OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET

Številka: 032-05/2007
Datum: 01.06.2007

ZAPISNIK
7. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V
ČETRTEK, 31.05.2007 OB 17.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6.

PRISOTNE ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Boris BREGANT,
Marko ZUPANČIČ, Robert PAJK, Marjeta TOMAŠ, Branka DOBERŠEK, Jernej
UDIR, Merima NUHIĆ, Stanislav PEM, Andrej ČERNE (do 17.45 ure), Borut
ŽIGON, Ibrahim SMAJIĆ, Matjaž PESKAR, Branko NOČ, mag. Barbara HABE
SINTIČ, Zoran KRAMAR, Ljudmila ILENIČ, Boris SMOLEJ, Robert PESJAK, Oto
KELIH, Marija KALAN, Boris DOLŽAN, Vinko LAVTIŽAR, Ivanka ZUPAČIČ, Igor
ARH, Marija MULEJ in mag. Marjan ČUFER.
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANA: Vera PINTAR in Boris KITEK.
OSTALI PRISOTNI:
Župan občine Jesenice Tomaž Tom MENCINGER, Slavka BRELIH – direktorica
občinske uprave, Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor, Boža
KOVAČ – vodja Oddelka za gospodarstvo, Tomaž VIDMAR – direktor Komunalne
direkcije, Brigita DŽAMASTAGIČ – vodja Oddelka za finance, plan in analize,
Katja NOVAK in Stanislava ZUPAN – strokovni sodelavki Oddelka za okolje in
prostor, Branka ŠČAP – ravnateljica Osnovne šole Toneta Čufarja, Zorica KOS –
ravnateljica Osnovne šole Koroška Bela, Aleksander KUPLJENIK – direktor JKP
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Nuša JELENC – vodja sektorja Komunala pri JKP
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Karmen HROVAT – JKP JEKO-IN, d.o.o., Jesenice,
Alenka MARKUN – MARBO, d.o.o., Branko BANKO – tehnični direktor podjetja
Acroni, d.o.o. in mag. Božena RONNER - svetovalka župana za Občinski svet.
NOVINARJI:
Matjaž ARIH in Nataša MRAK– ATM, Janko RABIČ – Radio Triglav, Klementina
MEŽEK SKUMAVEC – GTV, Martin DOLANC – Radio Kranj in Urša PETERNEL
– Gorenjski Glas.
ZAPISNIK JE PISALA:
Mojca RAZINGER.
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Župan Tomaž Tom Mencinger je pozdravil vse prisotne članice in člane
Občinskega sveta Občine Jesenice in ugotovil, da je na začetku seje prisotnih 25
svetnic in svetnikov Občinskega sveta, zato Občinski svet lahko pravno veljavno
odloča.
Skladno s 34. členom Poslovnika so bile predlagane naslednje spremembe
dnevnega reda:
Župan Tomaž Tom Mencinger je predlagal, da se na dnevni red uvrsti dodatna
točka z naslovom: »Posamični program, pridobivanja stvarnega premoženja v last
občine Jesenice – Poslovna cona – 1. faza (Petar Kezić)«.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
129. sklep 7. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.05.2007:
POTRDITEV PREDLAGANEGA DNEVNEGA REDA.
Na dnevni red se pod zaporedno št. 8, podtočka 8.2. uvrsti dodatna točka z
naslovom: »Posamični program, pridobivanja stvarnega premoženja v last Občine
Jesenice – Poslovna cona – 1. faza, Petar Kezić«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.

Drugih predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je župan predlagal
130. sklep 7. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.05.2007:
POTRDITEV PREDLAGANEGA DNEVNEGA REDA.
D N E V N I R E D:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 6. redne seje Občinskega
sveta, ki je bila 25.04.2007.
2. Predstavitve javnih zavodov:
2.1 Predstavitev Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice.
2.2 Predstavitev Osnovne šole Koroška Bela.
3. Predlog Odloka o programu opremljanja za gradnjo kanalizacijskega omrežja
na območju Hrušica vzhod – HITRI POSTOPEK.
4. Predlog Odloka o občinskih taksah v občini Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA.
5. Predlog Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,
članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih
organov in o povračilu stroškov.
6. Predlog Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja
gospodarstva v občini Jesenice.
7. Predlog Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v občini Jesenice.
8. Premoženjsko pravne zadeve:

2

8.1 Posamični program pridobivanja stvarnega premoženja v last Občine
Jesenice – Poslovna cona Jesenice, 1. faza.
8.2 Posamični program, pridobivanja stvarnega premoženja v last Občine
Jesenice – Poslovna cona – 1. faza, Petar Kezić.
9. Informacije:
9.1 Vzdrževanje zelenih javnih površin v občini Jesenice – predstavitev in
problematika.
9.2 Informacija o premoženjski bilanci občine Jesenice na dan 31.12.2006.
9.3 Informacija v zvezi s pobudo za spremembo Odloka o zazidalnem načrtu
Cesta železarjev – gasilski dom.
9.4 Informacija o razvojnih trendih v občini Jesenice za leto 2005.
9.5 Informacija o poteku postopka iskanja zasebnega partnerstva pri investiciji
izgradnje turističnega centra Španov vrh.
9.6 Informacija o uskladitvi cene zemeljskega plina za mesec maj 2007.
10. Poročilo št. 2 o vplivih Acronija na okolje.
11. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 6. REDNE
SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 25.04.2007.
Razprave in pripomb na besedilo zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta ni
bilo, zato je župan predlagal
131. sklep 7. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.05.2007 k 1.
točki dnevnega reda: POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH
SKLEPOV 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 25.04.2007.
Potrdi se besedilo zapisnika z realizacijo sklepov, sprejetih na 6. redni seji
Občinskega sveta, ki je bila 25.04.2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 19
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDSTAVITVE JAVNIH ZAVODOV:
2.1 Predstavitev Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice.
2.2 Predstavitev Osnovne šole Koroška Bela.
2.1 PREDSTAVITEV OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA JESENICE.
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V uvodni obrazložitvi je Branka Ščap, ravnateljica Osnovne šole Toneta Čufarja,
povedala, da v šolskem letu 2006/2007 šolo obiskuje 659 učencev, ki obiskujejo
pouk v 29 rednih oddelkih. V šoli pa je poleg rednih oddelkov tudi 7,5 oddelka
podaljšanega bivanja, 2 oddelka jutranjega varstva, izvaja pa se tudi delo v
otroškem bolnišničnem oddelku v Splošni bolnišnici Jesenice. V Osnovni šoli
Toneta Čufarja sta zaposlena 102 delavca, od tega 69 v zbornici, 26 tehničnih
delavce, 3 zaposlene preko javnih del.
Na šoli je približno 40 učilnic, od katerih jih je 35 že opremljenih po normativih za
devetletno osnovno šolo. Že nekaj let je sodobno opremljena tudi računalniška
učilnica, ki je v dopoldanskem času polno zasedena (uporabljajo jo tako učenci,
kot tudi učitelji). Po šolskih hodnikih so stalno razstavljeni otroški izdelki, poleg
tega pa je šola tudi tematsko porisana. Osnovna šola Toneta Čufarja pa je v
samem vrhu, kar se tiče pogojev za izvajanje športne vzgoje. Šola ima namreč
tudi notranji bazen, kar otrokom daje možnost, da se naučijo plavanja. Šola ima
dobro urejeno tudi odprto igrišče, vendar pa se pojavljajo težave, ker je vsak
ponedeljek zjutraj potrebno to igrišče najprej počistiti.
Šola ima dobro urejeno jedilnico, v kateri se v dveh obrokih pripravljata malica in
tudi kosilo. Vendar pa je v šoli potrebno prevažati hrano do jedilnice po veznem
hodniku. Predvsem z vidika normativov zaposlenih v šolskih kuhinji to predstavlja
kar velik problem, saj je potrebno vedno imeti na razpolago delavca, ki prevaža
hrano do jedilnice.
Šola se lahko pohvali z organizacijo pouka nemškega jezika, z delnim športnim
podaljšanim bivanjem, s projektom »Zdrava šola«, z udeležbo in organizacijo
tekmovanj o sladkorni bolezni,s preprečevanjem nasilja in odvisnosti, z
organiziranjem delavnic za starše, s sodelovanjem učencev pri bralni znački ipd.
Glede učnega uspeha je pomembna novost, da učenci od prvega do šestega
razreda praviloma ne ponavljajo razredov, kar pomeni, da tudi učenci brez
potrebnega znanja nadaljujejo šolanje v višjem razredu. Od sedmega do
devetega razreda pa imajo učenci možnost opravljanja dveh popravnih izpitov.
Glede posebnosti oz. problematike na šoli pa velja izpostaviti predvsem
naslednje: šola ima bazen, kar pomeni, da je zaradi inšpekcije potrebno vsak
mesec opravljati vzorčenje vode in kupovati klor, kar pomeni mesečni strošek
okoli 600 EUR. Šola ima tudi tri dvigala (eno za prevoz invalidov in dve za prevoz
prehrane), ki jih je potrebno redno servisirati, kar vsak mesec stane okoli 150
EUR. Najbolj pereč problem pa je zunanje igrišče, zato upa, da bo z JKP JEKOIN; d.o.o. sklenjen dogovor o rednem čiščenju, da bo to igrišče kar najbolj varno.
V večnamenski dvorani in v mali telovadnici je problem ogrevanja, saj je v
zimskem času v teh prostorih temperatura samo okoli 12 stopinj Celzija.
V letošnjem letu pa šola praznuje tudi 50-letnico ustanovitve oz. imenovanja
Osnovne šole Toneta Čufarja, zato vse prisotne vabi, da se 21. junija ob 17.00 uri
udeležijo proslave, ki bo organizirana v počastitev te 50-letnice.
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2.2 PREDSTAVITEV OSNOVNE ŠOLE KOROŠKA BELA.
V uvodni obrazložitvi je Zorica Kos, ravnateljica Osnovne šole Koroška Bela,
povedala, da ima ta šola izredno dolgo tradicijo. Stoletna šola stoji še danes in še
danes je v njej nekaj učilnic, ki se še uporabljajo za pouk. V okviru Osnovne šole
Koroška Bela pa deluje tudi dislocirana enota na Blejski Dobravi, kjer se pouk
izvaja v treh učilnicah.
Trenutno je v oddelkih majhno število otrok, vendar se kljub temu poleg
obveznega programa na šoli izvajata tudi razširjeni program (podaljšano bivanje,
jutranje varstvo, ipd.) in obogatitveni program (šola v naravi, tabori, projekti ipd.).
Na šoli pa se želi ohranjati tudi tradicijo naravoslovne naravnanosti, ki se jo
poskuša spodbujati z izbirnimi predmeti kovinarskega, lesarskega in podobnega
področja. Pri tem ima šola tudi močno podporo domačih podjetij, ki delujejo v
njeni okolici, načelu z največjo družbo Acroni. Te interesne dejavnosti so zelo
množično obiskane, veliko otrok je pa vključenih tudi v več interesnih dejavnosti
hkrati. Vsakdanje obveznosti pa se poskuša popestriti tudi v sodelovanju z
različnimi organizacijami in društvi (npr. obrambni dan z gasilci in policijo). Učenci
pa aktivno sodelujejo tudi s krajem, saj so svoje kulturne usluge ponudili
okoliškim podjetjem. Težava, ki se pri tem pojavlja, pa je oddaljenost te šole od
centra Jesenic, saj se morajo učenci za udeležbo pri katerikoli dejavnosti, v
mesto pripeljati z avtobusom, kar predstavlja dodaten strošek za otroke oz. za
šolo.
Šola ima svoje dislocirane oddelke, vendar pa nima šolskega vozila, ker je
finančno to za šolo prevelik zalogaj. So pa letos uvedli dodaten avtobusni prevoz
za otroke iz Javorniškega Rovta, da se tudi ti otroci lahko pravočasno udeležijo
jutranjih dejavnosti.
Ministrstvo nadstandardne obveznosti in skrb za premoženje šole v celoti prelaga
na lokalne skupnosti. Sami pa skrbijo samo še za reden program, ki je predpisan
z zakonodajo. Poleg tega pa je v novem predlogu zakona tudi navedeno, da se
bodo šole financirale samo še glede na število otrok, in ne več na število
oddelkov, tako kot so se do sedaj.
Najhujši problem za Osnovno šolo Koroška Bela predstavlja starost šolskih stavb.
Ko je bila dograjena nova šola, se je pričakovalo, da kar nekaj let ne bo nobenih
težav, vendar pa se je začela napihovati žlindra, kar je na šoli povzročilo veliko
škodo. Z velikim angažiranjem občine Jesenice in tudi s sodelovanjem Ministrstva
za šolstvo je okoli 70 % te površine že urejene, vendar pa ostaja še velik del
učilnic na severni strani pritličja, ki še niso urejene in kjer je stanje že precej
zaskrbljujoče. V letu 2005 je bila zato imenovana tudi delovna skupina, ki je
pripravila predlog celostne ureditve Osnovne šole Koroška Bela, ki poleg sanacije
žlindre predvideva tudi selitev upravnih prostorov iz stanovanjskega dela stavbe.
Predvideno pa je tudi, da bi se dogradili prostori v mansardnem delu nove šole,
ter da bi se zamenjala streha.
Problem pa predstavlja tudi neurejeno prometno stanje pred šolo, saj ima šola
uradno na razpolago pet parkirnih mest. Vozila so tako parkirana v zadnjem delu,
kjer naj bi praviloma parkirali tudi stanovalci, in na dovozni poti, ki je namenjena
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za potrebe kuhinje. Zato se razmišlja tudi o odstranitvi 100 letne šole, da bi se na
tem mestu lahko zgradila dodatna parkirišča.
V razpravi so sodelovali:
Zoran Kramar:
Ali šola dela na tem, da učence poklicno usmerjajo v izbiro deficitarnih
poklicev.
Jernej Udir:
Opozarja na to, da na Osnovni šoli Toneta Čufarja klančina, ki je namenja
otrokom s posebnimi potrebami, ni pokrita, tako, da so v primeru dežja
otroci in njihovi spremljevalci mokri še preden pridejo v šolo.
Branka Ščap:
Glede klančine za dostop invalidov že potekajo dogovori, da se nad to
klančino naredi streha.
Ljudmila Ilenič:
V uvodu sta obe ravnateljici zelo lepo prestavili obe osnovni šoli, sama pa
podpira predvsem Branko Ščap pri vsej navedeni problematiki, saj vse
naštete težave segajo še v 80. leta prejšnjega stoletja.
Strinja se tudi, da je velik problem šolske kuhinje in povezovalnega
hodnika na Osnovni šoli Toneta Čufarja. Ta hodnik se je sicer že večkrat
popravljal, vendar pa je razmeroma dolg in ves čas tudi zamaka.
Kuhinjo bi bilo potrebno prestaviti na tisto mesto, ki je bilo za kuhinjo
namenjeno v času gradnje, ko se je predvidevalo, da bo ob tem šolskem
centru tudi šola s prilagojenim programom. Na ta način bi odpadli problemi
z veznim hodnikom, za delavce pa bi bilo to okolje tudi razmeroma bolj
zdravo. Ravnateljica namreč ni omenila, da so v tej šolski kuhinji, ki je v
kletnih prostorih, v 15 letih tri delavke umrle za rakom, ker so bile
izpostavljene prevelikemu sevanju.
Podpira tudi prizadevanja, da je potrebno sanirati šolski bazen in urediti
ogrevanje v telovadnicah.
Velik problem se bo kmalu pokazal tudi pri zaklonišču, kajti, ko bo le-to
zopet postalo aktualno, bo to za šolo ponovno pomenilo dodatno finančno
breme.
Veseli jo, da na Osnovni šoli Koroška Bela dajejo tako velik pomen pouku
slovenskega jezika, kajti nivo slovenskega jezika v zadnjem času povsod
močno upada.
Branka Doberšek:
Ugotavlja, da je vsaka sprememba v šolstvu, ki jo sprejme Ministrstvo za
šolstvo, negativna za šole, saj ji nalaga le dodatne obveznosti (npr.
financiranje glede na število učencev).
Strinja se s predlogom, da naj se najstarejši del Osnovne šole Koroška
Bela podre in naj se na tem mestu naredijo dodatna parkirišča.
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Branka Ščap:
Na Osnovni šoli Toneta Čufarja se zaposleni ves čas trudijo usmerjati
učence v nadaljnje izobraževanje, organizirano pa imajo vsako leto tudi
predstavitev različnih poklicev. Z usmerjanjem v nadaljnje izobraževanje
pa se zelo aktivno ukvarjajo tudi svetovalne delavke, ki so zaposlene na
šoli.
Vezni hodnik med kuhinjo in jedilnico, po katerem je potrebno prevažati
hrano je bil res že večkrat popravljen, vendar kljub temu še vedno ostaja
sporen, zato bo potrebno njegovi sanaciji nameniti večjo pozornost.
Za zaklonišče na šoli so že narejeni potrebni načrti, ravno tako pa je bilo to
zaklonišče tudi že ustrezno pregledano.
Župan Tomaž Tom Mencinger se je po razpravi zahvalil Branki Ščap in
Zorici Kos za predstavitev delovanja Osnovne šole Toneta Čufarja in
Osnovne šole Koroška Bela.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA ZA GRADNJO
KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA NA OBMOČJU HRUŠICA VZHOD – HITRI
POSTOPEK.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da je program opremljanja
zemljišč za gradnjo izdelan za izgradnjo kanalizacijskega omrežja na območju
naselja Hrušica vzhod. Po tem delu naselja je že zgrajena obstoječa kanalizacija
v mešanem sistemu, ki se zaključi s ponikvalnico. Odpadna voda iz posameznih
objektov pa je speljana v greznice, vendar pa so le-te neustrezne in
preobremenjene. Zato je potrebno zgraditi nov sistem kanalizacije in nanj
priključiti vse obstoječe objekte in tudi vse nove objekte na tem območju. Predlog
Odloka je predlagan v sprejem po hitrem postopku iz dveh razlogov. Prvi razlog
je, da so stroški ugotovljeni realno in so povzeti iz gradbenega projekta, drugi
razlog pa je, da naj bi bil ta program opremljanja nujna sestavina prijave na
državni razpis, ki naj bi bil objavljen v začetku meseca junija.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija nima pripomb na predlagan Odlok o programu opremljanja za
gradnjo kanalizacijskega omrežja na območju Hrušica – vzhod, zato predlaga
Občinskemu svetu, da ga sprejme po hitrem postopku.
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o programu opremljanja za gradnjo kanalizacijskega
omrežja na območju Hrušica vzhod po hitrem postopku.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svet, da sprejme predlog Odloka o programu opremljanja za gradnjo
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kanalizacijskega omrežja na območju Hrušica - vzhod po hitrem postopku in z
naslednjimi redakcijskimi popravki:
v 9. členu, 2. in 5. odstavku se dopišejo vrednosti v €;
priloži se grafika, iz katere bo razvidna opremljenost vrisanih objektov in
obrazloži se enačba v poglavju 3.1.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
132. sklep 7. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.05.2007 k 3.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA
ZA GRADNJO KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA NA OBMOČJU HRUŠICA
VZHOD – HITRI POSTOPEK.
Sprejme se predlog Odloka o programu opremljanja za gradnjo kanalizacijskega
omrežja na območju Hrušica - vzhod po hitrem postopku in z naslednjim
redakcijskim popravkom:
v 9. členu, 2. in 5. odstavku se dopiše vrednost v €.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 24
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O OBČINSKIH TAKSAH V OBČINI JESENICE – DRUGA
OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je Tomaž Vidmar povedal, da so v gradivu natančno
obrazložene vse spremembe, ki so bile dane v prvi obravnavi Odloka, ravno tako
pa je tudi obrazložene katere pripombe so bile upoštevane za drugo obravnavo.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija Občinskemu svetu občine Jesenice predlaga, da sprejme
predlog Odloka o občinskih taksah v občini Jesenice v drugi obravnavi.
Statutarna komisija predlaga županu in pripravljavcu gradiva, da do seje
Občinskega sveta vloži amandma k predlaganemu odloku, s katerim bi vanj
vgradili varovalko s pobiranjem kavcije v primerih, če lastnik sam ne odstrani
reklamnega panoja po poteku pogodbe.
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
AMANDMA
V drugem odstavku 3. člena Odloka o občinskih taksah v občini Jesenice se črta
besedilo, ki se glasi »oziroma objekt, od koder je napis viden na javne površine in
so«.
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SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o občinskih taksah v občini Jesenice v drugi obravnavi s
sprejetim amandmajem.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Odloka o občinskih
taksah v občini Jesenice v drugi obravnavi.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog Odloka o občinskih taksah v občini Jesenice v drugi obravnavi.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
133. sklep 7. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.05.2007 k 4.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O OBČINSKIH TAKSAH V OBČINI
JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA – SPREJEM AMANDMAJA.
V drugem odstavku 3. člena Odloka o občinskih taksah v občini Jesenice se črta
besedilo, ki se glasi »oziroma objekt, od koder je napis viden na javne površine in
so«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Amandma je bil sprejet.
in
134. sklep 7. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.05.2007 k 4.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O OBČINSKIH TAKSAH V OBČINI
JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Odloka o občinskih taksah v občini Jesenice v drugi
obravnavi s sprejetim amandmajem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 19
ZA – 22
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 5:
PREDLOG PRAVILNIKA O PLAČAH IN DRUGIH PREJEMKIH OBČINSKIH
FUNKCIONARJEV, ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA,
NADZORNEGA ODBORA IN ČLANOV DRUGIH ORGANOV IN O POVRAČILU
STROŠKOV.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Boris Dolžan – namestnik predsednice Začasne komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja:
Začasna Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja nima pripomb na
predlagani Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov ter
o povračilu stroškov, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme v
predlagani vsebini.
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija nima pripomb na predlagani Pravilnika o plačah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta,
nadzornega odbora in članov drugih organov in o povračilu stroškov, zato
predlaga Občinskemu svetu, da ga v predlagani vsebini tudi potrdi.
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,
članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih
organov ter o povračilu stroškov, s tem, da se v drugem odstavku 20. člena
popravi tiskovna napaka, tako da se besedo »nastalo« nadomesti z besedo
»nastala«.
V razpravi sta sodelovala:
Stanislav Pem:
V tabeli, kjer so prikazane višine nagrad in sejnin, je navedeno, da za
vodenje posvetovalnega kolegija pripada predsedniku 0,93 % plače
župana. Meni, da ta dodatek ni primeren, ker je enak, kot je določen tudi
za člane sveta krajevnih skupnosti, ter da bi moral biti 1,875 %, kar je v
skladu s 14. členom, kjer je župan pooblaščen, da določa ta organ.
Božena Ronner:
Predsednikom krajevnih skupnosti ne glede na število sej po pavšalu
pripada mesečna nagrada. Predsedniki krajevnih skupnosti pa sestavljajo
tudi posvetovalni kolegij župana, za kar jim pripada sejnina v višini sejnine,
kot jo prejemajo tudi predsedniki delovnih teles. Predsedniku, ki vodi
posvetovalni kolegij župana pa za vodenje pripada še dodatek v višini 0,93
% plače župana.
Po razpravi je župan predlagal
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135. sklep 7. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.05.2007 k 5.
točki dnevnega reda: PREDLOG PRAVILNIKA O PLAČAH IN DRUGIH
PREJEMKIH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV, ČLANOV DELOVNIH TELES
OBČINSKEGA SVETA, NADZORNEGA ODBORA IN ČLANOV DRUGIH
ORGANOV IN O POVRAČILU STROŠKOV.
Sprejme se predlog Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in
članov drugih organov ter o povračilu stroškov, s tem, da se v 2. odstavku 20.
člena popravi tiskovna napaka, da se v 2. vrstici popravi beseda »nastalo« tako,
da se zamenja črka O z črko A in ta beseda pravilno glasi: »NASTALA«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 22
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG PRAVILNIKA O DODELJEVANJU DRŽAVNIH POMOČI ZA
SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA V OBČINI JESENICE.
V uvodni obrazložitvi je Boža Kovač povedala, da dodeljevanje sredstev
gospodarskim družbam iz občinskega proračuna zapade pod t.i. državne pomoči,
ki se lahko dodeljujejo samo v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči.
Občina Jesenice še ima veljaven pravilnik za dodeljevanje teh pomoči, vendar pa
je soglasje Ministrstva za finance poteklo 31.12.2006, zato se po starem
pravilniku sredstva iz občinskega proračuna ne morejo več dodeljevati. Za novo
finančno perspektivo za obdobje 2007-2013 je zato potrebno sprejeti nov
pravilnik, pridobiti novo soglasje, in na podlagi tega pravilnika potem tudi
dodeljevati sredstva. Pravilnik je bil pripravljen za vse gorenjske občine v celoti, in
kot tak je bil tudi dan Ministrstvu za finance v soglasje. Ministrstvo je svoje
soglasje dalo, ravno tako pa je dalo tudi nekaj pripomb, ki so v besedilu pravilnika
že upoštevane. Kljub temu, pa je bilo v času obravnave pravilnika na delovnih
telesih ugotovljeno, da je nekatere člene potrebno dopolniti oz. redakcijsko
popraviti, zato bodo v nadaljevanju predlagani tudi trije predlogi amandmajev.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
AMANDMA 1:
V 4. členu se na koncu drugega odstavka oklepaj nadomesti z narekovajem.
AMANDMA 2:
V 9. členu se na koncu tretjega odstavka doda novo besedilo, ki se glasi » s
sklepom župana«.
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AMANDMA 3:
V 19. členu se na koncu besedila črta pika, ki se jo nadomesti z vejico in doda
novo besedilo, ki se glasi: »uporabljati pa se začne po pridobitvi soglasja
ministrstva, pristojnega za izdajanje soglasja za področje državnih pomoči«.
SKLEP:
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog Pravilnika o
dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini
Jesenice, s sprejetimi amandmaji.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
AMANDMA:
V predlogu Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja
gospodarstva v občini Jesenice se upoštevajo naslednji redakcijski popravki:
v 4. členu se na koncu drugega odstavka oklepaj nadomesti z
narekovajem;
v 9. členu se na koncu tretjega odstavka doda novo besedilo, ki se glasi »
s sklepom župana«;
v 19. členu se na koncu besedila črta pika, ki se jo nadomesti z vejico in
doda novo besedilo, ki se glasi: »uporabljati pa se začne po pridobitvi
soglasja ministrstva, pristojnega za izdajanje soglasja za področje državnih
pomoči«.
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja
gospodarstva v občini Jesenice v predloženem besedilu, s sprejetim
amandmajem.
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
AMANDMA:
V predlogu Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja
gospodarstva v občini Jesenice se upoštevajo naslednji redakcijski popravki:
v 4. členu se na koncu drugega odstavka oklepaj nadomesti z
narekovajem;
v 9. členu se na koncu tretjega odstavka doda novo besedilo, ki se glasi »
s sklepom župana«;
v 19. členu se na koncu besedila črta pika, ki se jo nadomesti z vejico in
doda novo besedilo, ki se glasi: »uporabljati pa se začne po pridobitvi
soglasja ministrstva, pristojnega za izdajanje soglasja za področje državnih
pomoči«.
SKLEP 1:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje
razvoja gospodarstva v občini Jesenice v predloženem besedilu s sprejetim
amandmajem.
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SKLEP 2:
Do seje Občinskega sveta naj občinska uprava ponovno preuči 16. člen
Pravilnika, ter v primeru potrebnih sprememb pripravi tudi predlog amandmaja.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
136. sklep 7. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.05.2007 k 6.
točki dnevnega reda: PREDLOG PRAVILNIKA O DODELJEVANJU
DRŽAVNIH POMOČI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA V
OBČINI JESENICE – SPREJEM AMANDMAJA.
AMANDMA 1:
V predlogu Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja
gospodarstva v občini Jesenice se upoštevajo naslednji redakcijski popravki:
v 4. členu se na koncu drugega odstavka oklepaj nadomesti z narekovajem –
redakcijski popravek in
v 9. členu se na koncu tretjega odstavka doda novo besedilo, ki se glasi » s
sklepom župana«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 24
Amandma je bil sprejet.

137. sklep 7. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.05.2007 k 6.
točki dnevnega reda: PREDLOG PRAVILNIKA O DODELJEVANJU
DRŽAVNIH POMOČI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA V
OBČINI JESENICE – SPREJEM AMANDMAJA.
AMANDMA 2:
V 16. členu Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja
gospodarstva v občini Jesenice se 7. (zadnji) odstavek v celoti črta in nadomesti
z besedilom, ki se glasi:
»Višina:
- sofinanciranje stroškov izobraževanja do 100% vrednosti, vendar največ do
200 EUR za posamezno vrsto izobraževanja na upravičenca
- sofinanciranje stroškov udeležbe na sejmu do 100% vrednosti, vendar največ
do 200 EUR za posamezno udeležbo na sejmu na upravičenca.«
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 24
Amandma je bil sprejet.

138. sklep 7. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.05.2007 k 6.
točki dnevnega reda: PREDLOG PRAVILNIKA O DODELJEVANJU
DRŽAVNIH POMOČI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA V
OBČINI JESENICE – SPREJEM AMANDMAJA.
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AMANDMA 3:
V 19. členu se na koncu besedila črta pika, ki se jo nadomesti z vejico in doda
novo besedilo, ki se glasi: »uporabljati pa se začne po pridobitvi soglasja
ministrstva, pristojnega za izdajanje soglasja za področje državnih pomoči«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 24
Amandma je bil sprejet.
in
139. sklep 7. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.05.2007 k 6.
točki dnevnega reda: PREDLOG PRAVILNIKA O DODELJEVANJU
DRŽAVNIH POMOČI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA V
OBČINI JESENICE.
Sprejme se predlog Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje
razvoja gospodarstva v občini Jesenice v predloženem besedilu s sprejetimi
amandmaji.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 22
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG PRAVILNIKA O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV
ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI
JESENICE.
V uvodni obrazložitvi je Boža Kovač povedala, da je pri predlogu pravilnika za
kmetijstvo stanje zelo podobno kot pri pravilniku za gospodarstvo. Tudi ta
sredstva namreč v celoti zapadejo pod sistem državnih pomoči. Najbolj očitna
razlika pa je v tem, da sta v pravilniku za ohranjanje in razvoj kmetijstva določeni
dve vrsti ukrepov, ker različne pristojnosti sodijo pod različna ministrstva. Tako
skupinske izjeme zapadejo pod Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
ukrepi po pravilu de minimis pa pod Ministrstvo za finance. Tudi ta pravilnik je bil
oblikovan na nivoju celotne regije, ter posredovan v pregled obema ministroma.
Ministrstvo za finance je svoje pripombe posredovalo zelo hitro, tako da so se
lahko že upoštevale pri pripravi predloga. Ministrstvo za kmetijstvo pa je svoje
predloge posredovalo šele prejšnji četrtek, zato se je tudi pripravil čistopis
pravilnika, kjer so bile vse te pripombe upoštevane.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija se je seznanila z vsemi spremembami pravilnika, ki jih
predlaga Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in se seznanila tudi z
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vsebino novo predlaganega besedila Pravilnika o dodeljevanju proračunskih
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Jesenice.
Statutarna komisija bo ponovno pregledala predlagani Pravilnik o dodeljevanju
proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini
Jesenice na seji, ki bo v četrtek, pred sejo Občinskega sveta, z začetkom ob
16.45 uri.
SKLEP (seja Statutarne komisije z dne 31.05.2007):
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
občini Jesenice v novo predloženem besedilu.
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v občini Jesenice v predloženem besedilu.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo se je seznanil s predloženim novim besedilom Pravilnika
o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini
Jesenice.
V razpravi so sodelovali:
Marko Zupančič:
V 8. členu je v zadnji alineji prve točke navedeno, da se sredstva lahko
dodelijo tudi za naložbe v cestno in ostalo infrastrukturo na kmetijskih
gospodarstvih, ki nimajo javnega značaja. Zanima ga, ali to pomeni, da bo
možno kandidirati za ta sredstva tudi v primeru, ko cesta ne pelje do
kmetijskega gospodarstva, ampak npr. do senikov?
Boža Kovač:
V pravilnik so vključeni tudi taki primeri, ko cesta ne pelje do kmetijskega
gospodarstva, ampak pelje npr. v tem primeru do senikov.
Jernej Udir:
Zanima ga, ali v to področje sodijo tudi vlake?
Boža Kovač:
Da, v to področje spadajo tudi vlake.
Po razpravi je župan predlagal
140. sklep 7. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.05.2007 k 7.
točki dnevnega reda: PREDLOG PRAVILNIKA O DODELJEVANJU
PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN
PODEŽELJA V OBČINI JESENICE.
Sprejme se Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v občini Jesenice v predloženem besedilu (čistopisu).
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 23
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE:
8.1 Posamični program pridobivanja stvarnega premoženja v last Občine
Jesenice – Poslovna cona Jesenice, 1. faza.
8.2 Posamični program, pridobivanja stvarnega premoženja v last Občine
Jesenice – Poslovna cona – 1. faza, Petar Kezić.
8.1 PREMOŽENJSKO
PRAVNE
ZADEVE:
POSAMIČNI
PROGRAM
PRIDOBIVANJA STVARNEGA PREMOŽENJA V LAST OBČINE JESENICE
– POSLOVNA CONA JESENICE – 1. FAZA.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da gre pri teh dveh
programih pridobivanja stvarnega premoženja v last občine Jesenice za 1073 m2
zemljišča, ki je v lasti Železarne Jesenice in za 479 m2 zemljišča pred bivšo
Lesnino, ki je v lasti podjetja TAVRA, d.o.o. Ko je bila cesta zgrajena, je Občina
naročila geodetsko izmero, in po izvedeni odmeri, se sedaj predlaga, da se to
zemljišče tudi odkupi.
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
občina Jesenice od prodajalca Železarne Jesenice d.o.o. odkupi naslednja
zemljišča na območju Poslovne cone Jesenice – 1. faza, zgrajeni del:
- parc. št. 902/23 k.o. Jesenice, v izmeri 166 m2
- parc. št. 902/24 k.o. Jesenice, v izmeri 456 m2
- parc. št. 902/25 k.o. Jesenice, v izmeri 56 m2
- parc. št. 902/26 k.o. Jesenice, v izmeri 78 m2
- parc. št. 902/27 k.o. Jesenice, v izmeri 206 m2
vse vpisane v vl. št. 1948;
- parc. št. 1247/117 k.o. Jesenice v izmeri 111 m2
vpisana v vl. št. 1897.
Občina Jesenice odkupi zemljišča po dogovorjeni ceni 4 (štiri) evre za kvadratni
meter, kar za 1073 m2 znese 4.292 € (štiri tisoč dvesto dvaindevetdeset evrov) na
dan plačila. Cena ne vključuje davka na promet z nepremičninami, ki ga plača
kupec, ki nosi tudi vse druge stroške pravnega posla.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da občina
Jesenice od prodajalca Železarne Jesenice d.o.o. odkupi naslednja zemljišča na
območju Poslovne cone Jesenice – 1. faza, zgrajeni del:
- parc. št. 902/23 k.o. Jesenice, v izmeri 166 m2
- parc. št. 902/24 k.o. Jesenice, v izmeri 456 m2
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- parc. št. 902/25 k.o. Jesenice, v izmeri 56 m2
- parc. št. 902/26 k.o. Jesenice, v izmeri 78 m2
- parc. št. 902/27 k.o. Jesenice, v izmeri 206 m2
vse vpisane v vl. št. 1948;
- parc. št. 1247/117 k.o. Jesenice, v izmeri 111 m2
vpisana v vl. št. 1897.
Občina Jesenice odkupi zemljišča po dogovorjeni ceni 4 (štiri) evre za kvadratni
meter, kar za 1073 m2 znese 4.292 € (štiri tisoč dvesto dvaindevetdeset evrov) na
dan plačila. Cena ne vključuje davka na promet z nepremičninami, ki ga plača
kupec, ki nosi tudi vse druge stroške pravnega posla.
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 občina Jesenice od prodajalca
Železarne Jesenice d.o.o. odkupi naslednja zemljišča na območju Poslovne cone
Jesenice – 1. faza, zgrajeni del:
- parc. št. 902/23 k.o. Jesenice, v izmeri 166 m2
- parc. št. 902/24 k.o. Jesenice, v izmeri 456 m2
- parc. št. 902/25 k.o. Jesenice, v izmeri 56 m2
- parc. št. 902/26 k.o. Jesenice, v izmeri 78 m2
- parc. št. 902/27 k.o. Jesenice, v izmeri 206 m2
vse vpisane v vl. št. 1948;
- parc. št. 1247/117 k.o. Jesenice, v izmeri 111 m2
vpisana v vl. št. 1897.
Občina Jesenice odkupi zemljišča po dogovorjeni ceni 4 (štiri) evre za kvadratni
meter, kar za 1073 m2 znese 4.292 € (štiri tisoč dvesto dvaindevetdeset evrov) na
dan plačila. Cena ne vključuje davka na promet z nepremičninami, ki ga plača
kupec, ki nosi tudi vse druge stroške pravnega posla.
V razpravi sta sodelovala:
Boris Dolžan:
Pri izgradnji Prešernove ceste so Slovenske železnice dovolile odstranitev
dela tira in rušenje začasnega objekta, ki so ga uporabljali delavci
železnice. Bila je dana obljuba Antona Kovača za izplačilo odškodnine oz.,
da se asfaltira del zemljišča na sproti bivše trgovine Lesnina. Dokumente o
tem je že oddal direktorju Komunalne direkcije Tomažu Vidmarju.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Predlaga, da Boris Dolžan prinese vso dokumentacijo, potem pa se opravi
skupen ogled te lokacije.
Po razpravi je župan predlagal
141. sklep 7. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.05.2007 k 8.1
točki dnevnega reda: PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE: Posamični
program pridobivanja stvarnega premoženja v last občine Jesenice –
Poslovna cona Jesenice – 1. faza.
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Občina Jesenice od prodajalca Železarne Jesenice d.o.o. odkupi naslednja
zemljišča na območju Poslovne cone Jesenice – 1. faza, zgrajeni del:
- parc. št. 902/23 k.o. Jesenice, v izmeri 166 m2
- parc. št. 902/24 k.o. Jesenice, v izmeri 456 m2
- parc. št. 902/25 k.o. Jesenice, v izmeri 56 m2
- parc. št. 902/26 k.o. Jesenice, v izmeri 78 m2
- parc. št. 902/27 k.o. Jesenice, v izmeri 206 m2
vse vpisane v vl. št. 1948;
- parc. št. 1247/117 k.o. Jesenice v izmeri 111 m2
vpisana v vl. št. 1897.
Občina Jesenice odkupi zemljišča po dogovorjeni ceni 4 (štiri) evre za kvadratni
meter, kar za 1073 m2 znese 4.292 € (štiri tisoč dvesto dvaindevetdeset evrov) na
dan plačila. Cena ne vključuje davka na promet z nepremičninami, ki ga plača
kupec, ki nosi tudi vse druge stroške pravnega posla.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 18
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8.2:
POSAMIČNI PROGRAM, PRIDOBIVANJA STVARNEGA PREMOŽENJA V
LAST OBČINE JESENICE – POSLOVNA CONA – 1. FAZA (PETAR KEZIĆ).
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
občina Jesenice od prodajalca TAVRA d.o.o., Murova 9/a, Jesenice, odkupi
naslednje zemljišče na območju Poslovne cone Jesenice – 1. faza, zgrajeni del:
- parc. št.: 900/6 k.o. Jesenice, vpisana pri vložni številki 2039.
Občina Jesenice odkupi zemljišče po dogovorjeni ceni 50 (petdeset) evrov za
kvadratni meter, kar za 479 m2 (štiristo devetinsedemdeset kvadratnih metrov)
znese 23.950,00 € (triindvajset tisoč devetsto petdeset evrov) na dan plačila.
Cena ne vključuje davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec, ki nosi
tudi vse druge stroške pravnega posla.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da občina
Jesenice od prodajalca TAVRA d.o.o., Murova 9/a, Jesenice, odkupi naslednje
zemljišče na območju Poslovne cone Jesenice – 1. faza, zgrajeni del:
- parc. št.: 900/6 k.o. Jesenice, vpisana pri vložni številki 2039.
Občina Jesenice odkupi zemljišče po dogovorjeni ceni 50 (petdeset) evrov za
kvadratni meter, kar za 479 m2 (štiristo devetinsedemdeset kvadratnih metrov)
znese 23.950,00 € (triindvajset tisoč devetsto petdeset) evrov na dan plačila.
Cena ne vključuje davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec, ki nosi
tudi vse druge stroške pravnega posla.
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Boris Smolej – predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
Občina Jesenice od prodajalca TAVRA d.o.o., Murova 9/a, Jesenice, odkupi
naslednje zemljišče na območju Poslovna cona Jesenice – 1. faza, zgrajeni del:
- parc. št.: 900/6 k.o. Jesenice , vpisana pri vložni številki 2039.
Občina Jesenice odkupi zemljišče po dogovorjeni ceni 50 (petdeset) evrov za
kvadratni meter, kar za 479 m2 (štiristo devetinsedemdeset kvadratnih metrov)
znese 23.950,00 € (triindvajset tisoč devetsto petdeset evrov) na dan plačila.
Cena ne vključuje davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec, ki nosi
tudi vse druge stroške pravnega posla.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
142. sklep 7. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.05.2007 k 8.2.
točki dnevnega reda: PPREMOŽENJSKO PRVANE ZADEVE: Posamični
program pridobivanja stvarnega premoženja v last občine Jesenice –
Poslovna cona – 1. faza (Petar Kezić).
Občina Jesenice od prodajalca TAVRA d.o.o., Murova 9/a, Jesenice, odkupi
naslednje zemljišče na območju Poslovna cona Jesenice – 1. faza, zgrajeni del:
- parc. št.: 900/6 k.o. Jesenice , vpisana pri vložni številki 2039.
Občina Jesenice odkupi zemljišče po dogovorjeni ceni 50 (petdeset) evrov za
kvadratni meter, kar za 479 m2 (štiristo devetinsedemdeset kvadratnih metrov)
znese 23.950,00 € (triindvajset tisoč devetsto petdeset evrov) na dan plačila.
Cena ne vključuje davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec, ki nosi
tudi vse druge stroške pravnega posla.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 22
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
INFORMACIJE:
9.1 Vzdrževanje zelenih javnih površin v občini Jesenice – predstavitev in
problematika.
9.2 Informacija o premoženjski bilanci občine Jesenice na dan 31.12.2006.
9.3 Informacija v zvezi s pobudo za spremembo Odloka o zazidalnem načrtu
Cesta železarjev – Gasilski dom.
9.4 Informacija o razvojnih trendih v občini Jesenice za leto 2005.
9.5 Informacija o poteku postopka iskanja zasebnega partnerstva pri
investiciji izgradnje turističnega centra Španov vrh.
9.6 Informacija o uskladitvi cene zemeljskega plina za mesec maj 2007.
9.1 VZDRŽEVANJE ZELENIH JAVNIH POVRŠIN V OBČINI JESENICE –
PREDSTAVITEV IN PROBLEMATIKA.
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V uvodni obrazložitvi je Nuša Jelenc, vodja sektorja Komunala pri JKP JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice povedala, da v sektor Komunala spada tudi vzdrževanje javnih
zelenih površin v občini Jesenice. V preteklih letih je bil izdelan kataster zelenih
površin (zelenic, cvetličnih gred, korit, dreves, živih mej in parkov).
Zelenice so glede na svojo lokacijo razdeljene po prioritetah. Zelenice ob glavni
cesti in v parkih sodijo v prvo prioriteto, kar pomeni, da se jih kosi 7 do 8-krat
letno, v drugo prioriteto sodijo zelenice, ki se kosijo 5 do 6-krat letno in v tretjo
prioriteto zelenice na obrobju mesta ter brežine, ki se kosijo 2 do 3-krat letno. V
redno vzdrževanje teh zelenic sodi predvsem spomladansko čiščenje z odvozom
materiala, košnja z odvozom trave in jesensko čiščenje z grabljenjem listja in
odvozom materiala. Po potrebi pa se izvajajo tudi manjša vzdrževalna dela, kot
so npr. navoz komposta, sajenje trave, urejanje novih površin, ipd. Zelene
površine so obkoljene s parkirnimi površinami, zato je pri košnji potrebna obvezna
zaščita parkiranih avtomobilov, kar posledično pomeni večje število zaposlenih
delavcev kot pri košnji zelenic izven prometnih območij.
Redna vzdrževalna dela, ki so potrebna pri cvetličnih gredah in betonskih koritih
so predvsem spomladansko čiščenje, sajenje enoletnic, pletje, zalivanje ter
jesensko sajenje mačeh in tulipanov. Po potrebi pa se izvajajo tudi manjša
vzdrževalna dela kot so navoz komposta, postavljanje novih korit, strojno ter
ročno zalivanje ipd. Pomembna postavka pri vzdrževanju cvetličnih gred in korit je
predvsem zalivanje. Le to se izvaja tako ročno, kot tudi strojno, vendar pa je
problem, ker ga ni mogoče vnaprej predvideti, ker je močno odvisno od vremena.
V kataster so vključeni tudi štirje parki, vendar pa se zaradi pomanjkanja sredstev
v Spominskem parku izvajajo le nujna vzdrževalna dela, saj je ravno ta park od
vseh najbolj zahteven in je tudi pod zaščito kulturne dediščine. Za Zoisov park na
Pristavi v Javorniškem Rovtu pa še ni podatkov v kolikšni meri se bo izvajalo
redno vzdrževanje parka.
Na podlagi izdanih odločb se vsako leto izvaja tudi zasaditev novih dreves v
občini Jesenice. Glede na popi iz leta 2002 je v občini 2409 dreves, od tega 681
iglavcev in 1728 listavcev. Vsa ta drevesa je potrebno redno vzdrževati in jih po
neurjih in snegolomih tudi sanirati. Zaradi pomanjkanja sredstev se pri rednem
vzdrževanju izvajajo samo nujna dela, zato se predlaga, da se za urejanje in
vzdrževanje dreves zagotovijo dodatna sredstva.
Obseg zelenih površin se vsako leto veča, poleg tega pa se urejanju priključujejo
tudi površine, ki so jih do sedaj urejali stanovalci sami. To pomeni, da bo v
naslednjih letih za vzdrževanje in urejanje zelenih površin potrebno nameniti
dodatna sredstva, Čas je namreč, da se sedanje delo na tem področju nadgradi,
in sicer tako, da se določi površine, ki se bodo uredile v prihodnjih letih, da se
določi obseg površin, ki se bo uredil v prihodnjih letih, da se določi nivo
vzdrževanja teh površin ter, da se določi tudi višina potrebnih sredstev.
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V razpravi so sodelovali:
Marko Zupančič:
V gradivu je navedeno, da še ni znan nivo vzdrževanja za Zoisov park na
Pristavi. Občina je pristopila k temu, da bo obnovila graščino na Pristavi,
zato bi se moral do jeseni doreči tudi nivo vzdrževanja Zoisovega parka.
Park v današnjem stanju ni prehoden, zato meni, da bi morali za začetek
odstraniti vsaj tista podrta drevesa, ki ležijo na poti in preprečujejo prehod
skozi park. Za začetek naj se zato pristopi k interventnemu reševanju, do
konca leta pa naj se potem doreče način vzdrževanja Zoisovega parka.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Prepričan je, da bi v tem parku lahko veliko pomagali tudi sami krajani,
sodelovanju s krajevno skupnostjo, gasilci, agrarno skupnostjo in ostalimi
organizacijami, da ne bi vsa odgovornost odpadla na javno komunalno
podjetje.
Marko Zupančič:
Strinja se s tem, da bi tudi domačini lahko pomagali, vendar pa je bilo že
pred leti, da se lahko drevesa iz parka odstranijo samo ob dovoljenju
gospoda Pšenice.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
V uvodu je bilo povedano, da je narejen spisek dreves in tudi to, ob
kakšnih pogojih se ta drevesa lahko podirajo (z odločbo). Pred vsako
akcijo je potrebno, da si stanje ogleda tudi komisija, ki potem izda odločbo,
zato predlaga, da to pobudo prevzame Krajevna skupnost Slovenski
Javornik – Koroška Bela.
Ibrahim Smajić:
Predlaga, da se ljudem, ki vzdržujejo zelenice, ki niso zajete v kataster,
zagotovijo vsaj minimalni pripomočki (bencin, manjša kosilnica ipd.) za
vzdrževanje. Tako bo ti ljudje imeli vsaj neko zadovoljstvo, kajti ni malo
zelenic, ki jih občani vzdržujejo sami.
Marjeta Tomaš:
Strinja se z razpravo Marka Zupančiča, da je stanje v Zoisovem parku zelo
slabo. Meni pa, da bi lahko v osnovnih šolah za višje razrede organizirali
nek naravoslovni dan, v okviru katerega bi vsaj malo pospravili po parku.
Po zadnjem snegolomu se je pokazalo, kakšno je vzdrževanje dreves na
Plavžu, ki sedaj sploh niso več podobna drevesom, ampak so podobna
strašilom. Ta drevesa bi bilo nujno potrebno vsaj malo oblikovati, da bi
dobila lepši izgled.
Na Plavžu so posebno problematične zelenice, ki so kar naenkrat postale
prevelike. Avtomobili so predvsem v večernem času parkirani po vseh
zelenicah, zato bi veljalo pogledati, ali je mogoče kje kakšna zelenica
preveč, kajti parkiranje na Plavžu je zelo velik problem.
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Župan Tomaž Tom Mencinger:
Jeseni se bodo z integralom začeli bolj konkretni dogovori, da bi se
pridobila neka ocena, da bi se v smeri proti parku zgradila garažna hiša.
Nuša Jelec:
Drevesa na Plavžu so se res samo obrezala, ne pa tudi oblikovala, ker je
bilo tega snegoloma zelo veliko in so se najprej izvajala nujna dela, s
katerimi se je preprečila nadaljnja nevarnost.
Tomaž Vidmar:
V projektu rekonstrukcije Tavčarjeve ceste je planiranih 105 novih
parkirišč, ki se bodo zgradila na račun zelenic in enosmernega prometa.
Kjer pa se že zdaj ugotovi, da zelenica praktično več ne obstaja, pa se
ravno tako zgradijo nova parkirišča.
Vsa drevesa v občini Jesenice so v urbanem naselju in vedno nekoga
motijo. V prihodnjem letu se bodo zato drevesa obravnavala kot
samostojna podenota vzdrževanja javnih zelenih površin.
Ljudmila Ilenič:
V poslanski skupini ocenjujejo, da komunalno podjetje zelo vzorno skrbi za
večino nasadov v mestu, ter da je njihovo delo pri vzdrževanju teh površin
in skrbi za estetski izgled mesta vzorno, zato zaslužijo priznanje za njihovo
prizadevanje.
V poročilu za Občinski svet služba navaja porast površin, širjenje opravil,
nižjo porabo sredstev, ipd. Vendar pa bo kljub vsemu v samem mestu zelo
težko kaj poceniti, z ozirom na to, da ljudje niti nimajo orodja, da bi lahko
sami kaj postorili okoli svojega bivalnega okolja. Zato bo še naprej
potrebno zagotavljati vsaj oliko sredstev, da bo mesto ostalo na sedanjem
nivoju.
Sedanje stanje v Spominskem parku na Plavžu je zelo slabo. Zaskrbljujoče
je tudi to, da so začeli po parku igrati nogomet, zato bi bilo najprej
potrebno urediti obzidje. V večernem času pa bi park morali tudi zaklepati,
kajti zvečer se na tem območju zadržuje druga populacija z drugačnimi
potrebami.
Če je urejanje in vzdrževanje cvetličnih gred dražje od urejanja zelenic, naj
se razmisli o tem, da bi kakšno cvetlično gredo nadomestili z zelenico.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Predlaga, da krajevne skupnosti organizirajo skupen sestanek s
predstavniki Občine in s predstavniki javnega komunalnega podjetja, na
katerem se bodo poskušale najti konkretne rešitve za izpostavljene
probleme.
Boris Smolej:
Na Pristavi naj se na tablo, kjer je napisano »rekonstrukcija graščine«
dopiše »in rekonstrukcija parka«.
Podpira predlog župana, da se organizira volonterska akcija, vendar pa je
potrebno predhodno pripraviti neke podlage, kaj se v parku sploh lahko
naredi. V preteklosti se je namreč že večkrat poskušalo kaj narediti, pa je
bilo vedno potrebno čakati na neko soglasje.
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Pridružuje se pohvali, da so javne zelene površine lepo urejene, zanima pa
ga, zakaj ni urejen tudi cvetlični otoček proti Potokom?
Nuša Jelenc:
Tudi v tej cvetlični gredi so rože že posejane, vendar pa še niso zrasle iz
zemlje.
Boris Smolej:
Na Odboru za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči je bil soglasno sprejet sklep, da naj javno podjetje
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice enkrat letno še vedno odvaža kosovne odpadke
po starem načinu odvoza. V večstanovanjskih stavbah se namreč pojavlja
problem, ko nekdo od stanovalcev naroči odvoz kosovnih odpadkov,
potem pa na njegov kup odpadkov še pet drugih stanovalcev prinese svoje
odpadke.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Predlaga, da do junijske seje JEKO-IN, d.o.o., Jesenice na to pobudo
pripravi ustrezen odgovor, sicer se bo predlagana pobuda na naslednji seji
Občinskega sveta dala na glasovanje.
Boris Bregant:
Na Jesenicah raste kultura urejanja javnih zelenih površin, vendar pa je iz
razprave razvidno, da stroški urejanja in vzdrževanja rastejo še hitreje kot
same površine.
Tudi v Sloveniji je še kar nekaj mest (Mozirje, Gornja Radgona), ki so
Jesenicah lahko za velik vzor, kako naj bi izgledalo mesto v hortikulturni
ureditvi. Vendar pa v teh mestih ne gredo vsa sredstva iz proračuna,
ampak mesto predvsem skrbi za materialno in strokovno podporo.
Zoran Kramar:
Za urejanje zelenic bo denarja vedno premalo, zato naj se pripravi občinski
odlok, da bo vsak stanovalec v večstanovanjski stavbi na mesec prispeval
en tolar, zbrana sredstva pa se bodo namenila za urejanje zelenic.
Jernej Udir:
Po radiu je slišal informacijo, da ena vrsta ciprese uničuje koščičasto
sadje, kar se precej pozna tudi na območju Koroške Bele. Predlaga, da se
ta informacija strokovno preuči, da se ne bo z zasajanjem dreves
uničevalo sadnega drevja.
Pri Zoisovem parku na Pristavi ga najprej zmoti dostop do tega parka, ki bi
bil lahko urejen, ko se je gradil vodovod. Takrat je bil namreč eden od
pogojev, da se cesta uredi nazaj v prvotno stanje.
V Celovcu je zelo veliko parkirnih mest, istočasno pa je tudi veliko zelenih
površin, saj so skoraj na vse parkiriščih postavljene travnate plošče.
Jesenice so dobile ime po jesenu, sedaj pa so v urbanem naselju zasajene
v glavnem breze, ki so proti snegu zelo neodporne.
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Karmen Hrovat:
Otroci iz osnovnih šol so zelo lepo pomagali urejati Spominski park na
Plavžu, vendar pa jih je predstavnica Zavoda za kulturno dediščino iz
parka na zelo grd način pregnala.
Po razpravi se je župan zahvalil Nuši Jelenc za predstavitev problematike
vzdrževanja javnih zelenih površin v občini Jesenice.

9.2 INFORMACIJA O PREMOŽENJSKI BILANCI OBČINE JESENICE NA DAN
31.12.2006.
V uvodni obrazložitvi je Brigita Džamastagič povedala, da je premoženjska
bilanca posebni računovodski izkaz, ki se pripravlja v skladu z Zakonom o javnih
financah in podzakonskimi akti. Občinski svet sprejme samo informacijo,
premoženjske bilance pa ne potrjuje. Premoženjska bilanca je podoben
računovodski izkaz kot bilanca stanja, ki se prilaga k zaključnemu računu, s tem,
da je premoženjska bilanca izdelana po metodologiji, ki upošteva tudi več stopenj
konsolidacije. Premoženjsko bilanco sestavljajo posredni proračunski uporabniki
(javni zavodi) in neposredni proračunski uporabniki (krajevne skupnosti). Na
občinskem nivoju pa se pripravlja skupna premoženjska bilanca občine, s tem, da
se upoštevajo pravila o pobotu nekaterih terjatev.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal:
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Informacijo o premoženjski bilanci občine Jesenice na dan 31.12.2006.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
143. sklep 7. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.05.2007 k 9.2
točki dnevnega reda: INFORMACIJE: Informacija o premoženjski bilanci
občine Jesenice na dan 31.12.2006.
Sprejme se Informacija o premoženjski bilanci občine Jesenice na dan
31.12.2006.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 21
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

9.3 INFORMACIJA V ZVEZI S POBUDO ZA SPREMEMBO ODLOKA O
ZAZIDALNEM NAČRTU CESTA ŽELEZARJEV – GASILSKI DOM.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da je Občinski svet že
razpravljal o javni razgrnitvi ZN Cesta železarjev, ko se je urejala zadeva Štof.
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Informacija v zvezi s pobudo za spremembo Odloka o zazidalnem načrtu Cesta
železarjev – gasilski dom pa se nanaša na objekt obratne ambulante. Ko se bo
vsa zdravstvena dejavnost preselila v stavbo na Cesti maršala Tita 78 (po selitvi
Upravne enote in izpostave DURS-a na novo lokacijo), bo stavba obratne
ambulante v celoti izgubila svojo namembnost, čeprav so v tej stavbi že sedaj
stanovanja in poslovni prostori. Vendar pa investitor ne more doseči vknjižbe
lastninske pravice za kupce stanovanj in poslovnih prostorov, ker je delal brez
ustreznih dovoljenj. Zato je investitor zaprosil za spremembo Odloka o
zazidalnem načrtu Cesta železarjev – gasilski dom, kjer naj bi omogočili, da se
stavbi obratne ambulante spremeni namembnost, tako da se ji v večjem delu
omogoči stanovanjska raba, v manjšem delu pa ostanejo še poslovni prostori.
Stroške materialnih podlag bodo nosili investitorji, ker pa gre za spremembo
namembnosti stavbe, pa bodo spremembe izvedene po rednem postopku, ki bo
trajal približno eno leto.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo se je seznanil z informacijo v zvezi s pobudo za
spremembo Odloka o zazidalnem načrtu Cesta železarjev – Gasilski dom
(ureditveno območje J2/S14/2) in ne nasprotuje z nadaljevanjem aktivnosti
sprejemanja sprememb Odloka o zazidalnem načrtu Cesta železarjev – Gasilski
dom po rednem postopku.
Boris Smolej – predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
se je seznanil z informacijo v zvezi s pobudo za spremembo Odloka o zazidalnem
načrtu Cesta železarjev – Gasilski dom (ureditveno območje J2/S14/2) in ne
nasprotuje z nadaljevanjem aktivnosti sprejemanja sprememb Odloka o
zazidalnem načrtu Cesta železarjev – Gasilski dom po rednem postopku.
Občina Jesenice naj v bodoče v sodelovanju z inšpekcijskimi službami prepreči
vsakršno neupoštevanje prostorskih aktov.
V razpravi so sodelovali:
Ibrahim Smajić:
Zopet se ponavlja stara praksa, da nekdo najprej nekaj kupi, potem proda,
nato pa tega ne more uveljavljati. Take zadeve je potrebno najprej
sankcionirati, potem pa začeti z rednim postopkom.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
V tej stavbi je 24 ljudi, ki so plačali za stanovanja in so bili zavedeni, ker
sedaj ne morejo urediti zemljiškoknjižnega stanja.
Strinja se z razpravo Ibrahima Smajića, vendar vseeno predlaga, da se
informacija sprejme, ter da se začne z enoletnim postopkom spremembe
Odloka o zazidalnem načrtu Cesta železarjev – gasilski dom.
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Valentina Gorišek:
Če bi se na tem območju še vedno razvijale dejavnosti, za katere je bila
namenjena obratna ambulanta, potem bi Občina nasprotovala spremembi
Odloka. Ker pa se vsa medicinska dejavnost seli v stavbo na Cesti
maršala Tita 78, pa nima nobenega smisla, da bi vzdrževali umetno
namembnost obratne ambulante za dejavnosti, ki na tem območju ne bodo
nikoli več zaživele.
Robert Pesjak:
Podpira mnenje Ibrahima Smajića, vendar pa je potrebno te zadeve enkrat
urediti. Vendar pa polovica prebivalcev Jesenic ne more vpisati svojih
stanovanj v zemljiško knjigo, zato predlaga, da naj se postopek
spremembe Odloka nekoliko zavleče, da bo tudi ta investitor vedel, da vse
skupaj ni tako preprosto.
Po razpravi je župan predlagal
144. sklep 7. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.05.2007 k 9.3
točki dnevnega reda: INFORMACIJE: Informacija v zvezi s pobudo za
spremembo Odloka o zazidalnem načrtu Cesta železarjev – Gasilski dom.
1. Občinski svet občine Jesenice se je seznanil z informacijo v zvezi s pobudo za
spremembo Odloka o zazidalnem načrtu Cesta železarjev – Gasilski dom
(ureditveno območje J2/S14/2) in ne nasprotuje z nadaljevanjem aktivnosti
sprejemanja sprememb Odloka o zazidalnem načrtu Cesta železarjev –
Gasilski dom po rednem postopku.
2. Občina Jesenice naj v bodoče v sodelovanju z inšpekcijskimi službami prepreči
vsakršno neupoštevanje prostorskih aktov.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 22
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

9.4 INFORMACIJA O RAZVOJNIH TRENDIH V OBČINI JESENICE ZA LETO
2005.
V uvodni obrazložitvi je Boža Kovač povedala, da je informacija o razvojnih
trendih v občini Jesenice podana za leto 2005, ker se podatki vedno lahko
pridobivajo samo za dve leti nazaj. Strategija razvoja občine Jesenice je bila
sprejeta konec leta 2005, tako da bo informacija o razvojnih trendih za leto 2006
že vključevala tudi povezavo med kazalci in izvajanjem sprejete Strategije.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal:
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
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Odbor za gospodarstvo se je seznanil z Informacijo o razvojnih trendih občine
Jesenice za leto 2005.
V razpravi so sodelovali:
Boris Bregant:
Meni, da je nujno potrebno nadaljevati s temi aktivnostmi in znotraj tega
prikaza poiskati še kakšen način večje preglednosti, kajti Jesenice so v
obdobju velikega prestrukturiranja in ti kazalci naj bi pokazali, ali gre to
prestrukturiranje v pozitivno smer.
Podatke bi morali prikazovati tudi indeksno v primerjavi z Gorenjsko in s
Slovenijo, ker bi na ta način, dobili neke širše informacije o trenutnem
stanju.
Boža Kovač:
Podobne pobude so bile dane tudi na Odboru za gospodarstvo in bodo
upoštevane pri pripravi naslednje informacije o razvojnih trendih v občini
Jesenice.
Matjaž Peskar:
Lepo je videti, da naraščajo dodana vrednost na zaposlenega, indeks
izvoza na zaposlenega, indeks števila študentov, da upada indeks števila
brezposelnih, itd. Vendar pa se pojavlja tudi paradoks, da število
registriranih avtomobilov na 100 prebivalcev precej narašča, kljub temu, da
se občina Jesenice še vedno razglaša za socialno šibko občino.
Boris Bregant:
Potrebno je upoštevati tudi podatek, da na Jesenicah število registriranih
vozil ostaja enako, medtem ko drugje to število narašča.
Po razpravi je župan predlagal
145. sklep 7. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.05.2007 k 9.4
točki dnevnega reda: INFORMACIJE: Informacija o razvojnih trendih v
občini Jesenice za leto 2005.
Občinski svet občine Jesenice se je seznanil z Informacijo o razvojnih trendih
občine Jesenice za leto 2005.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 20
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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9.5 INFORMACIJA O POTEKU POSTOPKA ISKANJA ZASEBNEGA
PARTNERSTVA PRI INVESTICIJI IZGRADNJE TURISTIČNEGA CENTRA
ŠPANOV VRH.
V uvodni obrazložitvi je podžupan Boris Bregant povedal, da je bil javni poziv
objavljen, da so razpisno dokumentacijo prevzeli trije zainteresirani investitorji,
vendar pa v razpisnem roku ni bila vložena nobena vloga. Danes namreč nihče
svoje dejavnosti ne gradi samo na eno žičniški napravi, ampak na urejanju
celotnega okolja za nek namen. Na Oddelku za okolje in prostor so se zato že
začeli pripravljati načrti, kako omogočiti, da bodo prostorski akti na tem območju
dovoljevali potrebno gradnjo objektov ter kako pridobiti tudi interes lokalnega
prebivalstva.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal:
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo se je seznanil z Informacijo o poteku postopka iskanja
zasebnega partnerstva pri investiciji izgradnje turističnega centra Španov vrh.
Razprave ni bilo, zato se je župan zahvalil podžupanu Borisu Bregantu za
Informacijo o poteku postopka iskanja zasebnega partnerstva pri investiciji
izgradnje turističnega centra Španov vrh.

9.6 INFORMACIJA O USKLADITVI CENE ZEMELJSKEGA PLINA ZA MESEC
MAJ 2007.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance se je seznanil z informacijo, da se tokratna
uskladitev cene zemeljskega plina na končni ceni z vključenimi vsemi zakonskimi
dajatvami za končnega odjemalca odraža kot 1,07 % pocenitev, glede na
veljavno ceno v aprilu 2007.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko se je
seznanil z informacijo, da se tokratna uskladitev cene zemeljskega plina na
končni ceni z vključenimi vsemi zakonskimi dajatvami za končnega odjemalca
odraža kot 1,07 % pocenitev, glede na veljavno ceno v aprilu 2007.
Razprave ni bilo.
Župan Tomaž Tom Mencinger je ugotovil, da se je Občinski svet občine
Jesenice seznanil z Informacijo o uskladitvi cene zemeljskega plina za
mesec marec 2007. Tokratna uskladitev cene zemeljskega plina se na
končni ceni z vključenimi vsemi zakonskimi dajatvami za končnega
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odjemalca odraža kot 1,07 % pocenitev glede na veljavno ceno v aprilu
2007.
Glasovanja ni bilo.

TOČKA 10:
POROČILO ŠT. 2 O VPLIVIH ACRONIJA NA OKOLJE.
V uvodni obrazložitvi je Branko Banko povedal, da je čistilna naprava, ki so jo v
Acroniju začeli graditi v začetku leta, že v zadnji fazi gradbenih del. Naročena je
tudi že tehnološka oprema, tako da bo po terminskem planu ta čistilna naprava za
vodo do konca leta v obratovanju. S tem bo rešen problem odpadnih vod, ki se
iztekajo v reko Savo. Drobni delci škaje gredo namreč sedaj še vedno v Savo,
zato je reka občasno tudi videti črne barve.
Pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje za nevtralizacijo kislinskih voda,
posodobljen pa je bil tudi tehnološki postopek, tako da so sedaj težke kovine
precej pod mejnimi vrednostmi. Na jeklarni pa so se zatesnile določene hladilne
odprtine, tako da so sedaj iz jeklarne minimalne imisije snovi v zrak.
Za opravljanje meritev in analiz je Acroni že sklenil pogodbo s pooblaščeno
inštitucijo, ki bo meritve opravljala v treh fazah. V prvi fazi bo strokovno
pregledala vse do sedaj izvedene meritve, v drugi fazi se bo izvedel obratovalani
monitoring, kjer se bo izkazalo, da je to potrebno, v tretji fazi pa se bodo ugotovili
skupni rezultati in podali predlogi za zmanjšanje vpliva Aconija na okolje.
V terminskem planu je zajeta tudi sanacija regeneracije kislin. Vendar pa se
trenutno vsi plani Acronija preverjajo pri novih lastnikih, in od smeri razvoja
Acronija bo odvisno, kateri plani bodo odobreni. Lastnik se bo namreč tudi odločil,
ali bo hladna valjarna v bodoče še delala ali ne. Lahko se namreč tudi zgodi, da
bo za nove lastnika hladna valjarna premalo profitabilna in jo bo preprosto ustavil.
Dokaj moteča je tudi brežina, zato je namen Acronija, da se ta brežina sanira.
Pripravlja se dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, je pa potrebno
pridobiti tudi neko soglasje od HE Moste. HE Moste je namreč trenutno v
rekonstrukciji strojnice, zato deluje omejeno in ne more zagotoviti, da se bo
jezero toliko spraznilo, da bi se lahko izkopal mulj in na trdna tla naredila peta, ki
se jo namerava delati iz črne žlindre, ki je izredno dober gradbeni material.
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
se je seznanil s poročilom št. 2 o vplivih Acronija na okolje.

29

V razpravi so sodelovali:
Boris Smolej:
Na seji Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči je predstavnica podjetja Acroni, Andreja Purkat, članom
Odbora že odgovorila na veliko postavljenih vprašanj. Na tej seji je bila
prisotna tudi predstavnica civilne iniciative, kajti članom Odbora se ne zdi
smotrno, da se enaki problemi rešujejo dvosmerno.
Predlaga, da se v Jeseniških novicah objavi tudi članek, da je Odbor z
civilno iniciativo prišel do nekega dogovora o nadaljnjem sodelovanju pri
zavzemanju za boljše in čistejše okolje.
Na Odboru je bilo tudi ugotovljeno, da se je stanje glede izpusta prašnih
delcev v zrak zelo izboljšalo. Najbolj moteča pa je še vedno regeneracija
kislin, zato ga zanima, kdaj se predvideva sanacija te regeneracije?
Branko Banko:
Trenutno se pripravljajo idejni projekti, na podlagi katerih se bo potem
izdelal terminski plan sanacije. Nekje do jeseni bo tako znan datum, do
kdaj naj bi bila regeneracija kislin tudi sanirana.
Ibrahim Smajić:
Lansko jesen so v Acrroniju izvedli poseben ukrep, da zaposleni ne smejo
več s kolesom mimo vratarja. Veliko zaposlenih se vozi v služno s
kolesom, zato se mu zdi ta ukrep precej nelogičen. Predlaga, da se
namesto prepovedi vožnje s kolesom raje postavi prometni znak, ki
dovoljuje vožnjo na lastno odgovornost.
Branko Banko:
Več zaposlenih je že posredovalo predlog, da se ta zadeva uredi, zato se
bo ob vagi pri vratarju uredila kolesarnica, naprej pa vstop s kolesom ne bo
možen.
Po razpravi je župan predlagal
146. sklep 7. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.05.2007 k 10.
točki dnevnega reda: POROČILO ŠT. 2 O VPLIVIH ACRONIJA NA OKOLJE.
Občinski svet občine Jesenice je obravnaval Poročilo št. 2 o vplivih Acronija na
okolje.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 21
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 11:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
11.1 Branka Doberšek – pobuda – ustno
79. pobuda 7. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.05.2007 k 11.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
V zvezi z odvozom kosovnih odpadkov, se ji zdi, da je sedanji način odvoza boljši
od prejšnjega. Daje pobudo, da naj podjetje JEKO-IN, d.o.o., Jesenice kupone za
odvoz kosovnih odpadkov pošlje tudi amaterskim društvom (kulturnim, gasilskim,
itd.), in na ta način tudi njim zagotovi odvoz kosovnih odpadkov.

11.2 Oto Kelih – vprašanje – ustno
80. vprašanje 7. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.05.2007 k
11. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zanima ga, kdaj se bo na seji Občinskega sveta obravnaval nov Poslovnik o delu
občinskega sveta občine Jesenice?
Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
Poslovnik o delu občinskega sveta občine Jesenice se bo verjetno obravnaval na
eni od jesenskih sej Občinskega sveta, saj se v tem trenutka pripravlja še nekaj
sprememb in dopolnitev tega akta.

11.3 Marko Zupančič – vprašanje – ustno
81. vprašanje 7. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.05.2007 k
11. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
V medijih je bilo zaslediti, da so župani Zgornje Gorenjske podprli predlog, da bi
bila Zgornja Gorenjska samostojna regija, zato ga zanimajo nekoliko širše
informacije o trenutnih aktivnostih na tem področju?
Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
Vlada Republike Slovenije je sklenila poslati občinskim svetom slovenskih občin
predlog območij pokrajin v Sloveniji, z imeni in sedeži, in poziv, da v 60 dneh
podajo svoje mnenje o navedenem predlogu. Vlada RS pa je tudi zadolžila
Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, da zaradi boljše
informiranosti javnosti o uvajanju pokrajin na svojih spletnih straneh objavi
pojasnila z obrazložitvijo ciljev ustanovitve pokrajin. Za julijsko sejo Občinskega
sveta občine Jesenice bo o tem predlogu pripravljena tudi posebna točka
dnevnega reda s predlogi sklepov.

11.4 Robert Pesjak – vprašanje – pisno
82. vprašanje 7. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.05.2007 k
11. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
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Občani prosijo za javno objavo dežurnih lekarn. Kje bo to objavljeno in zakaj se
ne zahteva, da je dežurna kdaj tudi (privat) zasebna lekarna na Plavžu
(Tavčarjeva 3/b)? Starejši občani nimajo osebnih prevozov in ne morejo pod
nujno v Kranj (samo s taxijem).

11.5 Robert Pesjak – pobuda – pisno
83. pobuda 7. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.05.2007 k 11.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Na Titovi cesti nad prehodom za Podmežakljo so ob nalivu na cesti velike »luže«,
saj mimoidoči ne morejo po pločniku, ne da bi bili mokri od vozečih avtov. Nujno
krpanje!

11.6 Borut Žigon – vprašanje – pisno
84. vprašanje 7. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.05.2007 k
11. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Med blokoma Cesta Alojza Travna 21 – 22 je občinska zelenica. Stanovalci obeh
blokov želijo tu narediti parkirišča. Zanima ga, katera od teh dveh občinskih
ponudb, ki ju prilaga, je aktualna v tem trenutku?
Prilogi: Dopisa Metingu glede reševanja tekoče problematike z dne 10.11.2006 in
z dne 07.07.2006.

11.7 Borut Žigon – vprašanje – pisno
85. vprašanje 7. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.05.2007 k
11. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zanima ga, zakaj ne morejo v blokih uveljavljati subvencije za zamenjavo
stavbnega pohištva v skupnih prostorih? Etažni lastniki, ko le-to zamenjajo v
stanovanju, to lahko uveljavljajo.

11.8 Marko Zupančič – pobuda – pisno
86. pobuda 7. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.05.2007 k 11.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
V letu 2003 je potekal postopek za izbiro izvajalca gospodarskih javnih služb
distribucije zemeljskega plina in distribucije toplote iz vročevodnega sistema v
občini Jesenice. S sklepom komisije, ki je vodila javni razpis in izbiro je bil
postopek zaključen kot neuspešen. Občinski svet je Komisija seznanila o svojem
sklepu na 11. redni seji dne 27.11.2003. Kasneje je bila na 16. redni seji
Občinskega sveta dne 22.4.2004 s sklepom številka 330 imenovana nova
komisija. Ta z delom ni začela zaradi prihajajočih sprememb zakonodaje oziroma
nastanka nove zakonodaje, ki ureja javno zasebno partnerstvo. S sprejemom
tega zakona (Ur. list RS, št. 127/2006) pa so jasne rešitve na področju
partnerstva javnega in zasebnega kapitala. Glede na dejstvo, da je v zakonu

32

določen triletni rok od uveljavitve zakona (do 7.3.2010) za predvidene
spremembe na tem področju, daje pobudo, da se čim prej začne z ustreznimi
aktivnostmi, to je, imenovanjem komisije, novim razpisom, itd.
Njegova pobuda je pravzaprav vodilo k realizaciji 302. sklepa Občinskega sveta v
prejšnjem mandatu, s katerim je Občinaki svet soglašal, da se javni razpis za
izbiro izvajalca dela gospodarskih javnih služb v občini Jesenice ponovi.

11.9 Marko Zupančič – vprašanje – pisno
87. vprašanje 7. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.05.2007 k
11. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Kot član občinskega sveta sprašuje, kdaj lahko Planinsko društvo Javornik –
Koroška Bela pričakuje odgovor na dopis glede odstopa od pogodbe o
upravljanju doma na Pristavi?

11.10 Marko Zupančič – pobuda – pisno
88. pobuda 7. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.05.2007 k 11.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Planinsko društvo Javornik – Koroška Bela je pričelo z elektrifikacijo do
planinskega doma v Krmi. Zato prosi župana, da v okviru razpoložljivega stanja
finančno podpre samo izgradnjo.

11.11 Ibrahim Smajić – pobuda – pisno
89. pobuda 7. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.05.2007 k 11.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Predlaga, da se preuči možnost postavitve električnih stenskih ur večjega formata
na javne zgradbe, kot so Občina, JEKO-IN; Kulturni dom na Javorniku ipd.
Smatra, da bi omenjene ure dale še dodaten čar mestu. Sedaj imamo nekaj
podobnega na železniški postaji, kar je lepo, ampak premalo za celotne Jesenice.
Hvala!

11.12 Merima Nuhić – vprašanje – pisno
90. vprašanje 7. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.05.2007 k
11. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Kako je z javno razsvetljavo v spominskem parku na Plavžu, saj vemo, da se v
večernih urah na tem kraju marsikaj dogaja? Ob primerni razsvetljavi in ureditvi
parka, bi bil park zelo prijeten za večerni sprehod predvsem za starejše krajane,
saj je v neposredni bližini stanovanj.
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11.13 Stanislav Pem – pobuda – pisno
91. pobuda 7. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.05.2007 k 11.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Na 4. seji Občinskega sveta občine Jesenice dne 22.02.2007 je bila podana
pobuda na problematiko hrupa v okolici odseka Vrba – Hrušica. Na 5. seji dne
29.03.2007 je bil podan odgovor na omenjeno pobudo. V odgovoru so navedena
samo znana dejstva in roki DARS-a za izvedbo posameznih aktivnosti, ki pa so
zelo odmaknjene in je vprašanje, kdaj se bodo posamezne aktivnosti izvedle. S
tem prebivalci Podmežakle in Lipc niso zadovoljni in želijo hitrejše in aktivnejše
razreševanje omenjene problematike. V ta namen je bil že opravljen razgovor s
predstavniki DARS-a in Družbe za državne ceste dne 4.4.2007 na krajevni
skupnosti Podmežakla. V razreševanje te problematike pa se mora aktivnejše
vključiti tudi Občina Jesenice s svojimi strokovnimi službami. Zato sprašujejo, ali
je bila podana problematika naslovljena na Ministrstvo za promet in ministrstvo za
varstvo okolja RS, ali izvršene kakšne druge aktivnosti? Ker pa je omenjena
problematika širšega značaja za prebivalce občine Jesenice, predlaga, da se jo
uvrsti na eno izmed naslednji sej Občinskega sveta, kjer naj se sprejmejo
obvezujoči sklepi.

11.14 Ljudmila Ilenič – vprašanje – pisno
92. vprašanje 7. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.05.2007 k
11. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
V tem letu ob koncu zime je žled, zmrzal…povzročila veliko lomov dreves in vej.
Gozdovi so vsevprek polni debel in vej. Že se je pojavil lubadar. Kmetje – lastniki
bolj ali manj lom odpravljajo, nekateri pa stvar puščajo naravi sami. Ali imamo (je
znan) odlok, zakon…, ki bi lastnikom naložil, da podrto drevje odstranijo, da bi
preprečili možno večjo škodo naših gozdov?

11.15 Marija Mulej – pobuda – pisno
93. pobuda 7. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.05.2007 k 11.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Informacijska tabla, postavljena nasproti železniške postaje je razpadajoča,
zastarela in za nepoznavalce kraja zavajajoča. Potrebna bi bila obnove, v kolikor
to ni mogoče, je bolje, da se odstrani.

11.16 Vinko Lavtižar – pobuda – pisno
94. pobuda 7. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.05.2007 k 11.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Podvoz »Ejga« - hokejska hala: opozarja na propadajoče stanje našega edinega
podvoza in podhoda. Pred nekaj leti je na to stanje že opozoril in to:
v zadnjem delu podhoda razpada nosilna armatura stropne konstrukcije
(proti hokejski hali);
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močno zamaka na delitacijskih regah in se pri nizkih temperaturah
pojavljajo ledene sveče, ki ogrožajo varno hojo in vožnjo;
zamakanje vode iz betonskega zida ob stopnicah in naknadno nameščeni
železni plošči na stropu podvoza, kjer se v zimskem času tudi pojavljajo
ledene sveče in poledica na stopnicah.

11.17 Vinko Lavtižar – pobuda – pisno
95. pobuda 7. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31.05.2007 k 11.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Odstraniti bi bilo potrebno star propadajoč napis »VATROSTALNA« na južnem
zidu (steni) stolpnice Titova 53. Napis je dotrajan in razpadajoč ter predstavlja
nevarnost pri razpadanju – padanju delov napisa. Imenovanega podjetja že dolgo
časa ni prisotnega na Jesenicah in napis služi zavajanju prišlekov v mesto.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
7. redno sejo Občinskega sveta je župan zaključil ob 21.00 uri.

SVETOVALKA OBČINSKEGA
SVETA OBČINE JESENICE:
Mag. Božena RONNER

ŽUPAN
OBČINE JESENICE
Tomaž Tom MENCINGER
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