OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET

Številka: 032-04/2007
Datum: 26.04.2007

ZAPISNIK
6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V
SREDO, 25.04.2007 OB 16.00 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, Borut ŽIGON, Ibrahim
SMAJIĆ, Matjaž PESKAR, Branko NOČ, mag. Barbara HABE SINTIČ, Zoran
KRAMAR, Ljudmila ILENIČ, Vera PINTAR, Boris SMOLEJ, Robert PESJAK, Oto
KELIH, Marija KALAN, Boris DOLŽAN, Igor ARH, Marija MULEJ, Boris KITEK in
mag. Marjan ČUFER.
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANA OBČINSKEGA SVETA: Vinko LAVTIŽAR in
Ivanka ZUPANČIČ.
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, Tea VIŠNAR – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne
zadeve, Brigita DŽAMASTAGIČ – vodja Oddelka za finance, plan in analize, Alen
KOFOL – ravnatelj Osnovne šole Poldeta Stražišarja, mag. Darja RADIĆ –
predsednica Nadzornega odbora, Darjo CIZEL – pomočnik komandirja Policijske
postaje Jesenice in mag. Božena RONNER - svetovalka župana za Občinski
svet.
NOVINARJI:
Matjaž ARIH in Nataša MRAK– ATM, Janko RABIČ – Radio Triglav, Klementina
MEŽEK SKUMAVEC – GTV in Urša PETERNEL – Gorenjski Glas.
ZAPISNIK JE PISALA:
Mojca RAZINGER.
Župan Tomaž Tom Mencinger je pozdravil vse prisotne članice in člane
Občinskega sveta Občine Jesenice in ugotovil, da je na začetku seje prisotnih 23
svetnic in svetnikov Občinskega sveta, zato Občinski svet lahko pravno veljavno
odloča.
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Jernej Udir je pred sprejemom dnevnega reda podal pobudo, naj bodo
predstavniki medijev prisotni na seji Občinskega sveta vsaj do obravnave
Informacije o delu Policijske postaje Jesenice za leto 2006.
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je župan predlagal
115. sklep 6. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.04.2007:
POTRDITEV PREDLAGANEGA DNEVNEGA REDA.
D N E V N I R E D:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 5. redne seje Občinskega
sveta, ki je bila 29.03.2007.
2. Predstavitev Osnovne šole Poldeta Stražišarja.
3. Predlog sprememb in dopolnitev letnega programa prodaje stvarnega
nepremičnega premoženja (zemljišče) v lasti občine Jesenice v letu 2007.
4. Predlog Rebalansa proračuna občine Jesenice za leto 2007 – HITRI
POSTOPEK.
5. Premoženjsko pravne zadeve:
5.1 Predlog za posamični program prodaje stvarnega premoženja v lasti občine
Jesenice – zemljišča na Senožetih.
5.2 Predlog za posamični program prodaje stvarnega premoženja v lasti občine
Jesenice – stanovanja na Hrušici in na Cesti Borisa Kidriča.
5.3 Predlog za posamični program prodaje stvarnega premoženja v lasti občine
Jesenice – stanovanje na Cesti Borisa Kidriča.
6. Program dela Nadzornega odbora občine Jesenice za leto 2007.
7. Poročila:
7.1 Predlog Poročila župana o realizaciji sklepov, sprejetih v obdobju november
2006 – marec 2007, s pregledom odgovorov na vprašanja in pobude.
7.2 Poročilo št. 1 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja občine Jesenice
za leto 2007.
8. Informacije:
8.1 Informacija o delu Policijske postaje Jesenice za leto 2006.
8.2 Informacija v zvezi s postopkom sprejema OLN Bolnišnica vzhod – južni del.
8.3 Informacija o poteku razpisa za dodelitev finančnih spodbud investicijskim
ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v
gospodinjstvih na območju občine Jesenice v letu 2007.
8.4 Informacija o uskladitvi cene zemeljskega plina za mesec april 2007.
9. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 17
PROTI - 0
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 5. REDNE
SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 29.03.2007.
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Razprave in pripomb na besedilo zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta ni
bilo, zato je župan predlagal
116. sklep 6. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.04.2007 k 1.
točki dnevnega reda: POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH
SKLEPOV 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 29.03.2007.
Potrdi se besedilo zapisnika z realizacijo sklepov, sprejetih na 5. redni seji
Občinskega sveta, ki je bila 29.03.2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 23
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDSTAVITEV OSNOVNE ŠOLE POLDETA STRAŽIŠARJA.
V uvodni obrazložitvi je Alen Kofol, ravnatelj Osnovne šole Poldeta Stražišarja,
povedal, da je delovno mesto ravnatelja nastopil pred enim letom in pol. Osnovna
šola Poldeta Stražišarja je osnovna šola, ki izvaja prilagojene izobraževalne
programe. Organiziranost šole je v osnovi ravno takšna kot pri drugih osnovnih
šolah, specifika je le v razvojnem timu, ki celo leta dela na viziji razvoja za naprej.
Na osnovni šoli Poldeta Stražišarja se izvajajo trije različni programi. Prvi program
je prilagojen program z znižanim izobrazbenim standardom, vanj pa so vključeni
učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju. Drugi program je poseben
program vzgoje in izobraževanja, ki je namenjen učencem z zmernimi, težkimi in
težjimi motnjami v duševnem in gibalnem razvoju. Vsi ti programi so javni
programi, ki so sprejeti na nivoju države in so ravno tako podvrženi vsem
sistemom, katerim so podvrženi tudi programi navadnih osnovnih šol. Tretji
program pa je program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.
V ta program so usmerjeni učenci s specifičnimi učnimi težavami, izvaja pa ga
specialna mobilna pedagoška pomoč. V letošnjem letu se izvaja 142 ur specialne
pedagoške pomoči, kar v normativnem smislu predstavlja pet oddelkov. Poleg
rednih programov, se na šoli izvaja tudi zelo veliko interesnih dejavnosti, ki
dopolnjujejo delo z učenci. Šola pa organizira tudi nadstandardne programe, kot
so npr. šola v naravi, šola za življenje, tečaj drsanja, tečaj plavanja, tabori ipd.
Učenci so v prilagojene programe vključeni na podlagi odločbe o usmeritvi, ki jo
na predlog komisije za usmerjanje izda Zavod za šolstvo. Zelo pomembno je, da
ima vsak otrok, ki je usmerjen v te programe, svoj individualni načrt. Individualni
načrt napiše za vsakega otroka posebej izbrana strokovna skupina, v njem pa se
opredelijo specifični cilji za posameznega otroka, ki so prilagojeni njegovim
sposobnostim. Veliko pozornosti je namenjeno specialnim didaktičnim
pripomočkom, ki jih v šoli tudi sami izvajajo. Večina učenja poteka preko
konkretnih materialov, veliko poudarka je dano računalništvu, tako da lahko
učenci pod strokovnim vodstvom sledijo aktualnemu dogajanju.
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Veliko poudarka je tudi na vključevanju v okolje, zato se organizirajo tudi različne
prireditve in razstave. Ko učenci zaključijo to osnovno šolo se namreč lahko
vpišejo v programe nižjega poklicnega izobraževanja. Če te programe dobro
naredijo, gredo potem lahko na poklicne programe in tudi na maturo.
Poleg nadstandardnih programov pa šola izvaja tudi zelo veliko projektov. Prvi
velik projekt je državno tekmovanje »Računanje je igra« za osnovne šole s
prilagojenim programom. Letos bo organizirano že deveto državno tekmovanje za
vse osnovne šole, ki v Sloveniji izvajajo prilagojene programe. V letošnjem letu pa
se je začelo tudi s projektom šole za starše, ki imajo otroke s posebnimi
potrebami in potrebujejo kakšne dodatne informacije. Začelo pa se je tudi z
informacijsko razvojnim projektom individualiziranega programa za prilagojen
izobraževalni program z dodatno strokovno pomočjo v računalniški obliki. Namen
tega projekta je izdelava računalniškega programa za izdelavo individualnih
programov za učence s posebnimi potrebami. Veliko poudarka pa je dano tudi
različnim preventivnim programom (droga, alkohol, vedenje, ipd.).
Na šoli se je v letošnjem letu pričelo tudi z dobrodelno donatorsko akcijo zbiranja
sredstev za invalidsko dvigalo. V petih mesecih je bilo zbranih skoraj 18.000,00
EUR, celotna investicija pa je ocenjena na 40.000,00 EUR. Za zaključek te akcije
bo v Gledališču Toneta Čufarja organiziran dobrodelni koncert, na katerem bodo
nastopali učenci skupaj s priznanimi glasbeniki. Druga aktualna zadeva je
zamenjava oken na celotni šoli. Z veliko pomočjo Občine se je že uspelo pridobiti
sredstva iz naslova najemnine za oddajanje prostorov šole. S temi sredstvi se
bodo v roku dveh let tako lahko zamenjala tudi okna. Zamenjati pa bo potrebno
tudi šolski kombi, ki je že zelo zastarel in kmalu ne bo več ustrezal normativom za
prevoz otrok.
Vizija šole za vnaprej je, da bi postala center za vzgojo, izobraževanje in
svetovanje, v okviru katerega bi se koordinirale dejavnosti za uspešen celostni
razvoj otrok s posebnimi potrebami. V okviru tega centra, pa bi se izvajale tudi
dodatne dejavnosti, kot so npr.: širitev mobilne specialne pedagoške pomoči,
izobraževanje in svetovanje staršem, izobraževanje strokovnih delavcev centra,
socio-pedagoške delavnice, spremljanje učencev do prve zaposlitve itd.
V razpravi so sodelovali:
Ljudmila Ilenič:
Predloženo poročilo jo je navdušilo. Prepričana je, da se s temi otroki dela
tako lepo, da človek lahko dobi prepričanje, da se v šoli čudovito živi in
dela. Tudi vizija šole se ji zdi imenitna, saj bo posodobila to šolanje, hkrati
pa tudi omogočila hendikepiranim otrokom boljše življenje.
Zanima jo, kako ravnatelj glede na to, da je veliko mejnih otrok vključenih v
redne osnovne šole? Ali mobilni pedagogi uspejo vse postoriti, kajti iz
programov rednih osnovnih šol je razvidno, da je v njih veliko individualne
strokovne pomoči?
Zanima jo tudi, kakšno je videnje sodobne šole za vključitev v redne
programe osnovnih šol?
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Alen Kofol:
Z novo zakonodajo mejno inteligentnih otrok ni več, zato se zanje še ne
ve, na kakšen način bodo deležni potrebne pomoči. Otroci, ki so sprejeti v
osnovno šolo kot otroci s specifičnimi učnimi težavami, imajo po novi
zakonodaji največ tri ure specialne pedagoške pomoči. Ta pomoč je
velikokrat zelo uspešna, ni pa zmeraj, ker je odvisna od tega, ali je otrok
vključen v ustrezen program. Vendar pa danes veliko otrok po celi Sloveniji
ni vključenih v ustrezne programe.
Zoran Kramar:
Veseli ga, da se tudi učenci Osnovne šole Poldeta Stražišarja vključujejo v
razne dejavnosti na področju športa, kulture, zabave, družbenih dejavnosti
ipd. Zanima pa ga, koliko učencev obiskuje to osnovno šolo in koliko od
njih jih je iz občine Jesenice?
Zanima pa ga tudi, kakšno je vključevanje učencev v izobraževanje na
Srednji šoli Jesenice? Na Srednji šoli je namreč samo en prilagojen
program oz. nižja poklicna šola, kjer ti učenci lahko nadaljujejo šolanje.
Predvsem za fante je ta usmeritev zelo zaželena, ker je na področju
kovinarstva v občini Jesenice dovolj delovnih mest.
Svetovalke so namreč včasih staršem in učencem daje preveč odprti krog
možnosti, in potem so se ti otroci umerjali v različne kmetijske programe, v
živilske programe, v programe slaščičarstva ipd., čeprav se je že vnaprej
vedelo, da bodo s temi poklici na Jesenicah težko našli zaposlitev. S tem
je potem povezana tudi nezaposlenost, ki je ravno pri teh ljudeh največja.
Alen Kofol:
Za vsakega učenca je potrebno izdelati individualni načrt, s katerim se
poskuša ugotoviti, na katerih področjih je posamezni otrok najbolj uspešen,
ter kako te sposobnosti pri posameznem poklicu lahko kar najbolje
uporabi. Poklicno usmerjanje učencev sicer poteka že kar nekaj let, vendar
pa je pri tem usmerjanju potrebno upoštevati tudi želje učencev.
V lanskem letu so se trije od devetih učencev odločili za nadaljevanje
šolanja na Srednji šoli Jesenice.
Boris Smolej:
Zanima ga, koliko učencev te šole kasneje uspe najti zaposlitev?
Alen Kofol:
Ti podatki niso znani, predvsem zaradi tega, ker se otroci, ki so usmerjeni
v osnovno šolo kot otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, na trgu
dela »izgubijo«. Nihče več namreč teh ljudi ne vodi kot otroke, ki so bili
včasih usmerjeni kot otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, ampak
postanejo enaki med enakimi.
Župan Tomaž Tom Mencinger se je po razpravi zahvalil ravnatelju Alenu
Kofolu za zelo dobro predstavitev delovanja javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja.
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TOČKA 3:
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV LETNEGA PROGRAMA PRODAJE
STVARNEGA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA (ZEMLJIŠČE) V LASTI
OBČINE JESENICE V LETU 2007.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da so spremembe in
dopolnitve letnega programa prodaje stvarnega premoženja pripravljene v skladu
z Zakonom o javnih financah in Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin. Iz programa prodaje sta
izločena zemljišče na Plavškem travniku (Lepin, Razinger), zaradi razvojnih
načrtov, ki jih ima občina s tem zemljiščem ter zemljišče, ki je namenjeno za
izgradnjo garaž v okviru projekta izgradnje Poslovne cone Jesenice – 2. faza. Vse
ostale prodaje, geodetske meritve in ureditve zemljiško knjižnega stanja pa tečejo
nemoteno.
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 spremembe in dopolnitve letnega programa prodaje stvarnega
nepremičnega premoženja (zemljišča) v letu 2007.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
spremembe in dopolnitve letnega programa prodaje stvarnega nepremičnega
premoženja (zemljišča) v letu 2007.
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 spremembe in
dopolnitve letnega programa prodaje stvarnega nepremičnega premoženja
(zemljišča) v letu 2007.
V razpravi sta sodelovala:
Zoran Kramar:
Glede na to, da se iz letnega programa prodaje nepremičnega premoženja
izloča zemljišče na Plavškem travniku, ga zanima, ali se to zemljišče
predvideva kot vložek občine v neko novonastalo podjetje, ali se bo to
zemljišče prodalo novemu lastniku polnilnice vode?
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Zemljišče na Plavškem travniku, ki se sedaj izloča iz letnega programa
prodaje nepremičnega premoženja, se predvideva kot vložek občine v
novonastalo podjetje.
Po razpravi je župan predlagal
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117. sklep 6. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.04.2007 k 3.
točki dnevnega reda: PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV LETNEGA
PROGRAMA PRODAJE STVARNEGA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
(ZEMLJIŠČE) V LASTI OBČINE JESENICE V LETU 2007.
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve letnega programa prodaje stvarnega
nepremičnega premoženja (zemljišča) v letu 2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 22
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2007 –
HITRI POSTOPEK.
V uvodni obrazložitvi je župan Tomaž Tom Mencinger povedal, da je bil
Rebalans proračuna v javni razgrnitvi na sedežih krajevnih skupnostih, na sedežu
Občine Jesenice in objavljen na spletni strani. Javna razprava rebalansa
proračuna je trajala od 16.4. do 23.4.2007, vendar v času javne razprave nanj ni
bilo danih pripomb.
Že na decembrski seji Občinskega sveta je bil sprejet Proračun za leto 2007. V
tem času smo dobili podatke o dejanskih gospodarskih gibanjih iz Urada
Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Po že sprejetem
zaključnem računu proračuna za preteklo leto in zaradi višine ostanka sredstev
na računu, kasneje pa prejetega tudi izračuna primerne porabe občine, glavarine
in finančne izravnave za leti 2007 in 2008 (z dne 27.12.2006), kot prvi vzrok.
Drugi je zaradi sprememb strukture financiranja nekaterih projektov in vključitve
novih obveznosti v proračun leta 2007 ter sprememb o višini ocene nekaterih
prihodkov. In kot tretji razlog je, da je treba z rebalansom uskladiti načrt razvojnih
programov, ki so sestavni del Proračuna.
Rebalans bi lahko sprejeli po dvofaznem postopku, pa gre za časovno stisko,
občina namreč kandidira na razpise za pridobitev sredstev sofinanciranja in jutri
je zadnji dan za oddajo sklepov oz. sprejetega rebalansa. Namreč vsi projekti,
katerih izvedbo se načrtuje, morajo biti vključeni v načrte razvojnih projektov in le
na podlagi teh dokumentov lahko občina kandidira za pridobitev sredstev
sofinanciranja. In nenazadnje, tudi izvrševanje proračuna in posledično izvajanje
investicij bi bilo moteno oz. ustavljeno.
Brigita Džamastagič je še pojasnila, da so prihodki in prejemki v letu 2007
ocenjeni na 16.261.000 EUR, in so za 1.815.000 EUR manjši od tistih, ki so bili
načrtovani v sprejetem proračunu. Glavni razlog je v novem načinu izračuna
primerne porabe, saj je občina Jesenice sedaj tudi med tistimi občinami, ki ne
prejemajo več finančne izravnave. Zamika pa se tudi dinamika izvajanja večjih
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investicij (Poslovna cona, Ruardova graščina, Visoka šola za zdravstveno nego in
Fiprom), zato se iz tega naslova v letu 2007 ne pričakuje prihodkov.
Planirani odhodki in izdatki znašajo 18.978.000 EUR in se ravno tako v veliki meri
spreminjajo na investicijskem delu porabe. Razlika med prihodki in prejemki ter
odhodki in izdatki je tako negativna in znaša 2.716.000 EUR. Glede na to, da pa
se izkazuje ostanek sredstev na računu iz leta 2006, pa je skupna bilanca
uravnotežena.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija nima pripomb na besedilo Odloka o Rebalansu proračuna
občine Jesenice za leto 2007 in predlaga matičnemu delovnemu telesu, Odboru
za proračun in finance, da predlaga sprejem po hitrem postopku.
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
AMANDMA:
V Načrtu razvojnih programov 2007 - 2010, Področje 18 – Kultura, šport in
nevladne organizacije, Glavni program 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine,
Podprogram 18029001 – Nepremična kulturna dediščina, šifra projekta v NRP
(OB041-06-0009 Kolperna na Stari Savi), se spremenijo viri financiranja
investicije, skladno z Investicijskim programom »Obnova objekta Kolperna v
Muzejskem kompleksu Stara Sava na Jesenicah«.
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Rebalans proračuna občine Jesenice za leto 2007 po hitrem postopku, s
sprejetim amandmajem.
Zoran Kramar – predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport:
AMANDMA:
V Načrtu razvojnih programov 2007 - 2010, Področje 18 – Kultura, šport in
nevladne organizacije, Glavni program 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine,
Podprogram 18029001 – Nepremična kulturna dediščina, šifra projekta v NRP
(OB041-06-0009 Kolperna na Stari Savi), se spremenijo viri financiranja
investicije, skladno z Investicijskim programom »Obnova objekta Kolperna v
Muzejskem kompleksu Stara Sava na Jesenicah«.
SKLEP:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme Rebalans proračuna občine Jesenice za leto 2007 za področje športa,
kulture in športa po hitrem postopku.
Ibrahim Smajić – predsednik Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter
zdravstvo:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme Rebalans proračuna občine Jesenice za leto
2007 za področje socialnega in zdravstvenega varstva po hitrem postopku.
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Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko
Občinskemu svetu predlaga, da sprejme predlog rebalansa proračuna občine
Jesenice za leto 2007 – HITRI POSTOPEK za področje stanovanjskega
gospodarstva in komunalne infrastrukture, proračunska uporabnika 8000 in 9000.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
Rebalans proračuna občine Jesenice za leto 2007 za področje gospodarstva po
hitrem postopku.
Boris Smolej – predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme Rebalans proračuna
občine Jesenice za leto 2007 za področje urejanja prostora, varstva okolja ter
gospodarjenja s stavbnimi zemljišči po hitrem postopku.
V času vlaganja amandmaja sta bila vložena naslednja amandmaja:
1. Župan Tomaž Tom Mencinger je predlagal, da se v Načrtu razvojnih
programov 2007-2010, Področje 18 – Kultura, šport in nevladne organizacije,
Glavni program 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine, Podprogram 18029001
– Nepremična kulturna dediščina, šifra projekta v NRP (OB041-06-0009
Kolperna na Stari Savi) spremenijo viri financiranja investicije, skladno z
Investicijskim programom »Obnova objekta Kolperna v Muzejskem kompleksu
Stara Sava na Jesenicah«.
OBRAZLOŽITEV:
Viri financiranja za investicijo Kolperna na Stari Savi so opredeljeni v
Investicijskemu programu »Obnova objekta Kolperna v Muzejskem kompleksu
Stara Sava na Jesenicah«, ki mora biti usklajen z načrtom razvojnih programov
Občine Jesenice. Ker so se viri financiranja naknadno usklajevali in tudi popravili,
je potrebno posledično uskladiti tudi načrt razvojnih programov. Omenjeno
investicijo bo Občina Jesenice prijavila na razpis Norveškega finančnega
mehanizma, kjer je možnost pridobitve 85% sofinanciranja.

2. Župan Tomaž Tom Mencinger je predlagal, da se v okviru Področja 14 Gospodarstvo, Glavnega programa 1403 - Promocija Slovenije, razvoj
turizma in gostinstva, Podprograma 14039002 – Spodbujanje razvoja turizma
in gostinstva in proračunske postavke 6010 Spodbujanje razvoja turizma in
gostinstva, konta 432300 spremeni namen financiranja.
Namesto izvedbe nakupa in postavitve vlečnice na smučišču v skupni višini
104.232 €, se sredstva v višini 62.594 € v okviru Področja 14 – Gospodarstvo,
Glavnega programa 1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva,
Podprograma 14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva in
proračunske postavke 6010 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva,
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namenijo za nakup preostalih zemljišč za potrebe smučišča v Španovem vrhu.
Sredstva se prerazporedijo na konto 420600.
Sredstva v višini 41.729 € se namenijo za izdelavo projektne dokumentacije
za Športno halo Podmežakla na Področje 18 – Kultura, šport in nevladne
organizacije, Glavni program 1805 Šport in prostočasne dejavnosti,
Podprogram 18059001 – Programi športa, proračunska postavka 6220
Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov, konto 432300.
OBRAZLOŽITEV:
Prvotno namenjena sredstva za vlečnico na smučišču Španov vrh ne pokrivajo
vseh stroškov za pripravo projektne dokumentacije, izvedbo gradbenih del in
nakup vlečnice. Po oceni potrebnih nadaljnjih vlaganj v smučišče je zato dan
predlog, da se v letošnjem letu prvotno namenjena sredstva za vlečnico namenijo
deloma za nakup zemljišč in ureditev premoženjsko pravnih zadev v Španovem
vrhu, deloma pa za pridobitev dokumentacije za Športno halo Podmežakla.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
118. sklep 6. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.04.2007 k 4.
točki dnevnega reda: PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE
JESENICE ZA LETO 2007 – HITRI POSTOPEK – SPREJEM AMANDMAJA.
AMANDMA 1:
V okviru Področja 14 - Gospodarstvo, glavnega programa 1403 - Promocija
Slovenije, razvoj turizma in gostinstva, podprograma 14039002 – Spodbujanje
razvoja turizma in gostinstva in proračunske postavke 6010 Spodbujanje razvoja
turizma in gostinstva, konta 432300, se spremeni namen financiranja.
Namesto izvedbe nakupa in postavitve vlečnice na smučišču v skupni višini
104.232 €, se sredstva v višini 62.594 € v okviru Področja 14 – Gospodarstvo,
glavnega programa 1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva,
podprograma 14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva in
proračunske postavke 6010 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, namenijo
za nakup preostalih zemljišč za potrebe smučišča v Španovem vrhu. Sredstva se
prerazporedijo na konto 420600.
Sredstva v višini 41.729 € se namenijo za izdelavo projektne dokumentacije za
Športno halo Podmežakla na Področje 18 – Kultura, šport in nevladne
organizacije, glavni program 1805 Šport in prostočasne dejavnosti, podprogram
18059001 – Programi športa, proračunska postavka 6220 Nakup, gradnja in
investicijsko vzdrževanje športnih objektov, konto 432300.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 24
PROTI - 1
Amandma je bil sprejet.
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119. sklep 6. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.04.2007 k 4.
točki dnevnega reda: PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE
JESENICE ZA LETO 2007 – HITRI POSTOPEK – SPREJEM AMANDMAJA.
AMANDMA 2:
V Načrtu razvojnih programov 2007 - 2010, Področje 18 – Kultura, šport in
nevladne organizacije, glavni program 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine,
podprogram 18029001 – Nepremična kulturna dediščina, šifra projekta v NRP
(OB041-06-0009 Kolperna na Stari Savi), se spremenijo viri financiranja
investicije, skladno z Investicijskim programom »Obnova objekta Kolperna v
Muzejskem kompleksu Stara Sava na Jesenicah«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.
in
120. sklep 6. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.04.2007 k 4.
točki dnevnega reda: PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE
JESENICE ZA LETO 2007 – HITRI POSTOPEK.
Sprejme se Rebalans proračuna občine Jesenice za leto 2007 – HITIR
POSTOPEK, s sprejetima amandmajema.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE:
5.1 Predlog za posamični program prodaje stvarnega premoženja v lasti
občine Jesenice – zemljišča na Senožetih.
5.2 Predlog za posamični program prodaje stvarnega premoženja v lasti
občine Jesenice – stanovanja na Hrušici in na Cesti Borisa Kidriča.
5.3 Predlog za posamični program prodaje stvarnega premoženja v lasti
občine Jesenice – stanovanje na Cesti Borisa Kidriča.
5.1 PREDLOG ZA POSAMIČNI PROGRAM PRODAJE STVARNEGA
PREMOŽENJA V LASTI OBČINE JESENICE – ZEMLJIŠČA NA
SENOŽETIH.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da je bil za prodajo
zemljišča na Senožetih objavljen javni razpis. Na razpis je bila oddana samo
ponudba za eno parcelo, ponudnik pa je bil Sanovet d.o.o. Gre za veterinarsko
ambulanto, ki se želi širiti, zgradili pa bi tudi trgovino za male živali in eno
stanovanje v mansardi. Ker je druga parcela ostala neprodana, se bo zanjo javni
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razpis ponovil, pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe za parcelo, ki se prodaja,
pa se bo odmerila še dostopna cesta do neprodane parcele.
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 posamični program prodaje stvarnega premoženja –
zemljišča na Senožetih.
Občina Jesenice proda zemljišče s parc. št. 1385 k.o. Jesenice ponudniku
SANOVET d.o.o. Jesenice, Murova 1, 4270 Jesenice, in sicer za ceno 60
EUR/m2.
V ceno ni vključen 20 % DDV, ki ga je dolžan plačati ponudnik. Ponudnik nosi tudi
stroške sklenitve pravnega posla. Položena varščina se izbranemu ponudniku
všteje v ceno.
Kupoprodajna pogodba se sklene po pravnomočnosti geodetske odmere za
dostopno cesto do parc. št. 1384 k.o. Jesenice.
Za nepremičnino s parc. št. 1384 k.o. Jesenice se javni razpis za prodajo zemljišč
ponovi, s tem, da se le-ta objavi na spletni strani občine Jesenice in v Jeseniških
novicah.
Izklicna cena za nepremičnino s parc. št. 1384 k.o. Jesenice ostane
nespremenjena.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
pripravljeni posamični program prodaje stvarnega premoženja – zemljišča na
Senožetih.
Občina Jesenice proda zemljišče s parc. št. 1385 k.o. Jesenice ponudniku
SANOVET d.o.o. Jesenice, Murova 1, 4270 Jesenice, in sicer za ceno 60
EUR/m2.
V ceno ni vključen 20 % DDV, ki ga je dolžan plačati ponudnik. Ponudnik nosi tudi
stroške sklenitve pravnega posla. Položen varščina se izbranemu ponudniku
všteje v ceno.
Kupoprodajna pogodba se sklene po pravnomočnosti geodetske odmere za
dostopno cesto do parc. št. 1384 k.o. Jesenice.
Za nepremičnino s parc. št. 1384 k.o. Jesenice se javni razpis za prodajo zemljišč
ponovi, s tem, da se le-ta objavi na spletni strani občine Jesenice in v Jeseniških
novicah.
Izklicna cena za nepremičnino s parc. št. 1384 k.o. Jesenice ostane
nespremenjena.
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 posamični
program prodaje stvarnega premoženja – zemljišča na Senožetih.
Občina Jesenice proda zemljišče s parc. št. 1385, k.o. Jesenice ponudniku
SANOVET d.o.o. Jesenice, Murova 1, 4270 Jesenice, in sicer za ceno 60
EUR/m2.
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V ceno ni vključen 20 % DDV, ki ga je dolžan plačati ponudnik. Ponudnik nosi tudi
stroške sklenitve pravnega posla. Položena varščina se izbranemu ponudniku
všteje v ceno.
Kupoprodajna pogodba se sklene po pravnomočnosti geodetske odmere za
dostopno cesto do parc. št. 1384 k.o. Jesenice.
Za nepremičnino s parc. št. 1384 k.o. Jesenice se javni razpis za prodajo zemljišč
ponovi, s tem, da se le-ta objavi na spletni strani občine Jesenice in v Jeseniških
novicah.
Izklicna cena za nepremičnino s parc. št. 1384 k.o. Jesenice ostane
nespremenjena.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
121. sklep 6. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.04.2007 k 5.1
točki dnevnega reda: PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE: Predlog za
posamični program prodaje stvarnega premoženja v lasti občine Jesenice –
zemljišča na Senožetih.
1. Občinski svet sprejme pripravljeni posamični program prodaje stvarnega
premoženja – zemljišča na Senožetih.
Občina Jesenice proda zemljišče s parc. št. 1385, k.o. Jesenice ponudniku
SANOVET d.o.o. Jesenice, Murova 1, 4270 Jesenice, in sicer za ceno 60
EUR/m2.
V ceno ni vključen 20 % DDV, ki ga je dolžan plačati ponudnik. Ponudnik nosi
tudi stroške sklenitve pravnega posla. Položena varščina se izbranemu
ponudniku všteje v ceno.
Kupoprodajna pogodba se sklene po pravnomočnosti geodetske odmere za
dostopno cesto do parc. št. 1384 k.o. Jesenice.
2. Za nepremičnino s parc. št. 1384 k.o. Jesenice se javni razpis za prodajo
zemljišč ponovi, s tem, da se le-ta objavi na spletni strani občine Jesenice in v
Jeseniških novicah.
Izklicna cena za nepremičnino s parc. št. 1384 k.o. Jesenice ostane
nespremenjena.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 23
Sklep je bil sprejet.
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5.2 PREDLOG ZA POSAMIČNI PROGRAM PRODAJE STVARNEGA
PREMOŽENJA V LASTI OBČINE JESENICE – STANOVANJA NA HRUŠICI
IN NA CESTI BORISA KIDRIČA.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da je predlog prodaje
stvarnega premoženja pripravljen za 14 stanovanj na Hrušici in za eno
stanovanje na Cesti Boris Kidriča. Javno finančni predpisi določajo, da se
stanovanja prodajajo po metodi javne ponudbe v kolikor je njihova vrednost višja
od 2.000.000,00 SIT. S to prodajo se bo delno zadostilo povpraševanju po
nakupu stanovanj, istočasno pa se bo tudi znebilo stanovanjskega fonda, ki bi
zahteval največja vlaganja. S tem pa se odpira tudi nek sistem prodaje stanovanj
v lasti občine Jesenice, ki se v naslednjih nekaj letih nameravajo v večjem delu
prodati.
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 predlog posamičnega programa prodaje stvarnega premoženja v lasti
občine Jesenice za stanovanja, navedena v javni ponudbi.
Javna ponudba za prodajo stvarnega premoženja v lasti občine Jesenice se
objavi v sredstvih javnega obveščanja.
O dokončni prodaji stanovanj bo Občinski svet občine Jesenice odločal po
zaključenem postopku javne ponudbe.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog posamičnega programa prodaje stvarnega premoženja v lasti občine
Jesenice za stanovanja, navedena v javni ponudbi.
Javna ponudbo za prodajo stvarnega premoženja v lasti občine Jesenice se
objavi v sredstvih javnega obveščanja.
O dokončni prodaji stanovanj bo Občinski svet občine Jesenice odločal po
zaključenem postopku javne ponudbe.
Boris Smolej – predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog posamičnega
programa prodaje stvarnega premoženja v lasti občine Jesenice za stanovanja,
navedena v javni ponudbi.
Javna ponudba za prodajo stvarnega premoženja v lasti občine Jesenice se
objavi v sredstvih javnega obveščanja.
O dokončni prodaji stanovanj bo Občinski svet občine Jesenice odločal po
zaključenem postopku javne ponudbe.
V razpravi so sodelovali:
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Marko Zupančič:
Izraža pomisleke glede prodaje tistih stanovanj, pri katerih občina v
zemljiški knjigi ni vpisana kot lastnica. Zanima ga, zakaj se tako hiti s
prodajo teh stanovanj, ter zakaj se najprej ne uredijo zemljiško knjižne
zadeve in se šele nato proda stanovanja?
Valentina Gorišek:
Za stanovanje na Cesti Borisa Kidriča je že vložen predlog za vpis v
zemljiško knjigo, kar pomeni, da bo zemljiško knjižno stanje urejeno še
preden bo javna ponudba sploh objavljena.
Za zemljišče, kjer je lastnik Kovinar, pa se je našla pogodba iz leta 1994, s
katero je Kovinar na občino Jesenice prenesel 12 stanovanj, med katerimi
je tudi stanovanje na Hrušici 49.
Ibrahim Smajić:
Zanima ga, kaj bo z ljudmi, ki na javni ponudbi ne bodo uspeli kupiti
stanovanj?
Valentina Gorišek:
V takih primerih se stanovanja ne bodo prodala, in bodo stanovalci še
naprej ostali najemniki.
Ibrahim Smajić:
Na ta način se bo pojavil nek sistem izsiljevanja, kajti če bodo najemniki to
izvedeli, potem ne bodo hoteli kupiti stanovanj.
Valentina Gorišek:
V takih primerih se bo najemnike poskušalo preseliti v druga stanovanja,
prazna stanovanja pa potem prodati na javni dražbi.
Ibrahim Smajić:
Zanima ga, kaj pomeni določba, da si občina Jesenice pridržuje pravico,
da ne sklene kupoprodajne pogodbe za stanovanje oz. da postopek do
sklenitve pravnega posla kadarkoli ustavi?
Valentina Gorišek:
V skladu z Uredbo mora javni razpis vsebovati tudi to določbo. V primeru,
da se kot eden od ponudnikov pojavi nepremičninska agencija, ki za
stanovanja ponudi bistveno višjo ceno, bi bila po vseh normalnih pravilih
občina dolžna skleniti pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.
Sedanji najemniki so predkupni upravičenci, vendar če se pojavi ponudnik,
ki ponudi višjo ceno, je občina predkupnemu upravičencu dolžna ponuditi
odkup stanovanja p tej višji ceni. Če najemnik po tej ceni ni sposoben
kupiti, potem se bo ravno zaradi varstva pravic tega najemnika, postopek
ustavil.
Po razpravi je župan predlagal
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122. sklep 6. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.04.2007 k 5.2
točki dnevnega reda: PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE: Predlog za
posamični program prodaje stvarnega premoženja v lasti občine Jesenice –
stanovanja na Hrušici in na Cesti Borisa Kidriča.
1. Sprejme se predlog posamičnega programa prodaje stvarnega premoženja v
lasti občine Jesenice za stanovanja, navedena v javni ponudbi.
2. Javna ponudbo za prodajo stvarnega premoženja v lasti občine Jesenice se
objavi v sredstvih javnega obveščanja.
3. O dokončni prodaji stanovanj bo Občinski svet občine Jesenice odločal po
zaključenem postopku javne ponudbe.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 20
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

5.3 PREDLOG ZA POSAMIČNI PROGRAM PRODAJE STVARNEGA
PREMOŽENJA V LASTI OBČINE JESENICE – STANOVANJE NA CESTI
BORISA KIDRIČA.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da je vrednost tega
stanovanja nižja od 8000 EUR, zato se stanovanje lahko proda po metodi
neposredne pogodbe. Gre za 21 m2 veliko garsonjero, katere najemnik je Andrej
Cuder, ki je tudi že izrazil željo za nakup omenjenega stanovanja. Kupec kupuje
stanovanje po načelu videno – kupljeno, kupnina, ki znaša 7.150,00 EUR pa
mora biti plačana v enkratnem znesku v osmih dneh po podpisu pogodbe. Hkrati
s kupnino je kupec dolžan poravnati vse morebitne zapadle in neplačane
obveznosti do občine 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 predlog posamičnega programa prodaje stvarnega premoženja v lasti
občine Jesenice za stanovanje št. 9 na Jesenicah, Cesta Borisa Kidriča 24.
Občina Jesenice proda stanovanje št. 9 na Jesenicah, Cesta Borisa Kidriča 24
predkupnemu upravičencu, Andreju Cuderju, stanujočem na Jesenicah, Cesta
Borisa Kidriča 24, za kupnino v višini 7.150,00 EUR (sedem tisoč sto petdeset
evrov, nič centov), z vsemi parametri, določenimi v predlaganem programu
prodaje.
Vse stroške v zvezi s pogodbo nosi kupec.
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Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog posamičnega programa prodaje stvarnega premoženja v lasti občine
Jesenice za stanovanje št. 9, na Jesenicah, Cesta Borisa Kidriča 24.
Občina Jesenice proda stanovanje št. 9 na Jesenicah, Cesta Borisa Kidriča 24
predkupnemu upravičencu, Andreju Cuderju, stanujočem na Jesenicah, Cesta
Borisa Kidriča 24, za kupnino v višini 7.150,00 EUR (sedem tisoč sto petdeset
evrov, nič centov), z vsemi parametri, določenimi v predlaganem programu
prodaje.
Vse stroške v zvezi s pogodbo nosi kupec.
Boris Smolej – predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog posamičnega
programa prodaje stvarnega premoženja v lasti občine Jesenice za stanovanje št.
9 na Jesenicah, Cesta Borisa Kidriča 24.
Občina Jesenice proda stanovanje št. 9 na Jesenicah, Cesta Borisa Kidriča 24,
predkupnemu upravičencu, Andreju Cuderju, stanujočem na Jesenicah, Cesta
Borisa Kidriča 24, za kupnino v višini 7.150,00 EUR (sedem tisoč sto petdeset
evrov, nič centov), z vsemi parametri, določenimi v predlaganem programu
prodaje.
Vse stroške v zvezi s pogodbo nosi kupec.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
123. sklep 6. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.04.2007 k 5.3
točki dnevnega reda: PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE: Predlog za
posamični program prodaje stvarnega premoženja v lasti občine Jesenice –
stanovanje na Cesti Borisa Kidriča.
Sprejme se predlog posamičnega programa prodaje stvarnega premoženja v lasti
občine Jesenice za stanovanje št. 9, na Jesenicah, Cesta Borisa Kidriča 24.
Občina Jesenice proda stanovanje št. 9 na Jesenicah, Cesta Borisa Kidriča 24
predkupnemu upravičencu, Andreju Cuderju, stanujočem na Jesenicah, Cesta
Borisa Kidriča 24, za kupnino v višini 7.150,00 EUR (sedem tisoč sto petdeset
evrov, nič centov), z vsemi parametri, določenimi v predlaganem programu
prodaje.
Vse stroške v zvezi s pogodbo nosi kupec.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 23
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 6:
PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE ZA LETO
2007.
V uvodni obrazložitvi je Darja Radić, predsednica Nadzornega odbora občine
Jesenice povedala, da se je Nadzorni odbor do sedaj sestal na treh sejah, na
drugi seji pa je sprejel tudi svoj program dela za leto 2007. Nadzorni odbor
načrtuje v letu 2007 izvedbo treh rednih nadzorov, treh izrednih nadzorov in
sprotno spremljanje neposrednih uporabnikov proračunskih sredstev.
Redni nadzorni so načrtovani za Zaključni račun proračuna občine Jesenice za
leto 2006, za pravne akte občine Jesenice in za investicijsko vzdrževanje in
gradnje občinskih cest (modernizacija cest). Pri izrednih nadzorih je v programu
dela definirano samo število (trije), kateri bodo ti nadzori pa bo odvisno tudi od
ugotovitev pri pregledu zaključnega računa.
Razprave ni bilo, zato se je župan Tomaž Tom Mencinger zahvalil
predsednici Nadzornega odbora občine Jesenice, Darji Radić, za
predstavitev programa dela Nadzornega odbora za leto 2007.

TOČKA 7:
POROČILA:
7.1 Predlog Poročila župana o realizaciji sklepov, sprejetih v obdobju
november 2006 – marec 2007, s pregledom odgovorov na vprašanja in
pobude.
7.2 Poročilo št. 1 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja občine
Jesenice za leto 2007.
7.1 PREDLOG POROČILA ŽUPANA O REALIZACIJI SKLEPOV, SPREJETIH V
OBDOBJU NOVEMBER 2006 – MAREC 2007, S PREGLEDOM
ODGOVOROV NA VPRAŠANJA IN POBUDE.
V razpravi sta sodelovala:
Boris Smolej:
Zanima ga, kaj se dogaja na relaciji občina – SIJ, glede na to, da sta bila
na Občinskem svetu sprejeta dva sklepa, ter da je tudi Odbor za urejanje
prostora, varstvo okolja in gospodarjenje s stavbnimi zemljišči sprejel
sklep, da se na vsaki seji Odbora poroča o teh aktivnostih?
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Na postavljeno vprašanje bo občinska uprava pripravila pisni odgovor.
Po razpravi je župan predlagal
124. sklep 6. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.04.2007 k 7.1
točki dnevnega reda: POROČILA: Predlog Poročila župana o realizaciji
sklepov, sprejetih v obdobju november 2006 – marec 2007, s pregledom
odgovorov na vprašanja in pobude.
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Sprejme se Poročilo župana o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta
občine Jesenice za obdobje od 13.11.2006 do 29.03.2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 21
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

7.2 POROČILO ŠT. 1 O REALIZACIJI AKCIJSKEGA PROGRAMA VARSTVA
OKOLJA OBČINE JESENICE ZA LETO 2007.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek pojasnila, da poročilo o realizaciji
akcijskega programa varstva okolja pripravljeno za prvo trimesečje leta 2007. V
tem obdobju so bile izvedene meritve radona v Osnovni šoli na Koroški Beli.
Detektorji so bili že pobrani in poslani na Japonsko, ker v Sloveniji teh meritev ne
delajo. Nemoteno tečejo meritve svinca v krvi otrok, izdelan pa je tudi že katastre
gostinskih lokalov, ki obratujejo po 22. uri. Te lokale se je tudi pozvalo, da naj
občini posredujejo meritve hrupa v svoji okolici. Večina teh meritev še nima, zato
je rok za posredovanje podatkov podaljšanj do konca leta.
V Ljubljani je bil organiziran tudi sestanek z gospodom Tavzesom v zvezi s
hrupom železniške postaje Jesenice. Zato je v gradivu predlagan tudi predlog
sklepa, s katerim bi na Vladi lahko začeli postopek glede razglasitve
degradiranega območja, da bi vlada lahko sprejela program ukrepov za
zmanjšanje ravni hrupa v okolju.
Organiziran pa je bil tudi sestanek z družbo Acroni v zvezi z meritvami prašnih
usedlin. Dogovorjeno je bilo, da bo Acroni izvajal on -line meritve, občina pa bo
sodelovala tudi pri meritvah, ki jih izvaja Acroni s svojimi pooblaščenimi izvajalci.
Naslednji sestanek z družbo Acroni je predviden 7. maja, na njem pa bodo
predstavniki podjetja predstavili poročilo Acronija za prvo trimesečje, ki bo potem
posredovano tudi na sejo Občinskega sveta.
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 predlog Poročila št. 1 o
realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za prvo četrtletje leta 2007.
Območje železniške proge z železniško postajo Jesenice se, glede na
prekoračene kritične ravni hrupa in v skladu z 12. členom Uredbe o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju, razvršča med degradirana območja. Občinski
svet občine Jesenice nalaga občinski upravi, da v skladu z 24. členom Zakona o
varstvu okolja sproži pri Vladi RS postopek za razglasitev degradiranega območja
in sprejetje programa ukrepov za zmanjšanje obremenitve okolja s hrupom.
Vse inštitucije, ki izvajajo okoljske meritve, naj vzorce jemljejo na istih lokacijah in
ob istem času, da bodo rezultati meritev med seboj primerljivi.
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Kadar bodo na dnevnem redu seje Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči točke, ki se nanašajo na varstvo okolja, se na
sejo povabi tudi predstavnike civilne iniciative.
V razpravi sta sodelovali:
Ljudmila Ilenič:
Ko je bilo na eni od prejšnjih sej Občinskega sveta že obravnavano
poročilo o meritvah v Osnovni šoli na Koroški Beli, je dala pobudo, da bi te
aktivnosti opravili tudi na Plavžu. Zanima jo, zakaj njena pobuda še ni bila
realizirana?
Valentina Gorišek:
V letošnjem letu bodo izvedene meritve radona v Osnovni šoli na Koroški
Beli, potem pa se bo glede na ogroženo populacijo s temi meritvami
nadaljevalo tudi na drugih lokacijah.
Po razpravi je župan predlagal
125. sklep 6. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.04.2007 k 7.2
točki dnevnega reda: POROČILA: Poročilo št. 1 o realizaciji Akcijskega
programa varstva okolja občine Jesenice za leto 2007.
1. Sprejme se predlog Poročila št. 1 o realizaciji Akcijskega programa varstva
okolja za prvo četrtletje leta 2007.
2. Območje železniške proge z železniško postajo Jesenice se, glede na
prekoračene kritične ravni hrupa in v skladu z 12. členom Uredbe o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju, razvršča med degradirana območja.
Občinski svet občine Jesenice nalaga občinski upravi, da v skladu z 24.
členom Zakona o varstvu okolja sproži pri Vladi RS postopek za razglasitev
degradiranega območja in sprejetje programa ukrepov za zmanjšanje
obremenitve okolja s hrupom.
3. Vse inštitucije, ki izvajajo okoljske meritve, naj vzorce jemljejo na istih
lokacijah in ob istem času, da bodo rezultati meritev med seboj primerljivi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
INFORMACIJE:
8.1 Informacija o delu Policijske postaje Jesenice za leto 2006.
8.2 Informacija v zvezi s postopkom sprejema OLN Bolnišnica vzhod – južni
del.
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8.3 Informacija o poteku razpisa za dodelitev finančnih spodbud
investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih
virov energije v gospodinjstvih na območju občine Jesenice v letu 2007.
8.4 Informacija o uskladitvi cene zemeljskega plina za mesec april 2007.
8.1 INFORMACIJA O DELU POLICIJSKE POSTAJE JESENICE ZA LETO
2006.
V uvodni obrazložitvi je Darjo Cizel, pomočnik komandirja Policijske postaje
Jesenice povedal, da gre v občini Jesenice na področju kriminalitete za porast
kaznivih dejanj, predvsem za nekatere specifične oblike kaznivih dejanj, ki
izhajajo iz vandalizma. Še vedno pa je tudi veliko vlomov in tatvin. V preteklem
letu je bilo najbolj odmevno kaznivo dejanje streljanje v gostinskem lokalu Cafe
Inn. Glede vzdrževanja javnega reda se je stanje sicer izboljšalo, vendar pa je
zaskrbljujoče, da se je povečalo število družinskega nasilja. V nekaterih primerih
je bila zato kršiteljem izrečena tudi prepoved približevanja določeni osebi.
Na področju prometne varnosti je bilo stanje v letu 2006 dokaj v redu, saj je bilo
ugotovljenih manj kršitev cestnih predpisov in manj prometnih nesreč.
Pri nadzoru državne meje pa gre le za osamljene kršitve predpisov in ne neko
stalno problematiko, predvsem zaradi poostrenega nadzora na južni meji.
V letu 2007 se na področju kriminalitete še vedno nadaljujejo vlomi, negativni
premiki pa se kažejo tudi na področju javnega reda in miru. Gre za neke
specifične lokacije, ki se jih s patruljami redno pokriva predvsem v nočnem času.
Stanje na področju cestnega prometa je podobno kot v lanskem letu, na področju
nadzorovanja državne meje pa kršitev predpisov praktično ni zaznati.
V strategijo dela Policijske postaje Jesenice se poskuša vključevati tudi
predstavnike lokalne skupnosti, zato se v mesecu maju načrtuje posebna akcija,
o kateri so bili predstavniki lokalne skupnosti tudi že pisno obveščeni.
V razpravi so sodelovali:
Jernej Udir:
S pomočnikom komandirja sta o teh stvareh že razpravlja, vendar pa je
stanje ostalo nespremenjeno oz. se je še poslabšalo. Gre namreč za
vožnjo z motorji in štirikolesniki po visokogorju. To se dogaja že par let,
tako, da je Slovenija ena redkih držav, ki to dovoljuje.
Policija bo to morala nadzirati, kajti v tem delu, ki ga sam pozna, je zelo
velika koncentracija ljudi, med temi ljudmi pa se potem pojavljajo vozniki
motorjev. Lansko leto pa se je celo zgodilo, da je nek motorist zapeljal med
čredo konj, ki so potem ušli iz ograde.
Iste težave imata tudi občina Kranjska Gora in občina Žirovnica, zato
predlaga, v kolikor ni druge rešitve, da se ta problematika začne reševati
tudi s helikopterskim nadzorom.
Karavanke ne morejo biti motodrom, zato apelira na župana, da naj se
glede rešitve tega problema poveže tudi z županom Žirovnice in županom
Kranjske Gore.
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Oto Kelih:
Smatra, da so pešci najbolj ogroženi udeleženci v prometu, pa se o njih nič
ne govori. Po pločnikih se ljudje vozijo s kolesi in rolerji, po njih so
parkirana tudi vozila, pešci pa morajo hoditi po cesti. Zanima ga, kaj bodo
policisti storili za rešitev te problematike?
Boris Bregant:
Na Jesenicah je kar nekaj ljudi, ki na nelegalen način »zbirajo« kovine, in
po mnenju občanov se tudi ve, kdo so te osebe. Zanima ga, kako najti
neko primerno rešitev za ta problem?
Glede zbiranja mladine ob poznih urah sicer ne gre za neko dejanje, ki bi
ga bilo potrebno preganjati, vendar pa bi bilo mogoče smiselno tja poslati
neko patruljo, ki bi se s temi mladostniki pogovorila.
Darjo Cizel:
Glede vožnje v naravnem okolju se načrtuje nek širši poostren nadzor, v
katerega se bo poskušalo vključiti tudi helikopterski nadzor.
Jernej Udir:
V medijih bi morala biti objavljena telefonska številka, na katero lahko
občani sporočijo, kdaj prihaja do teh kršitev.
Darjo Cizel:
Ura letenja s helikopterjem stane več kot 1000 EUR, zato so aktivnosti s
helikopterjem zelo skrbno načrtovane, vendar če bo le možno, se bo
opravil tudi helikopterski nadzor.
Pešci in kolesarji so najbolj ogroženi udeleženci v prometu, zato policisti
veliko delajo na tem področju. Tudi glede »zbirateljev« kovin pa že poteka
širše zasnova preiskava.
Preko staršev se je že poskušalo priti do mladostnikov, ki se zbirajo ob
poznih urah oz. do njihovega boljšega obnašanja, vendar pa to v veliko
primerih na žalost ni bilo uspešno.
Boris Smolej:
Glede vožnje z motorji in štirikolesniki bi morali izpeljati širšo akcijo,
predvsem s prometnimi znaki, ki to vožnjo prepovedujejo in z odlokom, ki
bi to še bolj striktno določal. To bi potem objavili tudi v Jeseniških novicah,
da bi ljudi še posebej spomnili, koliko stane, če to vožnjo izvajaš na
drugačen način, kot pa je dovoljeno.
Telovadnica srednješolskega centra je popolnoma popisana z grafiti. To
izraža nek nivo kulture, zato bi tudi temu problemu morali nameniti nekaj
pozornosti.
Vera Pintar:
Iz poročila je razvidno, da je uporaba drog v porastu, zato jo zanima, ali je
to kaj v povezavi s povečanim številom vlomov?
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Marko Zupančič:
Zanima ga, kako se policisti pripravljajo na delo po letu 2008, ko bo
Schengenska meja ukinjena?
V razpravi je bilo že omenjeno, da se število policistov zmanjšuje, severne
meje tudi ne bo več, zato ga zanima, kako se bodo policisti pripravili na
možen povečan obseg kaznivih dejanj v občini Jesenice?
Darjo Cizel:
Pobuda za postavitev prometnih znakov, ki prepovedujejo vožnjo z motorji
in štirikolesniki je zelo dobrodošla, kajti za ukrepanje policije morajo biti
najprej postavljeni ustrezni prometni znaki.
Pisanje grafitov po stenah objektov je neka oblika vandalizma, je pa tudi
prekršek po Zakonu o varstvu javnega reda in miru. Vendar pa predpisana
kazen ni pretirano visoka in zato najbrž tudi ne odvrača storilcev od
nadaljnjih dejanj.
Porast drog in povečano število vlomov sta med seboj sigurno močno
povezana.
Prevzem Schengenskih obveznosti zahteva točno določeno število
delovnih mest na južni meji. Vsa ta delovna mesta morajo biti zasedena,
kar pomeni, da kljub temu, da je v državni upravi prepoved oz. omejitev
zaposlovanja, mora število policistov ostati skoraj nespremenjeno. To
posledično pomeni prerazporeditve policistov na prazna in nezasedena
delovna mesta na južni meji. Na območjih ob severni meji Slovenije bo to
imelo za posledico nižjo kadrovsko zasedbo policistov.
Branko Noč:
Zanima ga, kdaj se bodo zagotovili boljši delovni pogoji za policiste na
Policijski postaji Jesenice?
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Že v preteklih letih se je spodbujalo Ministrstvo, da policistom na
Jesenicah zagotovi boljše delovne pogoje. Občinski svet je s sklepom na
Ministrstvo za notranje zadeve tudi že prenesel zemljišče, kjer naj bi bila
zgrajena nova policijska postaja.
Ocena s strani pristojnih oseb za izgradnjo policijske postaje je bila, da
predvidena lokacija ni primerna, zato se bo v prihodnjih dneh opravilo še
nekaj razgovorov glede nove lokacije. S strani Ministrstva pa je že bilo
dano zagotovilo, da je izgradnja policijske postaje na Jesenicah takoj za
Schengensko mejo prioritetna naloga.
Ljudmila Ilenič:
Glede na to, da je na območju Krajevne skupnosti staneta Bokala
ugotovljena kar velika uporaba droge, jo zanima, katera skupina
prebivalcev je drogi najbolj izpostavljena ter ali so drogi izpostavljeni tudi
šoloobvezni otroci?
Zanima jo tudi , kako lahko policisti reagirajo na klice stanovalcev zaradi
velikega pritiska avtomobilov, v katerih se droga prevaža?
Ali je po zakonodajni plati policija res tako nemočna, da pretepe in grožnje
po stanovanjih zelo težko umiri oz. da težko reagira v prid tistim, ki
doživljajo nasilje?
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Po novih predpisih ob nakupu vozila ni več potrebno zamenjati registrskih
tablic, zato jo zanima, ali se je zaradi tega število tatvin pripeljanih vozil kaj
spremenilo?
Darjo Cizel:
Drogi so najbolj izpostavljeni mladi med 15. in 30. letom starosti. V srednjih
šolah je droga ves čas prisotna, včasih pa se pojavi kakšen primer tudi že
v osnovni šoli.
Policija lahko reagira na klice občanov, kadar le-ti opazijo prekupčevanje z
drogo, vendar pa je pri osebni preiskavi vozil precej omejena.
Družinsko nasilje je problematično, ker se dogaja za zaprtimi vrati. Vendar
ko je primer enkrat prijavljen, potem ga policisti tudi primerno obravnavajo.
Najbolj ogrožena kategorija so v teh primerih ženske, ki si zaradi nasilja
moških ne upajo prijaviti kaznivega dejanja.
Menjave registrskih tablic niso bistveno prispevale k številu tatvin vozil. Na
območju PU Kranj se je v zadnjem času res povečalo število tovrstnih
kaznivih dejanj, vendar pa gre v večini primerov za storilce iz drugih regij.
Boris Dolžan:
Pred »policijskim« blokom na Hrušici se vsak dan pojavlja, da so osebna
vozila parkirana na avtobusnem postajališču, kar predstavlja veliko motnjo
v prometu. Zato apelira na pomočnika komandirja, da naj opozori svoje
kolege, ki stanuje v tem bloku, da naj vozil ne parkirajo na avtobusni
postaji.
Po razpravi se je župan Tomaž Tom Mencinger zahvalil pomočniku
komandirja Darju Cizlu za predstavitev informacije o delu Policijske postaje
Jesenice.

8.2 INFORMACIJA V ZVEZI S POSTOPKOM SPREJEMA OLN BOLNIŠNICA
VZHOD – JUŽNI DEL.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da je v programu dela
Občinskega sveta za leto 2007 v mesecu aprilu predvidena tudi druga obravnava
OLN Bolnišnica vzhod – južni del. Gre za območje SKB banke in dovoza k
vrtnariji pri Splošni bolnišnici Jesenice. Postopek se je začel na željo investitorja
(SKB banke), pripravljavec gradiva pa je bil Atelje za prostorsko projektiranje
Jesenice. Ker je prišlo do nesoglasja med investitorjem in pripravljavcem
materialnih podlag, postopka ni mogoče nadaljevati. Ko bodo nesoglasja po redni
ali po sodni poti rešena, ter ko bodo pripravljene ustrezne materialne podlage, pa
se bo postopek lahko nadaljeval.
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 z Informacijo o poteku postopka sprejema Občinskega lokacijskega
načrta Bolnišnica – vzhod – južni del.
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Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
126. sklep 6. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.04.2007 k 8.2
točki dnevnega reda: INFORMACIJE: Informacija v zvezi s postopkom
sprejema OLN Bolnišnica vzhod – južni del.
Občinski svet občine Jesenice se je seznanil z Informacijo o poteku postopka
sprejema Občinskega lokacijskega načrta Bolnišnica – vzhod – južni del.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 22
Sklep je bil sprejet.

8.3 INFORMACIJA O POTEKU RAZPISA ZA DODELITEV FINANČNIH
SPODBUD INVESTICIJSKIM UKREPOM ZA UČINKOVITO RABO
ENERGIJE
IN
IZRABO
OBNOVLJIVIH
VIROV
ENERGIJE
V
GOSPODINJSTVIH NA OBMOČJU OBČINE JESENICE V LETU 2007.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da so za namen energetske
sanacije v proračunu zagotovljena sredstva v višini 83.000 EUR. Sredstva se
bodo namenila za naslednje investicijske ukrepe: toplotna izolacija podstrešja in
strehe, toplotna izolacija in obnova fasade, toplotna izolacija stropa ali poda kleti,
zamenjava fasadnega stavbnega pohištva, prehod na daljinsko ogrevanje,
vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje vode ter vgradnja specialnih kurilnih
naprav na polena za centralno ogrevanje na lesno biomaso. Trenutno je bilo na
Oddelek za okolje in prostor posredovanih okoli 100 vlog, vendar pa razpisni
postopek teče še do 4. maja.
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 o poteku javnega
razpisa za dodelitev finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo
energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine
Jesenice v letu 2007.
Odbor za proračun in finance se strinja s sklepom Odbora za stanovanjske
zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko, da strokovne službe preučijo
možnost dopolnitve besedila razpisa za namestitev termostatskih ventilov in
delilnikov toplote. V primeru, če bodo ostala finančna sredstva iz naslova
finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije, naj občina
še v tem letu ponovno objavi javni razpis s tako dopolnjenim besedilom.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Strokovne službe preučijo možnost dopolnitve besedila razpisa za namestitev
termostatskih ventilov in delilnikov toplote. V primeru, če bodo ostala finančna
sredstva iz naslova finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo
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energije, občina še v tem letu ponovno objavi javni razpis s tako dopolnjenim
besedilom.
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko se je
seznanil z Informacijo o poteku javnega razpisa za dodelitev finančnih spodbud
investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov
energije v gospodinjstvih na območju Občine Jesenice v letu 2007.
V razpravi sta sodelovala:
Ibrahim Smajić:
Spodbude tem investicijskim ukrepom je potrebno pohvalit, kajti na
Jesenicah so že vidni rezultati teh spodbud. Še vedno pa je negativna
kontrola nad izvajanjem v večstanovanjskih stavbah, zato je na tem
področju nujno potrebno nekaj narediti, morda tudi s pritiski na upravnike
teh stavb.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
V Ravnah na Koroškem, natančneje v podjetju Energetika Petrol, si je že
ogledal, kako imajo oni urejeno to področje in verjetno bo prišlo do
odločitve, da se bodo predlogi razvodi na toplovodnem omrežju poskušali
prekinjati.
Javne ustanove, ki so v lasti občine Jesenice, se bodo s tega področja
vzele pod drobnogled, s podjetjem El-tec Mulej pa že potekajo dogovori,
da bodo naredili neko oceno, kako bi lahko z režimom obratovanja in z
dodatnimi posegi na Osnovni šoli Toneta Čufarja znižali stroške.
Po razpravi je župan predlagal
127. sklep 6. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.04.2007 k 8.3
točki dnevnega reda: INFORMACIJE: Informacija o poteku razpisa za
dodelitev finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo
energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju
občine Jesenice v letu 2007.
Občinski svet občine Jesenice se je seznanil z Informacijo o poteku javnega
razpisa za dodelitev finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo
energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine
Jesenice v letu 2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 23
Sklep je bil sprejet.
in
128. sklep 6. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.04.2007 k 8.3
točki dnevnega reda: INFORMACIJE: Informacija o poteku razpisa za
dodelitev finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo
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energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju
občine Jesenice v letu 2007.
Strokovne službe preučijo možnost dopolnitve besedila razpisa za namestitev
termostatskih ventilov in delilnikov toplote. V primeru, če bodo ostala finančna
sredstva iz naslova finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo
energije, občina še v tem letu ponovno objavi javni razpis s tako dopolnjenim
besedilom.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 22
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

8.4 INFORMACIJA O USKLADITVI CENE ZEMELJSKEGA PLINA ZA MESEC
APRIL 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 4,79 % pocenitev, glede na
veljavno ceno v marcu 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 4,79 % 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
odjemalca odraža kot 4,79 % pocenitev glede na veljavno ceno v aprilu
2007.
Glasovanja ni bilo.
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TOČKA 9:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
9.1 Župan Tomaž Tom Mencinger - informacije:
Članice in člane Občinskega sveta občine Jesenice je seznanil z naslednjima
informacijama:
hokej je na Jesenicah prioritetni šport, zato se je z Rebalansom proračuna
za leto 2007 tudi namenilo del sredstev za pripravo dokumentacije za
obnovo športne hale Podmežakla;
v cestnem predoru Karavanke se je zgodila prometna nesreča, ko je
zagorelo osebno vozilo. Pred nekaj dnevi pa je bil organiziran tudi
sestanek s predstavniki DARS-a v zvezi s financiranjem Gasilsko
reševalne službe Jesenice. Na tem sestanku je bilo izraženih kar nekaj
pomislekov glede financiranja dejavnosti, saj naj bi DARS prispeval
sredstva samo za opremo. Omenjena nesreča pa bo sedaj lahko dober
argument pri pogovorih z DARS-om glede financiranja poklicne gasilske
enote.

9.2 Vera Pintar – vprašanje – pisno
69. vprašanje 6. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.04.2007 k
9. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Pred tremi leti je bila sprejeta pobuda o izdelavi odloka o odstranitvi
neregistriranih osebnih vozil. Zakaj omenjeni odlok ni prišel na dnevni red seje
Občinskega sveta?
Zaradi kroničnega pomanjkanja parkirnih mest v KS Cirila Tavčarja je skrajni čas,
da se sprejme ustrezen odlok, ki bo podlaga za odstranitev neregistriranih vozil
po parkiriščih!

9.3 Vinko Lavtižar – pobuda – pisno
70. pobuda 6. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.04.2007 k 9.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zaradi vse večjega nereda in povzročanja škode na javnih površinah,
neupoštevanja občinskih odlokov na področju odpadnih in pitnih voda, nastajanja
divjih odlagališč odpadkov, poškodovanja cest in objektov na njih, uničevanja
zelenic, itd., daje pobudo za ustanovitev Komunalne inšpekcije v naši občini ali v
sodelovanju s sosednjimi občinami, ob tem misli občino Kranjska Gora in
Žirovnica. Primer: ob spomeniku na Belem polju, ob katerem je divje odlagališče,
zemljišče pa last občine Kranjska Gora.

9.4 Zoran Kramar – vprašanje – pisno
71. vprašanje 6. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.04.2007 k
9. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
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Zanima ga, kaj se dogaja s stavbo samskega doma na Titovi 104? Kdo je lastnik
te stavbe?
Stavba je primerna za ureditev doma za ostarele oz. pobolnišnične nege
bolnikov, ki se ne morejo sami oskrbeti. Ali se še razmišlja o nakupu oz.
prevzemu te stavbe? Glede na povečanje starostne dobe prebivalstva meni, da je
potrebno razmišljati o odkupu te stavbe in ureditvi za te namene. Stavba se
nahaja v mirnem stanovanjskem okolju v bližini doma za ostarele in bolnišnice
Jesenice. Predlaga, da občina Jesenice prične z aktivnostmi za pridobitev in
ureditev te stavbe v dom za starejše.

9.5 Ljudmila Ilenič – pobuda – pisno
72. pobuda 6. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.04.2007 k 9.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Pozdravlja pomoč »hišnim svetom« pri adaptaciji stavb. Gre za toplotno izolacijo
fasad. Pred dvema letoma ni bilo možno to delo opraviti postopno, denarja za
celotno ureditev zidov pa večstanovanjske stavbe nimajo. Predlaga, da bi bilo
možno dobiti nepovrnjena sredstva tudi za pol stavbe naenkrat.

9.6 Borut Žigon – vprašanje – pisno
73. vprašanje 6. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.04.2007 k
9. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Kdaj se predvideva odprtje kopališča na Ukovi oz. kakšne možnosti so, da bazen
začne obratovati v mesecu maju?

9.7 Merima Nuhić – pobuda – pisno
74. pobuda 6. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.04.2007 k 9.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Opozarja na izredno slabe pogoje v Ginekološki ambulanti v Zdravstvenem domu
na Jesenicah, in sicer ni neposrednega okna in je slab zrak, zato čakajoče
pacientke odpirajo vrata. Tudi kvadratura prostora je glede na čakajoče in novovpisane pacientke zelo majhna. Prosi za rešitev omenjenega problema.

9.8 Merima Nuhić – pobuda – pisno
75. pobuda 6. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.04.2007 k 9.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Predlaga, da se popravi ograja na igrišču za otroke na Cesti maršala Tita 87, saj
ta ograja ni v celoti dokončana.
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9.9 Robert Pesjak – vprašanje – pisno
76. vprašanje 6. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.04.2007 k
9. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Kdaj se bo dogradil pločnik na cesti Spodnji Plavž ob bodoči višji zdravstveni šoli
proti Hoferju, saj je treba hoditi po cesti, kar je nevarno?

9.10 Robert Pesjak – vprašanje – pisno
77. vprašanje 6. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.04.2007 k
9. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Stanovalci Javornika na Mladinski ulici se pritožujejo, ker imajo še edini na
Jesenicah makadam med večstanovanjskimi objekti za trgovino. Razsvetljave
(javne) tudi nimajo in se počutijo zapostavljeni pred drugimi občani.
Kdaj se bo asfaltiralo med bloki? Kdaj bo razsvetljava?

9.11 Matjaž Peskar – pobuda – pisno
78. pobuda 6. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25.04.2007 k 9.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Pred leti smo na Jesenicah že imeli manjšo vremensko – meteorološko postajo, s
katero se je beležila temperatura zraka, vlaga zraka ter zračni pritisk. Lokacija
»vremenske hišice« je bila ne mestu, kjer danes še vedno stoji informacijska
tabla – pred stavbo na Cesti maršala Tita 20.
Daje pobudo županu, ali ne bi veljalo ponovno razmisliti o postavitvi takšne
vremenske postaje, s katero bi ponovno pridobivali dragocene podatke, ki bi jih s
pridom uporabili tisti, ki jih potrebujejo. Nenazadnje tudi izvajalci daljinskega
ogrevanja. Pri vzpostavitvi vremenske postaje bi se morali povezati z Agencijo za
okolje in prostor, da bi morda ta projekt oz. idejo izpeljali skupaj, oz. bi tudi na
Agenciji izkazali interes. Meni, da bi bili podatki o vremenskem dogajanju na
Jesenicah marsikomu dragoceni, namen te pobude pa je predvsem, da se s
takšno postajo tudi Jesenice uvrstijo med mesta, ki se dnevno objavljajo podatki v
javnosti (radio, TV). Sedaj se podatki objavljajo za Rateče in Lesce, ni pa zajet
kraj, kjer se dolina začne – to pa so ravno Jesenice.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
6. redno sejo Občinskega sveta je župan zaključil ob 18.40 uri.
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