 11.000 litrov
bencina. Ta podatek ni v redu, saj bi v tem primeru preglednik več časa
preživel na bencinski črpalki kot pa na delu.
15 % povečanje cen je predlagano zato, da bo izplačana enaka vsota
sredstev iz občinskega proračuna, kljub temu, da bo zaradi že izvedenih
ukrepov v podjetju, opravljeno manjše število ur.
Boris Bregant:
Na Odboru je glasoval proti predlaganemu povišanju cen, ker v podjetju še
niso vseh naporov, kje bi lahko cen spremenili manj ali bolj optimalno.
Pred 25 leti se je pojavil resen problem z inflacijo. Nesporna ugotovitev je,
da ko inflacija preseže 6 %, začne generirati sama sebe. Inflacijo
povzročajo vsi, ki povečajo katerokoli storitev ali ceno, zato ga moti, da v
se v nekaterih primerih uporablja tako lahkoten pristop.
Če podjetje s svojimi cenami zaostaja za drugimi je potrebno za to poiskati
razloge, ali pa narediti nek plan, kako se bo cen v določenem obdobju
(npr. v treh letih) povečala.
Nasprotuje temu, da bi podjetje delalo s cenami, ki povzročajo izgubo,
vendar pa meni, da je v predlaganem povišanju cen še nekaj rezerv, ki bi
se jih dalo še upoštevati.
Mag. Aleksander Kupljenik:
Svetniki morajo skrbeti za proračun, vendar pa morajo skrbeti tudi za javno
podjetje. S tem, ko so bili izvoljeni na funkcijo svetnikov, so namreč dobili
tudi nalogo, da bo javno podjetje poslovalo tako, kot je potrebno. Sam kot
direktor pa mora izvajati in predlagati ukrepe, ki pripomorejo k dobremu
poslovanju podjetja.
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Boris Smolej:
Indeksi povečanja cen sigurno niso prijetni na pogled, vendar pa sam ne
dvomi v stroškovnik, ki pogojuje take cene. Potrebno bo le čim bolj
varčevati in čim bolj racionalno uporabljati stroje.
Stroški za nadzornika so še prenizki, kajti če bi se le-ta več vozil po terenu,
bi lahko zaradi tega več privarčevali na drugih postavkah.
Nadzorni svet podjetja je tisti organ, ki mora predlagane cene točno
analizirati ter potem povedati, ali so te cene prave ali ne.
Merima Nuhić:
Pokrovi zabojnikov za smeti, ki so postavljeni na Cesti revolucije, so
narejeni tako nepraktično, da je te pokrove zelo težko dvigniti, tako da npr.
otroci sploh ne morejo vreči smeti v zabojnik.
Branka Doberšek:
Odločno je proti povišanju kakršnihkoli cen, saj meni, da bi se še vedno
lahko poiskale kakšne druge rezerve, kot so povedali že predhodniki. Višje
cene bodo namreč spet morali plačati občani, ki se že tako vsakodnevno
srečujejo z novimi podražitvami. Zato bo sama glasovala proti povišanju
cen in upa, da bodo tudi ostale svetnice in svetniki glasovali enako.
Jernej Udir:
Zanima ga, koliko peska, ki se ga po cestah posuje čez zimo, se potem
spomladi pomete? Njegov sosed je namreč pometel cesto samo pred
svojo hišo, pa je bilo za eno samokolnico in pol peska.
Zanima pa ga tudi, ali se pometeni pesek lahko ponovno uporabi?
Mag. Aleksander Kupljenik:
Pesek, ki se ga spomladi pomete po cestah, se odlaga na deponijo, ker
vsebuje toliko prahu, da ni več uporaben za posipanje cest.
Igor Arh:
Svetniki so v tem primeru postavljeni v dve vlogi, saj so po eni strani
zastopniki občanov, po drugi strani pa morajo tudi paziti, da javno podjetje,
ki je v lasti občine, ne posluje z izgubo.
Zanima ga, ali bo s predlaganim povečanjem cen podjetje zagotavljalo
enak, ali povečan obseg dela za leto 2008?
Mag. Aleksander Kupljenik:
Obračunanih ur v letu 2008 bo manj, ker je v podjetju tudi manj zaposlenih,
ker pa se predlaga povečanje cen, bodo razpoložljiva sredstva v proračunu
ravno tako porabljena. Če pa predlagano povišanje cen ne bo sprejeto, pa
bo nekaj sredstev v proračunu ostalo neporabljenih.
Igor Arh:
Če se ugotavlja, da bi v podjetju lahko ustvarili še nekaj več tudi s
storitvami za trg, potem je res potrebno poskušati zmanjšati predlagano
povečanje cen. Res pa je, da se 15 % povečanje cen sliši veliko, čeprav v
nominalnem znesku sama urna postavka ni draga.
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Zoran Kramar:
Občinski svet mora zagotoviti javnemu podjetju take pogoje, da le-to lahko
pozitivno posluje. Vendar pa ga moti razlaga direktorja, da bi s cenami rad
ujel 2,7 % povečanje proračunskih sredstev za leto 2008. Zato ga zanima,
ali je predlagano povišanje cen res izračunano na realnih potrebah, da
enote ne poslujejo z izgubo?
Potrebno je formirati tako ceno dela, da enota ne bo poslovala z izgubo, ni
pa pošteno, da se s ceno ure kalkulira glede na sredstva, ki so v proračunu
zagotovljena za ta namen. Zato predlaga, da se ponovno preračuna, ali je
predlagano 14 % povišanje cen res realno povišanje, ter se potem o tem
predlogu povišanja odloča prihodnji mesec.
Matjaž Peskar:
Glede na to, da predlagano povišanje ne vpliva na višino položnic, ki jih
občani dobijo na svoj dom, poleg tega pa je v gradivu priloženo tudi
pozitivno mnenje župana in strokovnih služb, meni, da so potrebna
sredstva v proračunu tudi zagotovljena.
Marjeta Tomaš:
Nadzorni svet podjetja je sestavljen iz predstavnikov obeh občin, zato
sklep Nadzornega sveta sama v celoti podpira, sploh za sklop cen 1, kjer
je razlog za povečanje cen predvsem vpliv inflacije.
Ne sme se varčevati v škodo javnemu podjetju, kajti če bodo konec leta te
enote poslovale z izgubo, ne ve iz katerih stroškovnih mest se bo ta izguba
pokrivala. Te enote namreč nimajo nobene infrastrukture v breme katere bi
se izguba lahko pokrivala.
Po razpravi je župan predlagal
266. sklep 14. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.01.2008 k 4.
točki dnevnega reda: PREDLOG POVEČANJA CEN NA PODROČJU
IZVAJANJA KOMUNALNE DEJAVNOSTI.
Potrdi se predlagane spremembe cen v predlogu cenika za letno vzdrževanje in v
predlogu cenika za zimsko vzdrževanje za sklop cen 1 (sprememba cene za
posipne materiale, sprememba cene zaradi povečanja cene nafte in sprememba
cene priprave strojev kooperantov). Nove cene veljajo od prvega dne naslednjega
meseca od sprejetja na obeh občinskih svetih v občini Jesenice in v občini
Žirovnica.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 21
PROTI - 2
Sklep je bil sprejet.
in
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267. sklep 14. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.01.2008 k 4.
točki dnevnega reda: PREDLOG POVEČANJA CEN NA PODROČJU
IZVAJANJA KOMUNALNE DEJAVNOSTI.
Potrdi se predlagane spremembe cen, navedene v predlogu cenika za letno
vzdrževanje in v predlogu cenika za zimsko vzdrževanje za sklop cen 2
(sprememba cene dela za letno vzdrževanje, sprememba cene dela za zimsko
vzdrževanje in sprememba cene za pregledniško službo). Nove cene veljajo od
prvega dne naslednjega meseca od sprejetja na obeh občinskih svetih v občini
Jesenice in v občini Žirovnica.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 14
PROTI - 8
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE ZA
LETO 2008 – HITRI POSTOPEK.
V uvodni obrazložitvi je župan Tomaž Tom Mencinger povedal, da je predlagani
program dela Občinskega sveta za leto 2008 predlagan z realnimi možnostmi za
njegovo realizacijo. Usklajeval se je naprej po posameznih oddelkih in na koncu
tudi med oddelki znotraj občinske uprave, seveda ob sodelovanju obeh
podžupanov. Njegova vsebina ni zabetonirana in da ga je možno tako na seji, kot
na odborih in tudi kasneje dopolnjevati, v skladu s potrebami po posameznih
področjih. Prav zaradi tega, ker ga je mogoče vedno dopolnjevati med letom, so
ga v taki obliki obravnavali le tisti odbori, ki so v tem mesecu zasedali zaradi
drugih gradiv, vezanih na sejo sveta ali zaradi drugih objektivnih razlogov.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga,
da Občinski svet sprejme predlagani Program dela za leto 2008 v predlagani
vsebini in za področja, za katera je Odbor pristojen.
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2008
po hitrem postopku.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2008 po hitrem
postopku, z naslednjimi dopolnitvami:
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v Program dela se na strani 10 dodatno vključi Novelacija Strategije
razvoja občine Jesenice. Predlagan točka se obravnava na septembrski
seji Občinskega sveta;
v Program dela se vključi obravnava poročila o ukrepih za zmanjšanje
vpliva avtoceste na okolje. Predlagano poročilo se na sejah Občinskega
sveta obravnava dvakrat letno;
po predhodni preučitvi se v Program dela vključi tudi sprememba
Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva
in podeželja v občini Jesenice.
V razpravi je sodeloval:
Oto Kelih:
Svetniška skupina SD predlaga, da se Program dela dopolni s tem, da se
na Oddelku za družbene dejavnosti in splošne zadeve pripravi odlok o
priznanjih s področja družbenih dejavnosti (šport, kultur idr.).
V Program dela naj se vključijo tiste naloge, ki v lanskem letu niso bile
izvedene in jih je možno izvesti v letošnjem letu.
Po razpravi je župan predlagal
268. sklep 14. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.01.2008 k 5.
točki dnevnega reda: PREDLOG PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA
OBČINE JESENICE ZA LETO 2008 – HITRI POSTOPEK.
Sprejme se predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto
2008 po hitrem postopku z naslednjimi dopolnitvami:
v Program dela se na strani 10 dodatno vključi Novelacija Strategije
razvoja občine Jesenice. Predlagana točka se obravnava na septembrski
seji Občinskega sveta;
v Program dela se vključi obravnava poročila o ukrepih za zmanjšanje
vpliva avtoceste na okolje. Predlagano poročilo se na sejah Občinskega
sveta obravnava dvakrat letno;
v Program dela se vključi tudi sprememba Pravilnika o dodelitvi pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice;
predstavitev problematike s področja kmetijstva in gozdarstva v občini
Jesenice;
predstavitev javnega zavoda Gasilsko reševalna služba (GARS);
pri Oddelku za družbene dejavnosti in splošne zadeve se v program dela
vključi priprava odloka za priznanja s področja družbenih dejavnosti in
v program se vključijo vse nerealizirane naloge, ki niso bile izvedene v
preteklem letu in je te možno izvesti.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 16
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

13

TOČKA 6:
PREDLOG POROČILA ŽUPANA O REALIZACIJI SPREJETIH SKLEPOV
OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE ZA OBDOBJE OD 13.11.2006 DO
20.12.2007.
V uvodni obrazložitvi je župan Tomaž Tom Mencinger povedal, da je v poročilu
zajeto prav vse, kar je Občinski svet v tem mandatu obravnaval in sprejel.
Priložene so tudi tabele iz katerih je razvidna realizacija programa dela
Občinskega sveta za leto 2007, realizacija odgovorov na postavljena vprašanja in
pobude, dani pa so tudi odgovori, zaradi česar določene zadeve ni bilo mogoče
realizirati
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
269. sklep 14. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.01.2008 k 6.
točki dnevnega reda: PREDLOG POROČILA ŽUPANA O REALIZACIJI
SPREJETIH SKLEPOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE ZA
OBDOBJE OD 13.11.2006 DO 20.12.2007.
Sprejme se Poročilo župana o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta
občine Jesenice za obdobje od 13.11.2006 do 20.12.2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 24
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
7.1 Ibrahim Smajić – pobuda - ustno
146. pobuda 14. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.01.2008 k
7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Že lansko leto je predlagal, da se steze za pešce, ki so okoli trgovine Špar,
povežejo s kolesarsko stezo in s pločnikom, da bo celotna okolica lepše urejena.
Poleg tega pa naj se na to območje namestijo tudi koši za smeti, da bodo ljudje
vanje lahko odvrgli manjše odpadke.

7.2 Ibrahim Smajić – pobuda - ustno
147. pobuda 14. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.01.2008 k
7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Stanje pločnika ob novem mostu je vsak dan slabše in verjetno ga je potrebno
sedaj že zaščititi, da si ne bo kdo na tem delu zlomil noge. Prosi, da se tudi na
tem področju nekaj naredi, saj robnik že 20 ali 30 cm odstopa od asfalta.
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7.3 Robert Pesjak – vprašanje - ustno
148. vprašanje 14. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.01.2008
k 7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zanima ga, kakšne sklepe so sprejeli na občinskem svetu v Kranjski Gori glede
dovoza odpadkov iz kranjskih občin na odlagališče Mala Mežakla?

7.4 Marija Kalan – vprašanje - pisno
149. vprašanje 14. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.01.2008
k 7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Azizu Skenderoviču je UE Jesenice izdala odločbo o stalnem prebivališču na
Ilirski 17, Jesenice brez soglasja lastnika Mirsada Osmančeviča in brez
kakršnekoli najemne pogodbe s strani lastnika. Po 4-mesečnih urgencah in
dokazovanju lastnika Mirsada Osmančeviča (tudi s pričami sosedov – izjavami na
UEJ s klavzulo o kazenskih sankcijah glede verodostojnosti izjave) je Aziz
Skenderovič še vedno vpisan v volilni imenik KS na zgoraj navedenem naslovu.
Prosi za pojasnilo!

7.5 Marija Kalan – vprašanje - pisno
150. vprašanje 14. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.01.2008
k 7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Pri jezu (Hermanov most) je bil prisoten delavec Energetike, ki je ob večjem
nalivu spuščal jez. Kdo bo ob večjem nalivu poskrbel za spuščanje in dviganje
jezu, saj ob večjem nalivu lahko pride do poplave muzeja in glasbene šole?

7.6 Marija Kalan – vprašanje - pisno
151. vprašanje 14. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.01.2008
k 7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Kdaj bo sanacija podvoza Podmežakla (odpada omet, vidi se že armatura, ob
deževnem vremenu spušča, razsvetljava je neustrezna, prehod je tudi slabo
očiščen)?

7.7 Marija Kalan – vprašanje - pisno
152. vprašanje 14. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.01.2008
k 7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Kdaj se bo odstranil znak pri »Gost. Pajk« prepovedan«?

muzej »prehod za pešce
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7.8 Vinko Lavtižar – vprašanje - pisno
153. vprašanje 14. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.01.2008
k 7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Ponovno, že drugič, če ne že tretjič v enem letu, postavlja vprašanje: kdaj bodo
odpravljene »reklamacije« - poškodbe v garancijskem roku okrog novo
zgrajenega mostu čez reko Savo iz Ceste 1. maja? Opozarja, da se napake pri
izgradnji iz meseca v mesec povečujejo glede na meteorne padavine (118.
pobuda).

7.9 Robert Pesjak – pobuda - pisno
154. pobuda 14. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.01.2008 k
7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Prosi, da se na eko otokih zabojniki za papir in PE (tetra) embalažo bolj pogosto
praznijo, saj občani ne morejo odlagati teh odpadkov, ker so večkrat prepolni.

7.10 Oto Kelih (v imenu SD Jesenice) – pobuda – ustno in pisno
155. pobuda 14. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.01.2008 k
7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
V mesecu januarju so se cene za enoto toplovodnega energenta povečale za
15,13 %. To povišanje je v skladu s povečanjem cen energenta. O tem povečanju
se obvesti Občinski svet, kajti občani so izkazovali nezaupanje ob prejemu
decembrskih položnic (mila zima, zamenjave oken, drugačni režim ogrevanja
prostorov). Občani izražajo mnenje, da je to področje s strani Občine premalokrat
obravnavano.
Svetniki-ce SD menijo, da je potrebno na področju ogrevanja nekatere stvari
urediti (sprejete predloge iz preteklosti realizirati – npr. posodobitev, zmanjšanje
priklopnih moči, 12. mesečne akontacije) in tudi Občinskemu svetu predstaviti
celotno kalkulacijo cene (Enos + Jeko-in) v primerjavi s cenami ogrevanja v
drugih primerljivih občinah.
Potrebno je sprejeti politično odločitev, ali se bo zagovarjalo enega distributerja
ali več.

7.11 Oto Kelih (v imenu SD Jesenice) – vprašanje – ustno in pisno
156. vprašanje 14. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.01.2008
k 7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
V mesecu juniju je bila izvedena v Osnovni šoli Prežihov Voranc notranja revizija
poslovanja šolske kuhinje. Na osnovi ugotovitve revizorke je potrebno spremeniti
način poslovanja šolske kuhinje. Ceno malice mora potrditi lokalna skupnost, ki
nosi tudi del stroškov (materialni stroški). Ugotavlja se, da potrditev cene malice s
strani lokalne skupnosti do 31.01.2008 še ni bila potrjena. Občina Jesenice je
šele 04.01.2008 zahtevala kalkulacije za obračun cene malice. Ker lokalna
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skupnost cene malice ni potrdila in odvedla materialne stroške, je način
poslovanja v prekršku.
Prosi za odgovor, kdaj bo to področje urejeno.

7.12 Oto Kelih (v imenu SD Jesenice) – vprašanje – ustno in pisno
157. vprašanje 14. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.01.2008
k 7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Dne 14.01.2008 so bili obveščeni, da so bila v spominskem parku na Jesenicah
ukradena spominska obeležja, bronaste glave oziroma poprsja štirih narodnih
herojev (ki so bili pred vojno zaposleni v Železarni Jesenice): Jožeta Gregorčiča –
Gorenjca, Toneta Dežmana, Borisa Žvana in Matija Verdnika – Tomaža in
jeseniškega pisatelja Toneta Čufarja in zastopnika delavstva v stari Jugoslaviji
Venclja Perka.
Ob tej novici so bili Jeseničani zgroženi in brez besed. Kaj podobnega se na
Jesenicah doslej še ni zgodilo. Ta dejanja so določno obsodili Jeseničani. Ne gre
samo za materialno škodo, gre predvsem za moralno škodo, ki so jo domačini
občutili kot pljunek v obraz vsem pomembnim dogodkom in jeseniškim
osebnostim.
Povedati velja, da so spomenike herojev odlili v Železarni leta 1988 in jih istega
leta postavili v Spominski park na Plavž, spomenik pisatelju Tonetu Čufarju je
postavila ZKD Jesenice leta 1988, poprsje Venclju Perku pa ZB Jesenice s
pomočjo donatorjev iz Jesenic in nekaterih ostalih podjetij iz Slovenije v letu
2006.
Zato sedaj sprašuje v imenu poslanske skupine Socialnih demokratov Jesenice,
kako popraviti to škodo in kako ponovno obnoviti spomenike, na katere so
Jeseničani lahko ponosni?
V razpravi na predlagano pobudo so sodelovali:
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Spomenike je kradla skupina ljudi po naročilu zaradi materiala. Skupino so
policisti ujeli pri kraji spomenika na Hrušici in na ta način so prišli tudi do
podatka, kam so odpeljali ostale ukradene spomenike. Vendar pa so bili
kipi že razrezani, tako da se ocenjuje, da manjka okoli 25 % materiala, kar
pomeni, da bo te kipe zelo težko karkoli obnoviti ali ohraniti, razen dveh
rok talca, ki sta bila odnesena iz spomenika v Dragi.
Razen za kip Toneta Čufarja so vsi ostali kalupi ohranjeni, tako da se bo
potrebno le dogovoriti, kako te kipe na novo vliti. Za kip Toneta Čufarja pa
bo potrebno na podlagi kipa, ki stoji pred Osnovno šolo Toneta Čufarja,
izdelati negativ in potem narediti nov odlitek.
Povedati je potrebno še to, da se razen spomenika v Dragi, ki je bil v
pristojnosti države, vsi ostali spomeniki v pristojnosti občin, ter da so vsi
trije prijeti storilci zaposleni v podjetju Acroni, konkretno v hladni valjarni na
Koroški Beli.
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Boris Bregant:
Slišal je, da storilci teh dejanj celo javno izjavljajo, da storjeno kaznivo
dejanje ni nič posebnega in da jim tako ali tako nihče nič ne more. Kljub
vsem pa upa, da bodo pristojni organi v doglednem času ustrezno zaključili
postopek in storilcem izrekli primerne sankcije.
Predlaga, da Občinski svet zahteva od organov pregona in od sodstva, da
zadevo v doglednem času in v skladu za zakonodajo tudi zaključijo.
Boris Smolej:
Predlaga, da se nazaj na podeste namestijo ostanki kipov, spodaj pa naj
se napiše, da so bile vidne posledice storjene s kriminalnim dejanjem.
Napiše pa naj se tudi za kakšen znesek je oškodovana Občina, ki je
lastnica teh spomenikov in ki bo morala financirati njihovo obnovo. Ta
sredstva pa naj se potem izterjajo od storilcev tega kaznivega dejanja.

7.13 Boris Bregant – pobuda – ustno
158. pobuda 14. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.01.2008 k
7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Meni, da je prav, da bi Občinski svet spregovoril nekaj besed tudi glede ravnanja
z odpadki na Gorenjskem. Občinski svet občine Kranjska Gora je namreč sprejel
drugačne sklepe kot so bili sprejeti na Jesenicah in v Žirovnici. S tem prihaja do
neke nove situacije, saj so se do tega trenutka sklepi sprejemali enotno, sedaj pa
vsaka občina želi na tem področju voditi neko svojo politiko.
Ko je bila deponija zgrajene so bile vse tri občine še združene pod občino
Jesenice, po delitvi občin pa je bil po delitvi bilanci določen delež, ki pripada
posamezni občini. Na začetku se je na odlagališče tudi odlagalo odpadke nekje v
skladu z delitveno bilanci, in sicer približno 20 % iz občine Kranjska Gora, 10 % iz
občine Žirovnica in 70 % iz občine Jesenice. Od leta 1998 pa v občini Kranjska
Gora teža komunalnih odpadkov raste, in sicer se je do danes povečala za okoli
25 %, medtem ko je količina v občini Jesenice in v občini Žirovnica ostalo
približno enaka kot na začetku.
Če bi Jesenice imele svoj volumen in svojo dinamiko odlaganja, bi bilo v tem
trenutku na deponijo prostora še za približno 33 let. Na delu od občine Kranjska
Gora bi bilo prostora za 26 let, na delu od občine Žirovnica pa za 29 let. Iz tega
podatka se lahko razume skrb občine Kranjska Gora glede dovažanja odpadkov
iz drugih občin, kajti že s svojim dovozom odpadkov bodo zapolnjevali večji del
odlagališča.
Predlaga, da Občinski svet zadolži upravljavca odlagališča, da naredi neko
analizo, na podlagi katere se bo dalo narediti zaključke o katerih se bo potem na
argumentiranih osnovah lahko tudi razpravljalo.
Župan Tomaž Tom Mencinger - odgovor:
Do pred kratkim se je z občino Kranjska Gora zelo dobro komuniciralo in
sodelovalo, zato tudi sam ne ve kaj je vzrok, da se je sedaj ta način spremenil.
Vsi trije župani občin Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora so se decembra
dogovorili, da bodo predlagane sklepe dali v odločanje na seje občinskih svetov.
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Čez nekaj dni pa je župan občine Kranjska Gora izrazil neko bojazen, da
predlagani sklep ni primeren za decembrsko sejo Občinskega sveta občine
Kranjska Gora. Predlagal pa je, da bo tak predlog sklepa dal v obravnavo na
januarsko sejo Občinskega sveta. Med tem časom pa je prišlo do zelo
nerazumljivega načina komuniciranja s strani župana občine Kranjske Gora, ki je
pred tremi tedni (pred sejo Občinskega sveta občine Kranjska Gora) začel
komunicirati z novinarji, da bodo v Kranjski Gori sprejeli sklep, da bodo ostalim
občinam dovolili dovoz odpadkov na Malo Mežaklo samo do konca meseca
marca. Potem so pa vsi novinarji začeli spraševati kaj bo naredil župan občine
Jesenice, ko bo tak sklep sprejet.
Deponija Mala Mežakla je zelo težko uspela, da se je med več kot 60 deponijami
v Sloveniji, umestila med 14 deponij, ki bodo v operativnem programu države za
obdobje 2009 – 2013 in bodo po letu 2009 še lahko obratovale. Vendar pa bodo
te deponije lahko obratovale le pod pogojem, da se bodo odpadki najprej peljali
na MBO na materialno in biološko obdelavo, potem pa se bodo ostanki lahko
pripeljali na deponijo, kar je tudi pogoj IPPC direktive za pridobitev ustreznega
dovoljenja. To pa pomeni, da se teoretično lahko zgodi, da država meseca julija
2009 zapre odlagališče na Mali Mežakli in bo potrebno kljub prazni in urejeni
deponiji odpadke voziti na drugo odlagališče.
V operativnem programu države je tudi navedeno,da bodo upravne enote
Radovljica, Škofja Loka in Jesenice lahko koristile odlagalno polje na Mali
Mežakli. Na Jesenicah pa so izpolnjeni tudi vsi elementi za postavitev MBO-ja, ki
bi to območje pokrival. Na Gorenjskem je namreč situacija trenutno taka, da po
juliju 2007, ko je predsedovanje CERO-tu prevzel kranjski župan, ni bil niti enkrat
sklican skupen sestanek. Zato se je zgodilo to, da so manjše občine začele voditi
iniciativo za reševanje problematike glede odlaganja odpadkov na Gorenjskem.
Občine imajo po delitveni bilanci delež na deponiji približno 20 % Kranjska Gora,
10 % Žirovnica in 70 % Jesenice. Občina Kranjska Gora pa je do sedaj v skupni
masi pripeljala na deponijo okoli 26 % odpadkov, kar pomeni 6 % več kot ji
pripada po delitveni bilanci, pa zaradi tega ni nihče kompliciral. Sam se je zato
tudi v naprej pripravljen še dogovarjati, kajti z občino Kranjska Gora niso
razčiščene tudi druge stvari, npr. čistilna naprava.

7.14 Boris Dolžan – vprašanje – ustno
159. vprašanje 14. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.01.2008
k 7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zanima ga, koliko časa bo na Prešernovi cesti še omejitev hitrosti na 40 km/h?
Tomaž Vidmar – odgovor:
Omejitev hitrosti je na delu ceste mimo Gradisa, ker za ta del ceste še ni
pridobljeno uporabno dovoljenje.

7.15 Boris Dolžan – pobuda – ustno
160. pobuda 14. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.01.2008 k
7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
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Svetnice in svetniki so na mizo dobili statistiko o spremembah cene za daljinsko
ogrevanje, iz katere je razvidno, da se je cena zvišala za 15 %. Predlaga, da se
na eno izmed naslednjih sej Občinskega sveta občine Jesenice uvrsti posebna
točka na to temo. Na sejo se povabi tudi direktorja Enosa in predstavnika
distributerja, glede na to, da je po zbranih podatkih cena na Jesenicah kar precej
nad povprečjem.

7.16 Marija Kalan – vprašanje – ustno
161. vprašanje 14. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.01.2008
k 7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Na Cesti maršala Tita 45 je že več kot eno leto prazno stanovanje. Problem je
nastal, ko je bilo to stanovanje ponujeno v odkup gospe Zori Pagon, ki ima sina,
ki je težak invalid. Zanima jo, ali je možno gospe Pagonovi stanovanje za nekaj
časa dati v najem, potem pa ga ona odkupi?
Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
Gospa Zora Pagon je v zelo težki situaciji, zato se ji je ponudilo stanovanje na
Cesti maršala Tita 45, kjer je tudi dvigalo dovolj široko, da omogoča dostop do
stanovanja z invalidskim vozičkom. Vendar pa se ji stanovanje ne more dodeliti
preko vrstnega reda, zato ji je bila ponujena možnost, da ona odkupi to
stanovanje, potem pa se gre v menjavo.

7.17 Marija Kalan – pobuda – ustno
162. pobuda 14. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.01.2008 k
7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Veliko krajanov se ne strinja z dovozom odpadkov na deponijo Mala Mežakla iz
drugih občin, zato predlaga, da se v medijih (na Radiu Triglav in v Jeseniških
novicah) objavi taka obrazložitev, kot je bila dana na današnji seji Občinskega
sveta.
Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
Za objavo v Jeseniških novicah, ki izidejo 7. februarja, se bo pripravila širša
informacija z vsemi potrebnimi podatki glede odlaganja odpadkov na Mali
Mežakli.

7.18 Marko Zupančič – pobuda – ustno
163. pobuda 14. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.01.2008 k
7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Župan je bil že seznanjen s problematiko glede internetne povezave v
Javorniškem Rovtu. Trenutno je namreč situacija taka, da je linija za internet
zasedena in ni možno več nobene povezave. Ljudje sicer sami posredujejo v
Kranj na Telekom, vendar pa predlaga, da posreduje tudi Občina, ki ima kot neka
inštitucija sigurno večji pomen, kot pa ga imajo posamezne fizične osebe.
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7.19 Jernej Udir – pobuda – ustno
164. pobuda 14. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.01.2008 k
7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Sam je že v prejšnjih mandatih večkrat izpostavil problem glede pirotehničnih
sredstev v času novoletnih praznikov. Na Koroški Beli namreč posamezniki
uporabljajo ta sredstva cel november in december. Glede na to, da se vandalizem
zelo širi (popisane škarpe, prestreljena stavba Acronija, ipd.), apelira na Občinski
svet in na vse pristojne službe, da se Koroško Belo bolj konkretno postavi pod
drobnogled.
Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
Dne 29.01.2008 je bil na Občini Jesenice sklican sestanek Sveta za varnost. Na
tem sestanku sta bila prisotna tudi komandir Policijske postaje Jesenice Marko
Sonc in Edvard Ladan, vodja okoliša, ki obsega KS Sava. Na tem sestanku se je
kar nekaj časa konkretno razpravljalo o Krajevni skupnosti Sava zaradi neljubih
dogodkov, ki so se v tej krajevni skupnosti dogajali, in sicer so bili na železniško
progo postavljeni kontejnerji, razbijale so se šipe, po parkirnih prostorih so se
lomili količki, ki se postavijo v zimskem času ipd. Policisti so v tej akciji
pregledovali 200 ljudi, potem so izločili 49 oseb, na koncu pa so prišli do 6 – 15
oseb, od katerih je večina mladoletnikov, ki jih starši ne morejo več obvladovati.
Boris Smolej:
Komandirja Policijske postaje Jesenice naj se obvesti, da naj za Jeseniške novice
ne piše člankov o tem, da je na Jesenicah situacija na področju varnosti odlična,
ker se ljudem zdijo takšni članki nesmiselni in celo smešni.

7.20 Ljudmila Ilenič – zahvala:
Decembrska seja Občinskega sveta je bila nekaj posebnega tudi zaradi proslave
ob vstopu Slovenije v Schengensko območje in zaradi novoletnih daril, ki so jih
dobile svetnice in svetniki. Zato se zahvaljuje vsem, ki so se potrudili, da so bili
člani Občinskega sveta zelo lepo obdarovani.

17.21 Župan Tomaž Tom Mencinger – informacija:
Ljudska univerza Jesenice je pridobila poseben status svetovalnega središča,
zato je bila v preteklem tednu na Jesenicah tudi slovesna otvoritev novega
svetovalnega središča za celotno Gorenjsko
Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
14. redno sejo Občinskega sveta je župan zaključil ob 19.40 uri.
SVETOVALKA OBČINSKEGA
SVETA OBČINE JESENICE:
Mag. Božena RONNER
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