OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET

Številka: 032-13/2007
Datum: 21.12.2007

ZAPISNIK
13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V
ČETRTEK, 20.12.2007 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, Vera PINTAR, Boris KITEK
Vinko LAVTIŽAR, Ivanka ZUPAČIČ, Igor ARH, Boris BREGANT, Marjeta
TOMAŠ, Branko NOČ in Marija MULEJ.
NEOPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN: mag. Marjan ČUFER.
OSTALI PRISOTNI:
Župan občine Jesenice Tomaž Tom MENCINGER, Slavka BRELIH – direktorica
občinske uprave, Tea VIŠNAR – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in
splošne zadeve, Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor,
Tomaž VIDMAR – direktor Komunalne direkcija, Brigita DŽAMASTAGIČ – vodja
Oddelka za finance, plan in analize, Boža KOVAČ – vodja Oddelka za
gospodarstvo, Branko BANKO – tehnični direktor podjetja Acroni, mag.
Aleksander KUPLJENIK – direktor JKP JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Darja RADIĆ
– predsednica Nadzornega odbora občine Jesenice, Alenka MARKUN – Marbo,
d.o.o. in mag. Božena RONNER - svetovalka župana za Občinski svet.
NOVINARJI:
Matjaž ARIH – ATM, Janko RABIČ – Radio Triglav, Urša PETERNEL – Gorenjski
Glas, Martin DOLANC – Radio Kranj in Klementina MEŽEK SKUMAVEC – GTV.
ZAPISNIK JE PISALA:
Mojca RAZINGER.
Pred začetkom 13. redne seje Občinskega sveta so skavti z Jesenic s kratkim
pozdravom svetnicam in svetnikom podarili »luč miru iz Betlehema«, z namenom,
da bi ta luč prinesla mir v naše družine, srca, domove ter širšo družbo.
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 Občinskega sveta, zato Občinski svet lahko pravno veljavno
odloča.
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Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je župan predlagal
247. sklep 13. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.12.2007:
POTRDITEV PREDLAGANEGA DNEVNEGA REDA.
D N E V N I R E D:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 12. redne seje Občinskega
sveta, ki je bila 22.11.2007.
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju finančnih
spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo
obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Jesenice –
DRUGA OBRAVNAVA.
3. Predlog sprememb in dopolnitev Operativnega programa odvajanja in čiščenja
odpadnih vod za občino Jesenice.
4. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2008 in za leto 2009 – DRUGA
OBRAVNAVA.
5. Predlog za sklenitev Partnerstva med občinama Jesenice in St. Jakob.
6. Premoženjsko pravne zadeve:
6.1 Posamični program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Jesenice – prodaja zemljišča s parc. št. 1719/2 k.o. Jesenice.
6.2 Posamični program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Jesenice – prodaja zemljišča s parc. št. 1719/3 k.o. Jesenice.
6.3 Posamični program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Jesenice – prodaja zemljišča s parc. št. 1720 in s parc. št. 17179/1 obe k.o.
Jesenice.
6.4 Posamični program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Jesenice – prodaja zemljišča s parc. št. 1719/4 k.o. Jesenice.
6.5 Posamični program prodaje stvarnega premoženja v lasti Občine Jesenice –
prodaja zemljišča s parc. št. 615/1 k.o. Jesenice.
7. Program dela Nadzornega odbora občine Jesenice za leto 2008.
8. Predlog odlaganja odpadkov na deponijo Mala Mežakla iz drugih gorenjskih
občin.
9. Poročila:
9.1 Poročilo št. 3 o vplivih Acronija na okolje.
9.2 Poročilo št. 3 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2007.
10. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 24
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 12. REDNE
SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 22.11.2007.
Razprave in pripomb na besedilo zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta ni
bilo, zato je župan predlagal
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248. sklep 13. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.12.2007 k 1.
točki dnevnega reda: POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH
SKLEPOV 12. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 22.11.2007.
Potrdi se besedilo zapisnika z realizacijo sklepov, sprejetih na 12. redni seji
Občinskega sveta, ki je bila 22.11.2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 24
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
DODELJEVANJU FINANČNIH SPODBUD INVESTICIJSKIM UKREPOM ZA
UČINKOVITO RABO ENERGIJE IN IZRABO OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE
V GOSPODINJSTVIH NA OBMOČJU OBČINE JESENICE – DRUGA
OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek pojasnila, da je bil predlog sprememb
in dopolnitev Odloka v prvi obravnavi na septembrski seji Občinskega sveta.
Glede na sklepe pristojnega Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko so bile zaprošene pristojne organizacije (Energetska
pisarna, Inštitut Jožefa Štefana) za določena mnenja, na podlagi teh mnenj pa se
je potem večina pripomb, ki so bile dane v razpravi na Občinskem svetu in na
odborih, tudi upoštevalo. Bistvena je predvsem sprememba, da je fasade na
večstanovanjskih stavbah mogoče izvajati po fazah, pri tem pa morajo biti
časovno opredeljene vse faze investicijskega ukrepa, vsaka faza zase pa mora
biti tehnološko zaključena celota. Ni pa bil upoštevan predlog, da bi bilo dovolj
manj kot 100 % soglasje stanovalcev v primeru investicijskih ukrepov
razdeljevanja in obračunavanja stroškov za toploto v večstanovanjskih stavbah,
vgradnje termostatskih ventilov in hidravličnega uravnoteženja, in sicer iz razloga,
ker ti investicijski ukrepi nimajo energetskega učinka, če niso 100 % realizirani.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija nima pripomb na predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o dodeljevanju finančnih spodbud investicijskim ukrepom za
učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na
območju občine Jesenice, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme v
drugi obravnavi.
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju
finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo
obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Jesenice v drugi
obravnavi.
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Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito
rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju
Občine Jesenice - DRUGA OBRAVNAVA.
V razpravi sta sodelovala:
Ibrahim Smajić:
V prvi obravnavi je predlagal, da se med investicijske ukrepe uvrsti tudi
strešna kritina s toplotno izolacijo. Iz odgovora v gradivu pa je razvidno, da
se njegov predlog ni obravnaval v tem smislu.
Če bi ta ukrep uvrstili med investicijske ukrepe, bi na ta način rešili dva
problema: občani bi zamenjali kritino, ki je sporna iz zdravstvenih razlogov,
po drugi strani pa bi bile stavbe tudi bolj toplotno izolirane.
Valentina Gorišek:
Za toplotno izolacijo strehe se dodelijo finančna sredstva kadar občani
izvedejo toplotno izolacijo podstrešja in istočasno zamenjajo tudi streho,
kot enoten investicijski ukrep.
Po razpravi je župan predlagal
249. sklep 13. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.12.2007 k 2.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O DODELJEVANJU FINANČNIH SPODBUD
INVESTICIJSKIM UKREPOM ZA UČINKOVITO RABO ENERGIJE IN IZRABO
OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE V GOSPODINJSTVIH NA OBMOČJU
OBČINE JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju
finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo
obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Jesenice - DRUGA
OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA
ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD ZA OBČINO JESENICE.
V uvodni obrazložitvi je Tomaž Vidmar povedal, da je Občinski svet leta 2004
sprejel Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ki je usklajen tudi
z državnim operativnim programom in z Nacionalnim programom varstva okolja.
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Ta dokument je potreben pri vseh prijavah na razpise, zato je vsako leto ob
sprejemu proračuna potrebno spremeniti tisti del operativnega programa, v
katerem je načrtovan oz. napisan terminski plan investicij.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Sprememb in dopolnitev operativnega programa odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih vod občine Jesenice, s tem, da se v načrt
razvojnih programov dodatno vključi investicija v obnovo komunalne infrastrukture
na Blejski Dobravi.
Do seje Občinskega sveta občine Jesenice se posreduje pisni odgovor, zakaj v
načrtu razvojnih programov 2008 – 2012 prihaja do razlik med skupno vrednostjo
stroškov in prihodkov za predvidene investicije.
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 Sprememb in dopolnitev operativnega
programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod občine Jesenice.
V razpravi so sodelovali:
Igor Arh:
Zanima ga, zakaj v Operativni program do leta 2017 ni vključena tudi
izgradnja kanalizacije na Kočni?
Tomaž Vidmar:
Kanalizacija na Kočni je vključena pod točko 10 – izgradnja komunalne
infrastrukture na podeželju.
Zoran Kramar:
V gradivu je napisano, da občani tudi na tistih območjih v občini Jesenice,
kjer ni izdelan kanalizacijski kolektor, plačujejo nadomestilo oz. komunalno
takso. Vprašljivo je, če je to res najbolj pošten način, kajti na nekem
območju, npr. Podmežaklo, kjer ni izdelanega kanalizacijskega kolektorja,
ljudje ravno tako plačujejo to takso, čeprav odplake uhajajo v reko Savo.
V razvojnih programih se odmika izgradnja kanalizacije Podmežakla v leti
2011 in 2012. Pripravljajo se namreč projekti za ureditev športnega parka
Podmežaklo, kjer je eden izmed poglavitnih pogojev, da se celotno
območje priključi na kanalizacijski kolektor oz. na čistilno napravo.
Kanalizacija bi se zato že morala dograditi, da bi se potem tudi ostali
projekti lahko vezali na to investicijo.
V tabeli, ki je priložena poročilo o delu delovnih teles, so zneski narobe
sešteti.
Tomaž Vidmar:
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Strošek odvajanja in čiščenja odpadnih vod plačujejo tudi tisti občani, ki
niso priklopljeni na kanalizacijski korektor ali na čistilno napravo, vendar pa
imajo potem ti občani enkrat letno brezplačno čiščenje greznice.
Kanalizacija Podmežakla je uvrščena v načrt razvojnih programov za leti
2010 in 2011. Ta investicija se bo prijavila tudi na razpis, saj se zanjo
pričakuje pridobitev sredstev iz kohezijskih skladov.
Marko Zupančič:
V načrtu razvojnih programov na strani 23 so navedeni vsi kraji. Sam pa je
že v prejšnjem mandatu opozoril na to, da bo potrebno urediti probleme
glede odvajanja komunalnih vod tudi v Javorniškem Rovtu. Zato ga
zanima, zakaj v gradivu ni nikjer omenjenega tudi zaselka Javorniški Rovt?
Tomaž Vidmar:
Javorniški Rovt je vključen pod točko 10 – izgradnja komunalne
infrastrukture na podeželju. Do leta 2017 na takih območjih sicer ni
potrebno zgraditi kanalizacijskega sistema, so pa predvidene male čistilne
naprave, tako da je v točki 10 obdelan tudi Javorniški Rovt.
Po razpravi je župan predlagal
250. sklep 13. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.12.2007 k 3.
točki dnevnega reda: PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV
OPERATIVNEGA PROGRAMA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VOD
ZA OBČINO JESENICE.
Sprejme se predlog Sprememb in dopolnitev operativnega programa odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih vod občine Jesenice. s tem, da se v načrt
razvojnih programov dodatno vključi investicija v obnovo komunalne infrastrukture
na Blejski Dobravi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 27
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2008 IN ZA LETO
2009 – DRUGA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je župan Tomaž Tom Mencinger povedal, da je med prvo
in drugo obravnavo proračunov za leto 2008 in 2009 nastalo nekaj sprememb,
kar je natančno tudi obrazloženo v posredovanem gradivu. Dodatna sredstva so
tako zagotovljena za obnovo sakralnih objektov ter za nakup čistilnega stroja
rolbe, dopolnjen pa je tudi seznam prireditev z Miklavževim sejmom.
Brigita Džamastagič je v nadaljevanju pojasnila, da se je ponovno ocenila ocena
realizacije za leto 2007, tako da je ostanek sredstev na računu iz leta 2007 sedaj
nekoliko večji, predvsem iz naslova več pobranega komunalnega prispevka,
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nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, davka od nepremičnin ter iz
naslova dovoza odpadkov na odlagališče Mala Mežakla iz drugih občin. Zaradi
večjega predvidenega ostanka je v letu 2008 zmanjšana višina zadolževanja.
Posledično temu je tudi že v letu 2008 nekoliko manjše odplačilo kredita, tako na
strani računa financiranja (odplačilo glavnice), kot tudi pri odplačilu obresti. Na
odhodkovni strani pa so bile upoštevane pripombe iz prve obravnave, manjše
spremembe pa so tudi zaradi zamika nekaterih predvidenih sredstev iz leta 2007
v leto 2008. Vsebinska sprememba pa je v tem, da se je prvotno skupno občinsko
upravo razdelilo na dva neposredna proračunska uporabnika; na notranjo revizijo
ter na medobčinski inšpektorat in redarstvo.
Za leto 2009 pa so bile le manjše spremembe med prvo in drugo obravnavo.
Nekaj več prihodkov se pričakuje zaradi sofinanciranja skupnih služb iz naslova
občin soustanoviteljic, na strani odhodkov pa so vključena tudi dodatna sredstva
za vzdrževanje trim steze. Del sredstev za športne prireditve pa je zgolj
prenesenih iz leta 2009 v leto 2008. Zaradi manjšega zadolževanja pa je tudi v
letu 2009 posledično manj sredstev potrebnih za odplačilo dolgoročnega kredita,
tako na strani glavnice, kot tudi na strani obresti.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisije ugotavlja, da nima pripomb na predlagano besedilo
proračunu občine Jesenice za leto 2008 v drugi obravnavi, zato
Občinskemu svetu da ga sprejem.
Statutarna komisije ugotavlja, da nima pripomb na predlagano besedilo
proračunu občine Jesenice za leto 2009 v drugi obravnavi, zato
Občinskemu svetu da ga sprejem.

Odloka o
predlaga
Odloka o
predlaga

Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga, da Občinski svet sprejme predlagani
proračun občine Jesenice za leto 2008 v drugi obravnavi.
Odbor za proračun in finance predlaga, da Občinski svet sprejme predlagani
proračun občine Jesenice za leto 2009 v drugi obravnavi.
Ibrahim Smajić – predsednik Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter
zdravstvo:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga, da Občinski svet
občine Jesenice sprejme predlagani Proračun občine Jesenice za leto 2008 v
drugi obravnavi na področjih, za katere je Odbor pristojen.
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga, da Občinski svet
občine Jesenice sprejme predlagani Proračun občine Jesenice za leto 2009 v
drugi obravnavi na področjih, za katere je Odbor pristojen.
Zoran Kramar – predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2008 v drugi obravnavi na
področjih, za katere je Odbor pristojen.
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto 20098 v drugi obravnavi
na področjih, za katere je Odbor pristojen.
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Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
občinska uprava do februarske seje Občinskega sveta preuči možnost priprave
pravnega akta, ki bo omogočal dodelitev sredstev za zaščito narcis oz. za
ohranjanje krajine.
Odbor za gospodarstvo predlaga, da Občinski svet sprejme predlagani proračun
občine Jesenice za leto 2008 v drugi obravnavi na področjih, za katere je Odbor
pristojen.
Odbor za gospodarstvo predlaga, da Občinski svet sprejme predlagani proračun
občine Jesenice za leto 2009 v drugi obravnavi na področjih, za katere je Odbor
pristojen.
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 proračun občine Jesenice za leto 2008, v
drugi obravnavi in na področjih, za katere je Odbor pristojen: stanovanjskokomunalno področje, ceste,energetika.
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga,
da Občinski svet sprejme predlagani proračun občine Jesenice za leto 2009, v
drugi obravnavi in na področjih, za katere je Odbor pristojen: stanovanjskokomunalno področje, ceste,energetika.
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, da Občinski svet sprejme predlagani proračun občine Jesenice za leto
2008 v drugi obravnavi na področjih, za katere je Odbor pristojen.
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga, da Občinski svet sprejme predlagani proračun občine Jesenice za leto
2009 v drugi obravnavi na področjih, za katere je Odbor pristojen.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je župan predlagal
251. sklep 13. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.12.2007 k 4.
točki dnevnega reda: PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO
2008 IN ZA LETO 2009 – DRUGA OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2008 v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.

252. sklep 13. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.12.2007 k 4.
točki dnevnega reda: PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO
2008 IN ZA LETO 2009 – DRUGA OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2009 v drugi obravnavi.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 23
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
in
253. sklep 13. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.12.2007 k 4.
točki dnevnega reda: PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO
2008 IN ZA LETO 2009 – DRUGA OBRAVNAVA.
Občinski svet občine Jesenice predlaga, da občinska uprava do februarske seje
2008 Občinskega sveta preuči možnost priprave pravnega akta, ki bo omogočal
dodelitev sredstev za zaščito narcis oz. za ohranjanje krajine.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 27
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG ZA SKLENITEV PARTNERSTVA MED OBČINAMA JESENICE IN
ST. JAKOB.
V uvodni obrazložitvi je podžupan Boris Bregant povedal, da sodelovanje med
občino Jesenice in občino St. Jakob poteka že več kot 30 let. Sredi 70. let se je
začelo intenzivno sodelovanje gasilski enot iz St. Jakoba in iz Jesenic. Anton Arh
in Ernest Janul sta takrat začela partnerstvo oz. sodelovanje, kajti v tistih časih je
bil eden osnovnih problemov, kako dobiti rezervne dele za gasilsko opremo.
Občina St. Jakob je k temu pristopila in marsikatera oprema je na Jesenice
prispela po gasilskih linijah. Ker je bilo to sodelovanje tako uspešno, so se začeli
srečevati tudi kulturniki in druge neformalne skupine. V tem času je v občini St.
Jakob prišlo do ene menjave na županskem mestu, na Jesenicah je bilo županov
več, vendar pa se je tradicija sodelovanja še vedno ohranila. Posebej je bilo to
poudarjeno ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo, ko so predstavniki občine St.
Jakob na takratni slovesnosti povedali, da se veselijo približevanja Slovenije.
Ob vstopu Slovenije v Schengensko območje pa je bila dana pobuda, da se
začne pogosteje srečevati na vseh področjih. Zato so v St. Jakobu predlagali, da
se med občinama sklene neko partnerstvo, Občinski svet občine St. Jakob pa je
na včerajšnji seji soglasno že sprejel sklep, da se podpiše listina o partnerstvu
med obema občinama. Tudi slovenska skupnost na Koroškem pozdravlja to
povezovanje, ob tem, da se istočasno povezujeta tudi občini Beljak in Kranj.
Občina Jesenice je trenutno povezana oz. pobratena z občinami Nagold, Trbovlje
in Valjevo. Za Nagoldom potekajo te povezave enkrat do dvakrat letno, zato bi
morali poiskati več možnosti za sodelovanje. Nagold namreč za ta namen dobiva
tudi evropska sredstva. Z občino Trbovlje poteka sodelovanje predvsem ob
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občinskih praznik, saj je župan Trbovelj ob takih dogodkih skoraj vedno prisoten
na Jesenicah in tudi župan Jesenic v Trbovljah. Občina Valjevo pa je ta trenutek
sicer nekoliko daleč, vendar pa bi se bilo potrebno potruditi, da se tudi to
povezovanje nazaj oživi.
V razpravi sta sodelovala:
Andrej Černe:
Gasilci St. Jakoba in Jesenice so listino o sodelovanju podpisali že pred
devetimi leti. Manj poznano pa je področje sodelovanja oz. pomoči z
avstrijske strani v času osamosvajanja Slovenije. Predvsem področje
pomoči beguncem je bilo takrat zelo pomembno, zato je predlog za podpis
listine o partnerstvu zelo lepa gesta.
Boris Smolej:
Župan občine Kranjska Gora je povedal, da italijanske in avstrijske
vzgojiteljice en dan v tednu obiskujejo vrtec v Kranjski Gori.
Po razpravi je župan predlagal
254. sklep 13. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.12.2007 k 5.
točki dnevnega reda: PREDLOG ZA SKLENITEV PARTNERSTVA MED
OBČINAMA JESENICE IN ST. JAKOB.
Potrdi se Listina o partnerstvu med Občino St. Jakob in Občino Jesenice in
pooblašča župana, da jo podpiše kot zastopnik Občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 27
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE:
6.1 Posamični program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Jesenice – prodaja zemljišča s parc. št. 1719/2 k.o. Jesenice.
6.2 Posamični program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Jesenice – prodaja zemljišča s parc. št. 1719/3 k.o. Jesenice.
6.3 Posamični program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Jesenice – prodaja zemljišča s parc. št. 1720 in s parc. št. 17179/1 obe
k.o. Jesenice.
6.4 Posamični program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Jesenice – prodaja zemljišča s parc. št. 1719/4 k.o. Jesenice.
6.5 Posamični program prodaje stvarnega premoženja v lasti Občine
Jesenice – prodaja zemljišča s parc. št. 615/1 k.o. Jesenice.
6.1 POSAMIČNI
PROGRAM
RAZPOLAGANJA
Z
NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM OBČINE JESENICE – PRODAJA ZEMLJIŠČA S PARC.
ŠT. 1719/2 K.O. JESENICE.
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V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da gre pri točkah 6.1 do 6.4
za prodajo premoženja za potrebe ureditve parkirnih mest na Cesti Borisa
Kidriča, pri točki 6.5 pa gre za prodajo zemljišča na Cesti Franceta Prešerna, ki je
izvedena na podlagi javnega zbiranja ponudb.
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 se
zemljišče s parc. št. 1719/2 k.o. Jesenice, v izmeri 79 m2, uvrsti v letni program
prodaje stvarnega premoženja za leto 2007.
Odbor predlaga, da Občinski svet sprejme posamičen program razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Jesenice – prodaja zemljišča s parc. št.
1719/2 k.o. Jesenice.
Občina Jesenice na podlagi metode neposredne pogodbe proda zemljišče s parc.
št. 1719/2 k.o. Jesenice kupcu, Bedene Stanislavu, Cesta Borisa Kidriča 8, 4270
Jesenice, po ceni, določeni na podlagi cenitvenega poročila sodnega cenilca.
Občina Jesenice bo s kupcem sklenila prodajno pogodbo.
Stroški in davščine v zvezi z realizacijo pravnega posla bremenijo kupca.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da se
zemljišče s parc. št. 1719/2 k.o. Jesenice, v izmeri 79 m2, uvrsti v letni program
prodaje stvarnega premoženja za leto 2007.
Odbor predlaga, da Občinski svet sprejme posamičen program razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Jesenice – prodaja zemljišča s parc. št.
1719/2 k.o. Jesenice.
Občina Jesenice na podlagi metode neposredne pogodbe proda zemljišče s parc.
št. 1719/2 k.o. Jesenice kupcu, Bedene Stanislavu, Cesta Borisa Kidriča 8, 4270
Jesenice, po ceni, določeni na podlagi cenitvenega poročila sodnega cenilca.
Občina Jesenice bo s kupcem sklenila prodajno pogodbo.
Stroški in davščine v zvezi z realizacijo pravnega posla bremenijo kupca.
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 se zemljišče s parc. št. 1719/2
k.o. Jesenice, v izmeri 79 m2, uvrsti v letni program prodaje stvarnega
premoženja za leto 2007.
Odbor predlaga, da Občinski svet sprejme posamičen program razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Jesenice – prodaja zemljišča s parc. št.
1719/2 k.o. Jesenice.
Občina Jesenice na podlagi metode neposredne pogodbe proda zemljišče s parc.
št. 1719/2 k.o. Jesenice kupcu, Bedene Stanislavu, Cesta Borisa Kidriča 8, 4270
Jesenice, po ceni, določeni na podlagi cenitvenega poročila sodnega cenilca.
Občina Jesenice bo s kupcem sklenila prodajno pogodbo.
Stroški in davščine v zvezi z realizacijo pravnega posla bremenijo kupca.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
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255. sklep 13. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.12.2007 k 6.1
točki dnevnega reda: PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE: Posamični
program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice –
prodaja zemljišča s parc. št. 1719/2 k.o. Jesenice.
1. Zemljišče s parc. št. 1719/2 k.o. Jesenice, v izmeri 79 m², se uvrsti v letni
program prodaje stvarnega premoženja za leto 2007.
2. Občinski svet Občine Jesenice sprejme posamičen program razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Jesenice - Prodaja zemljišča s parc. št.
1719/2 k.o. Jesenice.
3. Občina Jesenice na podlagi metode neposredne pogodbe proda zemljišče s
parc. št. 1719/2 k.o. Jesenice, kupcu Bedene Stanislavu, Cesta Borisa Kidriča
8, 4270 Jesenice, po ceni določeni na podlagi cenitvenega poročila sodnega
cenilca.
Občina Jesenice bo s kupcem sklenila prodajno pogodbo.
Stroški in davščine, v zvezi z realizacijo pravnega posla, bremenijo kupca.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 23
Sklep je bil sprejet.

6.2 POSAMIČNI
PROGRAM
RAZPOLAGANJA
Z
NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM OBČINE JESENICE – PRODAJA ZEMLJIŠČA S PARC.
ŠT. 1719/3 K.O. JESENICE.
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 se
zemljišče s parc. št. 1719/3 k.o. Jesenice, v izmeri 72 m2, uvrsti v letni program
prodaje stvarnega premoženja za leto 2007.
Odbor predlaga, da Občinski svet sprejme posamičen program razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Jesenice – prodaja zemljišča s parc. št.
1719/3 k.o. Jesenice.
Občina Jesenice na podlagi metode neposredne pogodbe proda zemljišče s parc.
št. 1719/3 k.o. Jesenice kupcu, Gajšek Jelki, Cesta Borisa Kidriča 7/a, 4270
Jesenice, po ceni, določeni na podlagi cenitvenega poročila sodnega cenilca.
Občina Jesenice bo s kupcem sklenila prodajno pogodbo.
Stroški in davščine v zvezi z realizacijo pravnega posla bremenijo kupca.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da se
zemljišče s parc. št. 1719/3 k.o. Jesenice, v izmeri 72 m2, uvrsti v letni program
prodaje stvarnega premoženja za leto 2007.
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Odbor predlaga, da Občinski svet sprejme posamičen program razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Jesenice – prodaja zemljišča s parc. št.
1719/3 k.o. Jesenice.
Občina Jesenice na podlagi metode neposredne pogodbe proda zemljišče s parc.
št. 1719/3 k.o. Jesenice kupcu, Gajšek Jelki, Cesta Borisa Kidriča 7/a, 4270
Jesenice, po ceni, določeni na podlagi cenitvenega poročila sodnega cenilca.
Občina Jesenice bo s kupcem sklenila prodajno pogodbo.
Stroški in davščine v zvezi z realizacijo pravnega posla bremenijo kupca.
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 se zemljišče s parc. št. 1719/3
k.o. Jesenice, v izmeri 72 m2, uvrsti v letni program prodaje stvarnega
premoženja za leto 2007.
Odbor predlaga, da Občinski svet sprejme posamičen program razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Jesenice – prodaja zemljišča s parc. št.
1719/3 k.o. Jesenice.
Občina Jesenice na podlagi metode neposredne pogodbe proda zemljišče s parc.
št. 1719/3 k.o. Jesenice kupcu, Gajšek Jelki, Cesta Borisa Kidriča 7/a, 4270
Jesenice, po ceni, določeni na podlagi cenitvenega poročila sodnega cenilca.
Občina Jesenice bo s kupcem sklenila prodajno pogodbo.
Stroški in davščine v zvezi z realizacijo pravnega posla bremenijo kupca.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
256. sklep 13. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.12.2007 k 6.2
točki dnevnega reda: PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE: Posamični
program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice –
prodaja zemljišča s parc. št. 1719/3 k.o. Jesenice.
1. Zemljišče s parc. št. 1719/3 k.o. Jesenice, v izmeri 72 m², se uvrsti v letni
program prodaje stvarnega premoženja za leto 2007.
2. Občinski svet Občine Jesenice sprejme posamičen program razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Jesenice - Prodaja zemljišča s parc. št.
1719/3 k.o. Jesenice.
3. Občina Jesenice na podlagi metode neposredne pogodbe proda zemljišče s
parc. št. 1719/3 k.o. Jesenice, kupcu Gajšek Jelki, Cesta Borisa Kidriča 7 a,
4270 Jesenice, po ceni določeni na podlagi cenitvenega poročila sodnega
cenilca.
Občina Jesenice bo s kupcem sklenila prodajno pogodbo.
Stroški in davščine, v zvezi z realizacijo pravnega posla, bremenijo kupca.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 24
Sklep je bil sprejet.
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6.3 POSAMIČNI
PROGRAM
RAZPOLAGANJA
Z
NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM OBČINE JESENICE – PRODAJA ZEMLJIŠČA S PARC.
ŠT. 1720 IN S PARC. ŠT. 17179/1 OBE K.O. JESENICE.
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 se
zemljišči s parc. št. 1720 in s parc. št. 1719/1 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 78
m2, uvrstita v letni program prodaje stvarnega premoženja za leto 2007.
Odbor predlaga, da Občinski svet sprejme posamičen program razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Jesenice – prodaja zemljišč s parc. št. 1720 in
s parc. št. 1719/1 obe k.o. Jesenice.
Občina Jesenice na podlagi metode neposredne pogodbe proda zemljišči s parc.
št. 1719/1 in s parc. št. 1720 obe k.o. Jesenice kupcu, Bojanu Šuligoju, Cesta
Borisa Kidriča 9, 4270 Jesenice, po ceni, določeni na podlagi cenitvenega
poročila sodnega cenilca.
Občina Jesenice bo s kupcem sklenila prodajno pogodbo.
Stroški in davščine v zvezi z realizacijo pravnega posla bremenijo kupca.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da se
zemljišči s parc. št. 1720 in s parc. št. 1719/1 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 78
m2, uvrstita v letni program prodaje stvarnega premoženja za leto 2007.
Odbor predlaga, da Občinski svet sprejme posamičen program razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Jesenice – prodaja zemljišč s parc. št. 1720 in
s parc. št. 1719/1 obe k.o. Jesenice.
Občina Jesenice na podlagi metode neposredne pogodbe proda zemljišči s parc.
št. 1719/1 in s parc. št. 1720 obe k.o. Jesenice kupcu, Bojanu Šuligoju, Cesta
Borisa Kidriča 9, 4270 Jesenice, po ceni, določeni na podlagi cenitvenega
poročila sodnega cenilca.
Občina Jesenice bo s kupcem sklenila prodajno pogodbo.
Stroški in davščine v zvezi z realizacijo pravnega posla bremenijo kupca.
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 se zemljišči s parc. št. 1720 in s
parc. št. 1718/13 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 78 m2, uvrstita v letni program
prodaje stvarnega premoženja za leto 2007.
Odbor predlaga, da Občinski svet sprejme posamičen program razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Jesenice – prodaja zemljišč s parc. št. 1720 in
s parc. št. 1719/1 obe k.o. Jesenice.
Občina Jesenice na podlagi metode neposredne pogodbe proda zemljišči s parc.
št. 1719/1 in s parc. št. 1720 obe k.o. Jesenice kupcu, Bojanu Šuligoju, Cesta
Borisa Kidriča 9, 4270 Jesenice, po ceni, določeni na podlagi cenitvenega
poročila sodnega cenilca.
Občina Jesenice bo s kupcem sklenila prodajno pogodbo.
Stroški in davščine v zvezi z realizacijo pravnega posla bremenijo kupca.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
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257. sklep 13. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.12.2007 k 6.3
točki dnevnega reda: PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE: Posamični
program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice –
prodaja zemljišča s parc. št. 1720 in s parc. št. 17179/1 obe k.o. Jesenice.
1. Zemljišči s parc. št. 1720 in s parc. št 1719/1 obe k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 78 m², se uvrstita v letni program prodaja stvarnega premoženja za
leto 2007.
2. Občinski svet Občine Jesenice sprejme posamičen program razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Jesenice - Prodaja zemljišč s parc. št.
1720 in s parc. št. 1719/1 obe k.o. Jesenice.
3. Občina Jesenice na podlagi metode neposredne pogodbe proda zemljišči s
parc. št. 1719/1 in s parc. št. 1720 obe k.o. Jesenice, kupcu Bojanu Šuligoju,
Cesta Borisa Kidriča 9, 4270 Jesenice, po ceni določeni na podlagi
cenitvenega poročila sodnega cenilca.
Občina Jesenice bo s kupcem sklenila prodajno pogodbo.
Stroški in davščine, v zvezi z realizacijo pravnega posla, bremenijo kupca.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

6.4 POSAMIČNI
PROGRAM
RAZPOLAGANJA
Z
NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM OBČINE JESENICE – PRODAJA ZEMLJIŠČA S PARC.
ŠT. 1719/4 K.O. JESENICE.
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 se
zemljišče s parc. št. 1719/4 k.o. Jesenice, v izmeri 96 m2, uvrsti v letni program
prodaje stvarnega premoženja za leto 2007.
Odbor predlaga, da Občinski svet sprejme posamičen program razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Jesenice – prodaja zemljišča s parc. št.
1719/4 k.o. Jesenice.
Občina Jesenice na podlagi metode neposredne pogodbe proda zemljišče s parc.
št. 1719/4 k.o. Jesenice kupcu, Volčanšek Miri, Cesta Borisa Kidriča 7, 4270
Jesenice, po ceni, določeni na podlagi cenitvenega poročila sodnega cenilca.
Občina Jesenice bo s kupcem sklenila prodajno pogodbo.
Stroški in davščine v zvezi z realizacijo pravnega posla bremenijo kupca.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da se
zemljišče s parc. št. 1719/4 k.o. Jesenice, v izmeri 96 m2, uvrsti v letni program
prodaje stvarnega premoženja za leto 2007.
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Odbor predlaga, da Občinski svet sprejme posamičen program razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Jesenice – prodaja zemljišča s parc. št.
1719/4 k.o. Jesenice.
Občina Jesenice na podlagi metode neposredne pogodbe proda zemljišče s parc.
št. 1719/4 k.o. Jesenice kupcu, Volčanšek Miri, Cesta Borisa Kidriča 7, 4270
Jesenice, po ceni, določeni na podlagi cenitvenega poročila sodnega cenilca.
Občina Jesenice bo s kupcem sklenila prodajno pogodbo.
Stroški in davščine v zvezi z realizacijo pravnega posla bremenijo kupca.
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 se zemljišče s parc. št. 1719/4
k.o. Jesenice, v izmeri 96 m2, uvrsti v letni program prodaje stvarnega
premoženja za leto 2007.
Odbor predlaga, da Občinski svet sprejme posamičen program razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Jesenice – prodaja zemljišča s parc. št.
1719/4 k.o. Jesenice.
Občina Jesenice na podlagi metode neposredne pogodbe proda zemljišče s parc.
št. 1719/4 k.o. Jesenice kupcu, Volčanšek Miri Jelki, Cesta Borisa Kidriča 7, 4270
Jesenice, po ceni, določeni na podlagi cenitvenega poročila sodnega cenilca.
Občina Jesenice bo s kupcem sklenila prodajno pogodbo.
Stroški in davščine v zvezi z realizacijo pravnega posla bremenijo kupca.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
258. sklep 13. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.12.2007 k 6.4
točki dnevnega reda: PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE: Posamični
program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice –
prodaja zemljišča s parc. št. 1719/4 k.o. Jesenice.
1. Zemljišče s parc. št. 1719/4 k.o. Jesenice, v izmeri 96 m², se uvrsti v letni
program prodaje stvarnega premoženja za leto 2007.
2. Občinski svet Občine Jesenice sprejme posamičen program razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Jesenice - Prodaja zemljišča s parc. št.
1719/4 k.o. Jesenice.
3. Občina Jesenice na podlagi metode neposredne pogodbe proda zemljišče s
parc. št. 1719/4 k.o. Jesenice, kupcu Volčanšek Miri, Cesta Borisa Kidriča 7,
4270 Jesenice, po ceni določeni na podlagi cenitvenega poročila sodnega
cenilca.
Občina Jesenice bo s kupcem sklenila prodajno pogodbo.
Stroški in davščine, v zvezi z realizacijo pravnega posla, bremenijo kupca.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.
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6.5 POSAMIČNI PROGRAM PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA V LASTI
OBČINE JESENICE – PRODAJA ZEMLJIŠČA S PARC. ŠT. 615/1 K.O.
JESENICE.
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 pripravljeni posamičen program prodaje stvarnega premoženja v lasti
Občine Jesenice – prodaja zemljišča s parc. št. 615/1 k.o. Jesenice, Cesta
Franceta Prešerna 17, Jesenice – predlog prodaje.
Občina Jesenice proda zemljišče s parc. št. 615/1 k.o. Jesenice ponudniku
ELEKTRO Begović Emir, s.p. skrajšana firma EMBS, Emir Begović s.p., Ulica
Staneta Bokala 9, 4270 Jesenice, in sicer za ceno 68.250,00 EUR.
Davek na promet nepremičnin ni vštet v ceno in ga je dolžan plačati izbrani
ponudnik. Vse stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe nosi izbrani ponudnik.
Položena varščina se izbranemu ponudniku všteje v ceno.
V skladu z razpisnimi pogoji si Občina Jesenice pri prodaji zemljišča s parc. št.
615/1 k.o. Jesenice izgovori v korist vsakokratnega lastnika nepremičnin s parc.
št. 616/9 k.o. Jesenice brezplačno trajno stvarno služnost dostopa do
nepremičnin s parc. št. 616/9 k.o. Jesenice.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
pripravljeni posamičen program prodaje stvarnega premoženja v lasti Občine
Jesenice – prodaja zemljišča s parc. št. 615/1 k.o. Jesenice, Cesta Franceta
Prešerna 17, Jesenice – predlog prodaje.
Občina Jesenice proda zemljišče s parc. št. 615/1 k.o. Jesenice ponudniku
ELEKTRO Begović Emir, s.p. skrajšana firma EMBS, Emir Begović s.p., Ulica
Staneta Bokala 9, 4270 Jesenice, in sicer za ceno 68.250,00 EUR.
Davek na promet nepremičnin ni vštet v ceno in ga je dolžan plačati izbrani
ponudnik. Vse stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe nosi izbrani ponudnik.
Položena varščina se izbranemu ponudniku všteje v ceno.
V skladu z razpisnimi pogoji si Občina Jesenice pri prodaji zemljišča s parc. št.
615/1 k.o. Jesenice izgovori v korist vsakokratnega lastnika nepremičnin s parc.
št. 616/9 k.o. Jesenice brezplačno trajno stvarno služnost dostopa do
nepremičnin s parc. št. 616/9 k.o. 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 pripravljeni posamičen
program prodaje stvarnega premoženja v lasti Občine Jesenice – prodaja
zemljišča s parc. št. 615/1 k.o. Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 17, Jesenice –
predlog prodaje.
Občina Jesenice proda zemljišče s parc. št. 615/1 k.o. Jesenice ponudniku
ELEKTRO Begović Emir, s.p. skrajšana firma EMBS, Emir Begović s.p., Ulica
Staneta Bokala 9, 4270 Jesenice, in sicer za ceno 68.250,00 EUR.
Davek na promet nepremičnin ni vštet v ceno in ga je dolžan plačati izbrani
ponudnik. Vse stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe nosi izbrani ponudnik.
Položena varščina se izbranemu ponudniku všteje v ceno.
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V skladu z razpisnimi pogoji si Občina Jesenice pri prodaji zemljišča s parc. št.
615/1 k.o. Jesenice izgovori v korist vsakokratnega lastnika nepremičnin s parc.
št. 616/9 k.o. Jesenice brezplačno trajno stvarno služnost dostopa do
nepremičnin s parc. št. 616/9 k.o. Jesenice.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
259. sklep 13. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.12.2007 k 6.5
točki dnevnega reda: PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE: Posamični
program prodaje stvarnega premoženja v lasti Občine Jesenice – prodaja
zemljišča s parc. št. 615/1 k.o. Jesenice.
Sprejme se pripravljeni posamični program prodaje stvarnega premoženja v lasti
Občine Jesenice – prodaja zemljišča s parc. št. 615/1 k.o. Jesenice, Cesta
Franceta Prešerna 17, Jesenice – predlog prodaje.
Občina Jesenice proda zemljišče s parc. št. 615/1 k.o. Jesenice ponudniku
ELEKTRO Begović Emir s.p, skrajšana firma EMBS, Emir Begović, s.p., Ulica
Staneta Bokala 9, 4270 Jesenice, in sicer za ceno 68.250,00 EUR.
Davek na promet nepremičnin ni vštet v ceno in ga je dolžan plačati izbrani
ponudnik. Vse stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe nosi izbrani ponudnik.
Položena varščina se izbranemu ponudniku všteje v ceno.
V skladu z razpisnimi pogoji si Občina Jesenice pri prodaji zemljišča s parc. št.
615/1 k.o. Jesenice izgovori, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnin s parc.
št. 616/9 k.o. Jesenice, brezplačno trajno stvarno služnost dostopa do
nepremičnin s parc. št. 616/9 k.o. Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 23
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE ZA LETO
2008.
V uvodni obrazložitvi je Darja Radić povedala, da je bilo leto 2007 prvo leto
delovanja novega Nadzornega odbora, zato so članice in člani odbora v tem letu
pozornost posvetili predvsem spoznavanju poslovanja občine. V skladu s tem, je
Nadzorni odbor svoje aktivnosti usmeril predvsem na pregled občinskih pravnih
aktov, ki urejajo finančno poslovanje občine oz. prinašajo finančne posledice za
občino. Na podlagi teh izkušenj seje Nadzorni odbor odločil, da v letu 2008 svoje
aktivnosti usmeri tudi na druga področja. Kot redni nadzor bo v letu 2008 tako
izveden nadzor ene izmed investicij, ki bo izbrana naključno. Izveden bo tudi
nadzor enega javnega zavoda, ki bo ravno tako izbran naključno ali na podlagi
pobude občanov oz. občinskih svetnikov. Glavni redni nadzor pa bo tudi v letu
2008 pregled zaključnega računa, ki bo stalna naloga Nadzornega odbora.
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Poleg tega bo Nadzorni odbor v letu 2008 izvedel 1-3 izredne nadzore, ki bodo
izvedeni samo v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti. Med letoma pa bo Nadzorni
odbor spremljal tudi delo Občinskega sveta in pregledoval gradiva, ki bodo
posredovana za seje Občinskega sveta, predvsem tista, ki se nanašajo na
finančno poslovanje in na področje upravljanja s premoženjem občine.
Razprave ni bilo.
Občinski svet občine Jesenice se je seznanil s programom dela Nadzornega
odbora občine Jesenice za leto 2008.

TOČKA 8:
PREDLOG ODLAGANJA ODPADKOV NA DEPONIJO MALA MEŽAKLA IZ
DRUGIH GORENJSKIH OBČIN.
V uvodni obrazložitvi je župan Tomaž Tom Mencinger povedal, da se problemi z
odlaganjem odpadkov pojavljajo že 12 let. Zapletati se je začelo, ko se je zaprla
deponija na Črnivcu. Takrat je bil ustanovljen CERO, ki naj bi razrešil probleme
glede odlaganja odpadkov na celotnem območju Gorenjske. Vendar pa je na tem
področju stanje danes enako kot pred 12 leti ali pa še celo slabše. V tem obdobju
12 let se namreč nekatere gorenjske občine niso vključevale v te aktivnosti, tako
da se je npr. občina Tržič priključila šele dve leti nazaj. Občina Tržič je namreč
ugotovila, da bo imela težave s svojo deponijo, zato so videli priložnost, da se
regijsko odlagališče odpadkov naredi v Kovorju. Vendar pa so bile v tem času
volitve in projekt, ki ga je vodil bivši tržiški župan, je bil z volitvami tudi zaključen.
Problem odlaganja odpadkov se je potem skušal reševati z lokacijo, ki naj bi bila
na Tromeji ali v Tenetišah. Župani so bili bolj naklonjeni Tromeji in ideji, da bi na
tem območju imeli tovarno za predelavo odpadkov. Ostanek odpadkov pa naj bi
se deponiral na odlagališčih v Kovorju in na Mali Mežakli. To bi bila ena boljših
rešitev, ki bi jo bilo možno v najkrajšem času tudi realizirati. Vendar je potem
župan občine Kranj zagotovil, da je njihova občina pripravljena prevzeti te
aktivnosti in voditi celoten projekt. Župani so potem na podlagi tega zagotovila
glasovali in izrekli popolno podporo Kranju za reševanje te problematike. Vendar
pa so se zadeve zapletle do take mere, da Ministrstvo za okolje in prostor ni
podaljšalo dovoljenja za obratovanje deponije v Tenetišah, Mala Mežakla pa je
dobila podaljšano okoljevarstveno dovoljenje do julija 2009. Ministrstvo za okolje
in prostor je namreč za Gorenjsko določilo Kovor in Malo Mežaklo kot dve
odlagalni polji, na katere bi odlagali odpadke iz vseh gorenjskih upravnih enot.
Mag. Aleksander Kupljenik je v nadaljevanju še pojasnil, da je odlagališče Mala
Mežakla uvrščeno v državni operativni program ravnanj z odpadki kot odlagališče
prvega reda. To pomeni, da po letu 2009 deponija ne more več obratovati, če ni
zagotovljene predelave odpadkov. K deponiji prvega reda pa sodi tudi regijski
center, kar pomeni, da bo potrebno sprejeti odločitev, da bi bila nekje na
Jesenicah zgrajena hala za predelavo odpadkov. Le na ta način bo namreč
mogoče po letu 2009 za odlagališče še imeti vsa potrebna dovoljenja in ga tudi
uporabljati. V kolikor to ne bo realizirano, se bo lahko zgodilo, da kljub vsem
izvedenim ukrepom, po letu 2009 deponija ne bo obratovala.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
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Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da za
leto 2008 da soglasje za odlaganje odpadkov na odlagališče Mala Mežakla iz
drugih (kranjskih) občin po ceni 85 EUR/tono odloženih odpadkov in v okviru
skupne letne količine odpadkov v višini 16.000 ton, z maksimalnim dnevnim
dovozom do 80 ton odpadkov. Cena ne vključuje okoljske dajatve za
obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
Odbor predlaga, da Občinski svet pooblasti župana Občine Jesenice za podpis
ustreznih pogodb o odlaganju odpadkov iz drugih (kranjskih) občin na odlagališče
Mala Mežakla za leto 2008.
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu, da se na podlagi
predhodno pripravljenega programa in iz sredstev, pridobljenih od dovoza
odpadkov na deponijo Mala Mežakla, krajanom Spodnjega Plavža namenijo
določena sredstva za potrebe in koristi kraja in krajanov.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu, da se na podlagi predhodno pripravljenega programa in iz
sredstev, pridobljenih od dovoza odpadkov na deponijo Mala Mežakla, krajanom
Spodnjega Plavža namenijo določena sredstva za potrebe in koristi kraja in
krajanov.
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga,
da Občinski svet Občine Jesenice da soglasje za odlaganje odpadkov na
odlagališče Mala Mežakla iz drugih (kranjskih) občin po ceni 85 EUR/tono
odloženih odpadkov in v okviru skupne letne količine odpadkov v višini 16.000
ton, z maksimalnim dnevnim dovozom do 80 ton odpadkov. Cena ne vključuje
okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
Odbor predlaga Občinskemu svetu, da da pooblastilo županu Občine Jesenice za
podpis ustreznih pogodb o odlaganju odpadkov iz drugih (kranjskih) občin na
odlagališče Mala Mežakla.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da za leto
2008 da soglasje za odlaganje odpadkov na odlagališče Mala Mežakla iz drugih
(kranjskih) občin po ceni 85 EUR/tono odloženih odpadkov in v okviru skupne
letne količine odpadkov v višini 16.000 ton, z maksimalnim dnevnim dovozom do
80 ton odpadkov. Cena ne vključuje okoljske dajatve za obremenjevanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov.
Odbor predlaga, da Občinski svet pooblasti župana Občine Jesenice za podpis
ustreznih pogodb o odlaganju odpadkov iz drugih (kranjskih) občin na odlagališče
Mala Mežakla za leto 2008.
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 za leto 2008 da soglasje za
odlaganje odpadkov na odlagališče Mala Mežakla iz drugih (kranjskih) občin po
ceni 85 EUR/tono odloženih odpadkov in v okviru skupne letne količine odpadkov
v višini 16.000 ton, z maksimalnim dnevnim dovozom do 80 ton odpadkov. Cena
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ne vključuje okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov.
Odbor predlaga, da Občinski svet pooblasti župana Občine Jesenice za podpis
ustreznih pogodb o odlaganju odpadkov iz drugih (kranjskih) občin na odlagališče
Mala Mežakla za leto 2008.
V razpravi so sodelovali:
Jernej Udir:
V sosednjih občinah se že dogovarjajo in sprašujejo, kakšni so pogoji
odlaganja odpadkov v Arnoldsteinu. Zanima ga, kakšna je cena in kakšna
je možnost odlaganja odpadkov v Arnoldsteinu? Sežigalnica v
Arnoldsteinu je bližje kot v Ljubljani, kapacitete so tam še zelo velike, zato
boi morali preveriti kakšne so te možnosti tudi za Jesenice.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Sežigalnice v Sloveniji še ni, v Ljubljani in v Celju pa v toplarni sežigajo
ostanke odpadkov, ki so toplotni energent. Problem sežigalnice v
Arnoldsteinu pa je predvsem v tem, da ima premalo odpadkov za
normalno obratovanje.
Boris Smolej:
Ostanek dohodka po pokritju stroškov JEKO-IN-a, se po nekem ključu
razdeli med vse tri občine, ki so solastnice deponije. Zanima ga, koliko je
pri ceni 85 EUR/tono ostanka sredstev po pokritju stroškov odlaganja?
Boris Bregant:
Ko so potekali dogovori z občino Radovljica, je bil narejen izračun cene.
Problem pri odgovoru na to vprašanje je v tem, da se točno ne ve, kolikšni
so dejanski dolgoročni stroški odlaganja. Znani so samo stroški tekočega
odlaganja odpadkov, ki znašajo okoli 46 EUR/tono odloženih odpadkov.
Treba se je zavedati, da bo odlagališče vsak dan bolj zahtevno, vsak dan
pa se bodo pojavljale tudi zahteve po novih vlaganjih. Zato je že danes
potrebno nekaj sredstev nameniti za dodatno okoljsko sanacijo.
Mani, da se mora predlagani sklep podpreti iz vsaj treh razlogov. Tudi na
Jesenicah se namreč zaveda, da je potrebno sosednjim občinam pomagati
pri reševanju problematike glede odlaganja odpadkov. Drugi razlog je v
tem, da bi z večjim dovozom odpadkov lahko hitreje in bolje izvedli
določene ukrepe, ki jih je še potrebno narediti. Tretji razlog pa je
ekonomski učinek povečanega dovoza odpadkov na odlagališče.
Na odlagališču je prostega volumna še 44.000 m3, za katerega bo
ekonomsko in okoljsko najbolje, če bo do konca zapolnjen. Če bi odložene
odpadke iz UE Jesenice zmanjšali za polovico, bi ta volumen zadoščal še
za 44 let, vendar pa je zelo malo verjetno, da bosta ta tehnologija in način
odlaganja odpadkov zdržala še 44 let.
Boris Smolej:
Ko se odpadki vozijo na odlagališče Mala Mežakla se strešajo po poti, saj
tovornjaki nimajo nameščenih mrež. Na ta način bo umazanija ob cesti
vedno večja, zato je potrebno zavrniti vse tovornjake, ki niso opremljeni z
mrežami.
21

Z dodatnim dovozom odpadkov bo ostanek dohodka okoli 250.000 EUR.
Občinama Žirovnica in Kranjska Gora je zato potrebno povedati, da se bo
del teh sredstev še pred delitvijo namenil občini Jesenice, za sanacijo
okolja zaradi degradacije, ki je posledica odlagališča..
Marjeta Tomaš:
Odbor za proračun in finance je sprejel tudi sklep, da se iz ostanka
sredstev pred delitvijo izloči tudi del sredstev za asfaltiranje ceste in
sanacijo mostu na tem območju.
Ljudmila Ilenič:
Razmisliti je potrebno tudi o tem, kjer bodo tovornjaki vozili odpadke na
odlagališče ko bo na Tavčarjevi ulici gradbišče. Boji se namreč, da bodo
potem vsi ti tovornjaki vozili odpadke skozi mesto.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Tovornjaki že sedaj vozijo odpadke na Malo Mežaklo po avtocesti in ne
skozi samo mesto.
Marko Zupančič:
Zanima ga, če sedaj občine Jesenice sprejme odpadke iz kranjskih občin,
ali bo potem imela kaj večje možnosti, da bo leta 2009 dobila podaljšanje
dovoljenja za obratovanje odlagališča na Mali Mežakli?
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Glede na poznavanje in delovanje pristojnih služb ter glede na trenutno
situacijo glede odpadkov na Gorenjskem, je odgovor na to vprašanje
sigurno pozitiven.
Tomaž Vidmar:
Že uvrstitev odlagališča Mala Mežakla v operativni program, ki bo začel
delovati leta 2009, pomeni, da bo ob izpolnjevanju pogojev, ki jih zahteva
IPPC dovoljenje, Mala Mežakla skoraj sigurno dobila podaljšano dovoljenje
za obratovanje.
Zoran Kramar:
V gradivu je navedeno, da bo leta 2009 pridobljeno podaljšano dovoljenje
samo v primeru, če bo deponija nadgrajena s predelovalnico odpadkov.
85 EUR za tono odloženih odpadkov ni ravno visoka cena, saj bo na koncu
verjetno potrebno precej let posegati v občinski proračun, da se bo
deponija lahko zaprla. Zato je pri sklepanju dogovorov z drugimi občinami
in z državo potrebno razmišljati tudi v tej smeri, da se rezervirajo sredstva,
ki bodo namenjena za zapiranje deponije.
Tomaž Vidmar:
Obrat za predelavo odpadkov mora biti narejen kjerkoli, ni nujno da ravno
na Jesenicah.
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Ibrahim Smajić:
Strinja se z razpravo Zorana Kramarja. Velik riziko je namreč na županu, ki
se bo moral pogajati in sprejeti pravilno odločitev glede deponije, da le-ta
ne bo ostala napol prazna oz. da ne bo prehitro polna.
Cena za dovoz odpadkov iz drugih občin bi morala biti maksimalna, saj
nobena druga občina noče imeti odlagališča na svojem območju.
Boris Smolej:
Predlaga, da Občinski svet sprejme sklep, da se na odlagališču Mala
Mežakla ne bo razložilo tovornjakov, ki ne bodo opremljeni z zaščitnimi
mrežami.
Jernej Udir:
Pri določanju cene je potrebna previdnost, da se iztrži tista cena, ki je
najbolj ugodna. Če bo namreč cena za odlaganje odpadkov določena
previsoko, potem iz drugih občin ne bodo več vozili odpadkov na Malo
Mežaklo.
Boris Smolej:
Predlaga, da se po prvi polovici leta 2008 naredi neka kalkulacija, na
podlagi katere se bo potem tudi lažje sprejeta odločitev o odlaganju
odpadkov v naslednjih letih.
Po razpravi je župan predlagal
260. sklep 13. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.12.2007 k 8.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLAGANJA ODPADKOV NA DEPONIJO
MALA MEŽAKLA IZ DRUGIH GORENJSKIH OBČIN.
1. Občinski svet Občine Jesenice za leto 2008 daje soglasje za odlaganje
odpadkov na odlagališče Mala Mežakla iz drugih (kranjskih) občin po ceni 85
EUR/tono odloženih odpadkov in v okviru skupne letne količine odpadkov v
višini 16.000 ton, z maksimalnim dnevnim dovozom do 80 ton odpadkov.
Cena ne vključuje okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov.
2. Občinski svet Občine Jesenice za leto 2008 pooblašča župana Občine
Jesenice za podpis ustreznih pogodb o odlaganju odpadkov iz drugih
(kranjskih) občin na odlagališče Mala Mežakla.
3. Po predhodno pripravljenem programu se iz sredstev, pridobljenih od dovoza
odpadkov na deponijo Mala Mežakla, krajanom Spodnjega Plavža namenijo
določena sredstva za potrebe in koristi kraja in krajanov.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 9:
POROČILA:
9.1 Poročilo št. 3 o vplivih Acronija na okolje.
9.2 Poročilo št. 3 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto
2007.
9.1 POROČILO ŠT. 3 O VPLIVIH ACRONIJA NA OKOLJE.
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 Poročilo št. 3 o vplivih
Acronija na okolje.
Družbo Acroni se pozove, da do obravnave naslednjega Poročila o vplivu
Acronija na okolje predlaga nov način spremljanja emisije prašnih usedlin na
Jesenicah kot posledico obratovanja družbe Acroni (merilna mesta za
spremljanje, metoda spremljanja in obseg meritev na posameznem merilnem
mestu).
Odbor predlaga, da se družbo Acroni pozove, da vsaj na mestih, kjer prihaja do
prekomernih emisij, tudi v prihodnje nadaljuje z izvajanjem meritev.
V razpravi so sodelovali:
Boris Smolej:
Na Odboru za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči so člani pohvalili delovanje Acronija glede prizadevanj
za okoljevarstvene aktivnosti. Edina želja vseh je namreč, da so napisane
vrednosti emisij in imisij čim nižje, ter da zagotavljajo neko normalno
življenje.
Ibrahim Smajić:
Parkirišče za zaposlene na Slovenskem Javorniku je v zelo slabem stanju,
saj se na njega skoraj ne da priti brez da poškoduješ vozilo. To parkirišče
naj se uredi, saj predstavlja sramoto za tako uspešno podjetje, kot je
Acroni.
Branko Banko:
V preteklosti je bilo veliko pritožb glede delovanja regeneracije, zato je bilo
obnovljeno celotno polnilo z novimi špiralnimi šobami, tako da so emisije
prahu v zrak sedaj bistveno zmanjšane.
Zagnana je bila tudi čistilna naprava na zaprtem sistemu hladilnih voda v
vroči valjarni, ki sicer še poskusno obratuje, vendar pa že sedaj kaže
bistveno boljše rezultate od pričakovanih.
Narejeni so tudi projekti za čistilno napravo v lužilnici in v naslednjem letu
bo ta čistilna naprava že obratovala. Večji projekt pa je bil narejen tudi
glede skladišča jeklenih odpadkov.
Na Slovenskem Javorniku so bili zaprti hladilni sistemi, postavljeni pa so
bili tudi hladilni stolpi, vendar se iz tega področja še vedno širi hrup, ki v
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nočnem času prekoračuje mejne vrednosti. Zato so že naročeni dušilci
hrupa za te hladilne stolpe, ki bodo zmanjšali vrednosti hrupa.
Po razpravi je župan predlagal
262. sklep 13. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.12.2007 k 9.1
točki dnevnega reda: POROČILA: Poročilo št. 3 o vplivih Acronija na okolje.
1. Sprejme se Poročilo št. 3 o vplivih ACRONI-ja na okolje.
2. Družbo ACRONI se pozove, da do obravnave naslednjega Poročila o vplivu
ACRONI-ja na okolje predlaga nov način spremljanja emisije prašnih usedlin
na Jesenicah kot posledica obratovanja družbe ACRONI (merilna mesta za
spremljanje, metoda spremljanja in obseg meritev na posameznem merilnem
mestu).
3. Družbo ACRONI se pozove, da vsaj na mestih, kjer prihaja do prekomernih
emisij, tudi v prihodnje nadaljuje z izvajanjem meritev.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 27
Sklep je bil sprejet.

9.2 POROČILO ŠT. 3 O REALIZACIJI AKCIJSKEGA PROGRAMA VARSTVA
OKOLJA ZA LETO 2007.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da Občinski svet redno
spremlja izvajanje programa varstva okolja, zato je bila tudi izvedena analiza
zdravja občanov na Jesenicah, ki bo predstavljena na januarski seji Občinskega
sveta. Veliko aktivnosti je bilo izvedenih tudi v zvezi z avtocesto, narejena pa sta
bila tudi kataster onesnaževalcev in analiza masnega in koncentracijskega
onesnaževanja občine Jesenice.
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 Poročilo št. 3 o
realizaciji akcijskega programa varstva okolja za mesec april do september leta
2007.
Kataster onesnaževalcev se v letu 2008 nadgradi z razdelkom podzemne vode,
pri vpisu za odpadne vode se obseg parametrov razširi še za vezani dušik in
Kjeldahlov dušik, pri zraku pa za CO2, delce PM10, pri tleh pa za parametre barij,
kositer in litij.
Vse čezmerne obremenjevalce okolja v občini Jesenice v letu 2006 se pozove, da
do konca leta 2007 obrazložijo ukrepe, ki so jih že izvedli za sanacijo posameznih
virov čezmerne obremenitve okolja in predložijo terminski plan za dokončanje
sanacije čezmernih virov onesnaževanja okolja.
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O vseh čezmernih obremenjevalcih okolja se obvesti tudi okoljska inšpekcija in se
jih pozove, da povedo, kako so že oziroma še bodo ukrepali pri čezmernih
obremenjevalcih okolja.
V razpravi so sodelovali:
Marko Zupančič:
Meritve svinca v krvi otrok so se izkazale za ne strah vzbujajoče, vendar
pa bodo dokončnih vzorcev še ni in bodo znani naslednje leto.
Moti ga, da se pri hrupu gostinskih lokalov negativno odraža pristop
lastnikov, saj nekateri sploh ne želijo prevzeti pošte, ki je bila poslana s
strani Občine. Vsi gostinski lokali, ki obratujejo po 22. uri, bi morali izvesti
meritve hrupa, saj ni pošteno do drugih gostincev, da se tega izogibajo.
Podatki bi se morali pridobiti, v nasprotnem primeru pa naj se tem
gostinskim lokalom ne izda več pozitivne odločbe za podaljšanje
obratovanja po 22. uri.
Ibrahim Smajić:
Zahvaljuje se vsem, ki so zadnjih nekaj let sodelovali pri aktivnostih glede
hrupa avtoceste. Stanje na tem področju se namreč počasi izboljšuje, zato
je potrebno nadaljevati z zastavljenimi aktivnostmi.
Ljudmila Ilenič:
Zanima jo, ali je bilo od meseca septembra področje za meritev svinca kaj
razširjeno, ali se je izvajalo samo na območju Koroške Bele?
Valentina Gorišek:
Svinec v krvi otrok merijo za vse otroke v Zdravstvenem domu Jesenice.
Za meritve radona pa so v letu 2008 in 2009 v proračunu predvidena
sredstva za meritve tudi na drugih šolah.
Gostincem bo komunalni redar osebno vročal pošto, da bodo lahko začeli
teči procesni roki po ZUP-u. O tistih gostincih, ki se ne bodo odzvali na
dopis Občine, pa bo obveščena tudi inšpekcija.
Po razpravi je župan predlagal
263. sklep 13. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.12.2007 k 9.2
točki dnevnega reda: POROČILA: Poročilo št. 3 o realizaciji Akcijskega
programa varstva okolja za leto 2007.
1. Sprejme se poročilo št. 3 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za
mesec april do september leta 2007.
2. Kataster onesnaževalcev se v letu 2008 nadgradi z razdelkom podzemne
vode, pri vpisu za odpadne vode se obseg parametrov razširi še za vezani
dušik in Kjeldahlov dušik, pri zraku pa za CO2, delce PM10, pri tleh pa za
parametre barij, kositer in litij.
3. Vse čezmerne obremenjevalce okolja v občini Jesenice v letu 2006 se
pozove, da do konca leta 2007 obrazložijo ukrepe, ki so jih že izvedli za
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sanacijo posameznih virov čezmerne obremenitve okolja in predložijo
terminski plan za dokončanje sanacije čezmernih virov onesnaževanja okolja.
4. vseh čezmernih obremenjevalcih okolja se obvesti tudi okoljska inšpekcija in
se jih pozove, da povedo, kako so že oziroma še bodo ukrepali pri čezmernih
obremenjevalcih okolja.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
10.1 Zoran Kramar – pobuda - pisno
141. pobuda 13. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.12.2007 k
10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Predlaga, da se v gradivu za Proračun občine Jesenice za naslednjo obravnavo
prikazi za krajevne skupnosti (vseh 9) oblikujejo v tabelo na eno stran. Meni, da bi
bilo to možno, kajti sredstva, ki so namenjena za KS glede na obliko celotnega
gradiva, naj ne bi zasedala toliko prostora (9 strani).
10.2 Marko Zupančič – vprašanje - pisno
142. vprašanje 13. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.12.2007
k 10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Stanovalce Stranske ulice na Koroški Beli skrbi, po njihovi oceni, nekontrolirano
izsekavanje gozda nad omenjeno cesto. Izsekavanje vrši zasebno podjetje, zoper
katerega je bilo že vloženo nekaj kazenskih prijav gozdnega inšpektorata.
Stanovalce te ulice zanima:
ali Gozdno gospodarstvo Bled in Občina Jesenice spremljata omenjen
poseg in ali se posek vrši v skladu s pozitivno zakonodajo in pravili, ki to
področje urejata;
kdo nadzira vožnjo posekanega lesa iz gozda, predvsem v smislu
preobremenjenosti vozil in s tem posledično poškodovanja na novo
asfaltiranega vozišča občinske ceste;
ali Občina Jesenice spremlja popolno izsekavanje tega predela tudi iz
vidika morebitne kasnejše ogroženosti hiš na omenjeni ulici? Znano je
namreč, da je zemljina na tem področju nestabilna (zato tudi gradnja ni
dovoljena), poleg tega pa v primeru deževja na tem delu teče kar nekaj
nekontroliranih hudournikov. V primeru popolne poseke bi se v primeru
močnega deževja povečala tudi ogroženost pred zemeljskimi plazovi.
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10.3 Marko Zupančič – vprašanje - ustno
143. vprašanje 13. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.12.2007
k 10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
-zanima ga, kakšno je trenutno stanje v Planinskem domu na Pristavi?
Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
V ponedeljek so bila pridobljena vsa potrebna dovoljenja, tako da se bo Planinski
dom na Pristavi uradno odprl v nedeljo, 23.12.2007, ob 11. uri.

10.4 Ivanka Zupančič – pobuda - ustno
144. pobuda 13. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.12.2007 k
10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Na križišču Tavčarjeve ceste in Ceste revolucije je še vedno problem prehodnosti
cestišča. Na tem delu se parkirajo avtomobili in s tem se promet enostavno
zapre. V primeru snežnih padavin pa se bodo te težave samo še povečale.

10.5 Ivanka Zupančič – pobuda - ustno
145. pobuda 13. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20.12.2007 k
10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Pri cesti, ki vodi v garažno hišo je ravno tako problem prehodnosti cestišča, zato
bi moral redar ukrepati, saj se glede reševanja te problematike v enem letu ni
naredilo popolnoma nič.

10.6 Igor Arh – povabilo - ustno
Članice in člane Občinskega sveta je povabil, da se 26. decembra udeležijo
tradicionalnega žegnjanja konj na Blejski Dobravi.

10.7 Župan Tomaž Tom Mencinger – informacija:
V zadnjih dneh leta 2007 bo podpisana pogodba med Gasilsko reševalno službo
Jesenice in DARS-om za dobavo specialnega vozila za reševanje iz predora
Karavanke, ki bo GARS-u dobavljeno leta 2008. Za te potrebe pa se istočasno bo
povečalo tudi število gasilcev iz sedanjih 23 na 32 zaposlenih.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
13. redno sejo Občinskega sveta je župan zaključil ob 19.15 uri.

SVETOVALKA OBČINSKEGA
SVETA OBČINE JESENICE:
Mag. Božena RONNER

ŽUPAN
OBČINE JESENICE
Tomaž Tom MENCINGER
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