OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET

Številka: 032-04/2010
Datum: 13. 5. 2010

Z A P I S N I K
37. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V
ČETRTEK, 13. 5. 2010, OB 17.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNE ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
Boris BREGANT, Marko ZUPANČIČ, Branka DOBERŠEK, Jernej UDIR, Merima
NUHIĆ, Stanislav PEM, Ibrahim SMAJIĆ, Branko NOČ, mag. Barbara HABE SINTIČ,
Boris SMOLEJ, Robert PESJAK, Marija KALAN, Boris DOLŽAN, Vera PINTAR,
Ivanka ZUPAČIČ, Igor ARH, Borut ŽIGON, Matjaž PESKAR, Oto KELIH, mag.
Marjan ČUFER, Marjeta TOMAŠ, Zoran KRAMAR, Marija MULEJ, Andrej ČERNE,
Ljudmila ILENIČ in Vinko LAVTIŽAR (26 od 28).
OPRAVIČENO ODSOTNA: Robert PAJK in Boris KITEK.
OSTALI PRISOTNI:
Slavka Brelih – direktorica Občinske uprave, mag. Valentina Gorišek – vodja Oddelka
za okolje in prostor; Marko Markelj – vodja Komunalne direkcije, Nuša JELENC –
vršilka dolžnosti direktorja JEKO-IN, mag. Gregor HUDRIČ – komandir Policijske
postaje Jesenice in mag. Božena Ronner – svetovalka župana za Občinski svet
NOVINARJI:
Nataša MRAK – ATM, Klementina S. Mežek – GTV, Janko RABIČ - Radio Triglav,
Urša PETERNEL- Gorenjski Glas, Andraž Sodja - ŽURNAL
ZAPISNIK JE PISALA:
Monika Sušanj
Župan Tomaž Tom Mencinger je pozdravil vse prisotne članice in člane Občinskega
sveta ter ugotovil, da je na začetku seje prisotnih vseh 28 svetnic in svetnikov
Občinskega sveta, zato Občinski svet lahko pravno veljavno odloča.
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je župan predlagal
651. sklep 37. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 13. 5. 2010. –
DOLOČITEV DNEVNEGA REDA – POTRDITEV DNEVNEGA REDA.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev besedila zapisnika 36. redne seje Občinskega sveta, ki je bila
15.4.2010.
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2. Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice – PRVA
OBRAVNAVA.
3. Predlog Odloka o javnem redu in miru – PRVA OBRAVNAVA
4. Predlog Odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini Jesenice – PRVA
OBRAVNAVA.
5. Predlog uvrstitve novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje
2010-2013 za investicijo: »nakup dveh gorskih koles za Policijsko postajo
Jesenice«.
6. Volitve in imenovanja:
Predlog za imenovanje kandidatke/ta za članico/na Sveta Osnovno zdravstvo
Gorenjske.
7. Ocena varnosti v občini Jesenice za leto 2009 – Letno Poročilo Policijske
postaje Jesenice za leto 2009.
8. Informacija o Poslovnem načrtu JEKO-IN, d.o.o., Jesenice za leto 2010.
9. Predlog Poročila župana o realizaciji sklepov sprejetih na sejah Občinskega
sveta za obdobje december 2009 do vključno z aprilom 2010.
10. Vprašanja in pobude (odgovori na vprašanja in pobude).
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 24
PROTI - 0
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA 36. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI
JE BILA 15.4.2010
Pripomb na zapisnik in sprejete sklepe ni bilo.
Župan je nato dal na glasovanje naslednji
652. sklep 37. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 13. 5. 2010 k
1. točki: Potrditev besedila zapisnika 36. redne seje Občinskega sveta, ki je bila
15.4.2010.
Potrdi se besedilo zapisnika s poročilom o realizaciji sklepov, sprejetih na 36. redni
seji Občinskega sveta, ki je bila 15. 4. 2010.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 17
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI
JESENICE – PRVA OBRAVNAVA
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Predlog je obrazložil Marko Markelj.
O sklepih delovnih teles so poročali:
Matjaž Peskar – Statutarna komisija:
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog
Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice v prvi obravnavi z
naslednjimi pripombami in predlogi, tako, da predlaga, da strokovna služba do
priprave odloka v drugi obravnavi uskladi besedilo Odloka v naslednjih členih:
V 5. odstavku 9. člena,
v 1. alineji 43. člena in
v 4. odstavku 48. člena.
V 4. odstavku 17. člena, se v prvi vrstici za besedo »odpadki« črtata besedi
»«na najmanj«.
Boris Dolžan – Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter
energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v
občini Jesenice v prvi obravnavi, s pripombami, danimi v prvi obravnavi, ki so:
V 5. odstavku 9. člena in naprej v 1. alineji 43. člena ter v 4. odstavku 48.
člena se besedilo uskladi
V 6. členu – opredelitev pojmov, se v 1. odstavku nove dejavnosti napišejo
razumljivejše
V 8. členu se odpravi oštevilčene odstavke
Število ekoloških otokov se na število prebivalcev ne sme zmanjšati;
predlagano je na 500 prebivalcev, naj se popravi vsaj na 200 prebivalcev en
ekološki otok
V 27. členu se zamenja vrstni red odstavka, tako, da se 4. odstavek zamenja z
2. odstavkom
V 51. členu se bolj jasno napiše pristojnost nadzora
Boris Smolej – Odbor 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 Odloka o ravnanju
s komunalnimi odpadki v občini Jesenice v prvi obravnavi, s pripombami, danimi v
prvi obravnavi, ki so:
Določeno je le besedilo odloka, ni pa tarifnega pravilnika. Če sprejemamo po
starem tarifnem pravilniku, se pojavi problem določenih dejavnosti, ki bodo
sedaj uvedene, ni jih pa v starem tarifnem pravilniku.
Kakšna bo količina odvoza kosovnih odpadkov, saj ni predpisano, včasih je
bilo to predvideno dvakrat letno, sedaj le enkrat.
V 19. členu je zapisano o nakupu zabojnikov. Katere plača občina in katere
sami?
Potrebovali bi strožje ukrepe za divja odlagališča in primere, ko zaradi nižjih
stroškov ljudje iz individualnih prostorov vozijo na skupna odlagališča.
Gospodinjstvom naj se pošlje letak, kako se odpadke ločuje in kam kaj spada.
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Stanislav Pem – Odbor za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka o
ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice v prvi obravnavi.
Razprava:
Jernej Udir:
Opozoril je na dejstvo, da so v 12. členu odpadki že razdeljeni v skupine in opozoril,
da je delo javnega podjetja preneseno na občane.
Po pripombi je župan predlagal naslednji
653. sklep 37. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 13. 5. 2010 k
2. točki: Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice –
PRVA OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice –
PRVA OBRAVNAVA, s pripombami in predlogi, ki so bili dani v prvi obravnavi tako,
da se do priprave odloka v drugi obravnavi uskladi besedilo Odloka v naslednjih
členih:
V 5. odstavku 9. člen,
v 1. alineji 43. člen in
v 4. odstavku 48. člen.
V 4. odstavku 17. člena, se v prvi vrstici za besedo »odpadki« črtata besedi
«na najmanj«.
V 6. členu – opredelitev pojmov, se v 1. odstavku nove dejavnosti te napišejo
razumljivejše
V 8. členu se odpravi oštevilčene odstavke
Število ekoloških otokov se na število prebivalcev ne sme zmanjšati;
predlagano je na 500 prebivalcev, naj se popravi tako, da bo na 200
prebivalcev vsaj en ekološki otok
V 13. členu je določeno, kje se ne sme puščati neuporabnih in neregestriranih
vozil, če te motijo.., ali so vidne iz javni iz javnih površin; tak pogled je moteč
tudi iz zasebnih na zasebne površine ali iz zasebnih na javne površine
V 27. členu se zamenja vrstni red odstavka, tako, da se 4. odstavek zamenja z
2. odstavkom
V 51. členu se bolj jasno napišejo pristojnost nadzora
K odloku bi moral biti priloženo tudi tarifni pravilnik, ker če se sprejema ta
odlok po starem tarifnem pravilniku, se lahko pojavi problem določenih
dejavnosti, ki bodo s tem aktom uvedene, ni pa jih mogoče prebrati v sedaj
veljavnem tarifnem pravilniku
Ni določena količina odvoza kosovnih odpadkov, je le predpisano, da je odvoz
mogoč enkrat letno
V 19. členu je zapisano o nakupu zabojnikov, ni pa jasno, katere plača občina
in katere uporabnik sam?
Predlaga se vključitev strožjih ukrepov za divja odlagališča in primere, ko
zaradi nižjih stroškov ljudje iz individualnih prostorov vozijo na skupna
odlagališča
Gospodinjstvom naj se pošlje obvestilo, kako se odpadke ločuje in kam kaj
spada.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O JAVNEM REDU IN MIRU – PRVA OBRAVNAVA
Predlog je predstavila mag. Valentina Gorišek.
O sprejetih sklepih delovnih teles so poročali:
Matjaž Peskar – Statutarna komisija:
Statutarna komisija na predlog Odloka o javnem redu in miru v prvi obravnavi nima
pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejem v prvi obravnavi.
Boris Dolžan – Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter
energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka o javnem redu in miru v prvi
obravnavi, s pripombami, danimi v prvi obravnavi.
Stanislav Pem – Odbor za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka o
javnem redu in miru v prvi obravnavi s pripombami, danimi v prvi obravnavi, ki so:
18. člen: doda naj se »v strnjenih mestnih naseljih«,
15. člen: doda naj se, da je prepovedano pustiti brez ustreznega nadzorstva
žival, ki utegne ogrožati varnost ljudi, premoženja in drugih živali,
9. člen, 1. odstavek, naj se doda še »prevažati«, ker tudi hlodi in opeke
povzročajo škodo na cestah,
10. člen, 4. podtočka, doda naj se, da je prepovedano puščati tudi človeške
iztrebke.
Preuči naj se možnost, da se vključi prepoved izkopa (in kasnejšega
nezasutja) vodov za plinovod …
Razprava:
Oto Kelih:
6. člen, 4. točka: prenočevanje naj se prepove tudi v kletnih prostorih
večstanovanjskih hiš.
9. točka: doda naj se še glede uporabe pirotehnike
Jernej Udir:
V 9. člen naj se doda glede kurjenja v urbanem okolja, naj se uredi, da ne bo 100 %
prepoved (npr. za sadovnjake in vrtove), saj s tem požgejo tudi mikroorganizme, ki
povzročajo bolezni na sadnem drevju in povrtninah in se izognejo kemikalijam.
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V postavko VI. Varovanje zdravja in čistoče ter varovanja okolja naj se doda, da se je
po naravi (travnate in makadamske površine) prepovedani voziti z t. i. krampastih
gum.
Boris Smolej:
Sežiganje v 9. členu naj se bolj precizira.
Treba je tudi natančneje opredeliti hrup, saj so problem tudi eksplozije v Acroniju in
železnica sredi noči.
10.člen – 1. točka: doda naj se še puščati predmete, če si lastnik moraš ves čas
paziti na lastnino.
12. člen – 2. točka: Lastnik je dolžan odstranjevati suhe veje in odstranjevati drevesa,
za to je dolžna poskrbeti tudi Občina, npr. v drevoredu pri Slovenskem Javorniku.
16. člen: čiščenje živalskih iztrebkov, ali se to nanaša tudi na večje živali, npr.
govedo.
Marjan Čufar:
Odgovarjal je na Smolejevo pripombo glede hrupa, saj sta železnica in Acroni širšega
pomena, sam člen se po njegovem nanaša na vrtanje, ki pa je sredi noči res
neprimerno.
Branka Doberšek:
Podprla je Udirjev predlog, saj je uporaba krampastih gum res zelo obremenjujoča za
naravo.
Ibrahim Smajić:
Bolj precizno naj se opredeli 13. člen, ko gre za zasebne površine, ki so vidna z
javnih površin. Katere površine so to?
Po razpravi je župan predlagal naslednji
654. sklep 37. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 13. 5. 2010 k
3. točki: Predlog Odloka o javnem redu in miru – PRVA OBRAVNAVA
Sprejme se predlog Odloka o javnem redu in miru v občini Jesenice – PRVA
OBRAVNAVA, s pripombami in predlogi, ki so bili dani v prvi obravnavi, ki so
18. člen: doda naj se »v strnjenih mestnih naseljih«,
15. člen: doda naj se, da je prepovedano pustiti brez ustreznega nadzorstva
žival, ki utegne ogrožati varnost ljudi, premoženja in drugih živali,
9. člen, 1. odstavek, naj se doda še »prevažati«, ker tudi hlodi in opeke
povzročajo škodo na cestah,
10. člen, 4. podtočka, doda naj se, da je prepovedano puščati tudi človeške
iztrebke.
Preuči naj se možnost, da se vključi prepoved izkopa (in kasnejšega
nezasutja) vodov za plinovod …
Poglavje IV, kjer ureja varovanje okolja, ne zajema trajnih poškodb naravnega
okolja, ki ga povzročajo motoristi, zato se to poglavje dopolni s prepovedjo
uporabe tako imenovanih »krampastih gum« za gozdne travnike in
makadamske površine
Dopolni besedilo pri poglavju varovanja okolja tako, da se vanj vključi
besedilo, ki prepoveduje: v sadovnjakih in vrtovih kurjenje ostankov, ki
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povzročajo bolezen in razvoj škodljivih organizmov na sadnem drevju in
povrtninah.
V 6. členu se doda 4 točka se dopolni besedilo, da je prepovedano
prenočevanje v večstanovanjskih hišah in
v istem 6. členu se doda nova točka, s katero se prepoveduje uporabo
pirotehničnih sredstev.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O OGLAŠEVANJU IN PLAKATIRANJU V OBČINI JESENICE
– PRVA OBRAVNAVA
Predlog je obrazložil Marko Markelj.
O sprejetih sklepih delovnih teles so poročali:
Matjaž Peskar – Statutarna komisija:
Statutarna komisija na predlog Odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini Jesenice
v prvi obravnavi nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejem v
prvi obravnavi.
Oto Kelih – Odbor za proračun in finance
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog
Odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini Jesenice v prvi obravnavi, s
pripombami, danimi v prvi obravnavi, ki so:
V 11. členu naj se preuči višina spodnjega roba zastave na 4,5 metrih.
Boris Dolžan – Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter
energetiko
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini
Jesenice v prvi obravnavi, s pripombami, danimi v prvi obravnavi.
Stanislav Pem – Odbor za gospodarstvo
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka o
oglaševanju in plakatiranju v občini Jesenice v prvi obravnavi, s pripombami, danimi v
prvi obravnavi, ki so:
13. člen: opredeli naj se videz gradbenih odrov, če stojijo dlje časa, naj se
določi, da morajo polepšati okolico, npr. plakat s kasnejšo podobo stavbe, ki
bo kasneje tam stala.
26. člen: definira naj se oblike in dimenzije tipskih objektov.
31. člen, 2. alineja, črta naj se beseda »vsaj«, saj mora biti vsak objekt
označen z logotipom podjetja.
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Boris Smolej – Odbor 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 Odloka o
oglaševanju in plakatiranju v občini Jesenice v prvi obravnavi,
s pripombami, danimi v prvi obravnavi, ki so:
4. člen: črta se 2. alineja, da se reklamni objekt lahko postavi na parcelno
mejo kmetijskega zemljišča.
25. člen: črta se 2. del člena, saj občinska uprava ne more določati mimo
prostorskih aktov.
kdaj bodo opredeljena vsa območja za plakatiranje.
Razprava:
Zoran Kramar:
Navedena sta le dva izvajalca, postavljene pa so še tretje table, in sicer tiste od
krajevnih skupnosti (lesene table). Prav je, da se jih vključi, treba je opredeliti, kdo jih
vzdržuje, kdo ima pravico oglaševati.
Po razpravi je župan predlagal naslednji
655. sklep 37. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 13. 5. 2010 k
4. točki: Predlog Odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini Jesenice –
PRVA OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini Jesenice – PRVA
OBRAVNAVA in s pripombami dani mi na delovnih telesih in seji Občinskega sveta –
v prvi obravnavi, ki so:
4. člen: črta se 2. alineja, da se reklamni objekt lahko postavi na parcelno
mejo kmetijskega zemljišča.
V 11. členu naj se preuči višina spodnjega roba zastave na 4,5 metrih.
13. člen: opredeli naj se videz gradbenih odrov, če stojijo dlje časa, naj se
določi, da morajo polepšati okolico, npr. plakat s kasnejšo podobo stavbe, ki
bo kasneje tam stala.
25. člen: črta se 2. del člena, saj občinska uprava ne more določati mimo
prostorskih aktov z vprašanjem, kdaj bodo opredeljena vsa območja za
plakatiranje.
26. člen: definira naj se oblike in dimenzije tipskih objektov.
31. člen, 2. alineja, črta naj se beseda »vsaj«, saj mora biti vsak objekt
označen z logotipom podjetja
V odlok se vključi še tretjega oglaševalca, to so krajevne skupnosti, ki imajo na
svojih lokacijah postavljene oglaševalske table (KS: Hrušica, Planina pod
Golico, Bl. Dobrava …) ,
kdaj bodo opredeljena vsa območja za plakatiranje.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 21
ZA – 22
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 5:
PREDLOG UVRSTITVE NOVEGA PROJEKTA V NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2010-2013 ZA INVESTICIJO: »NAKUP DVEH
GORSKIH KOLES ZA POLICIJSKO POSTAJO JESENICE«
Predlog je obrazložila mag. Božena Ronner.
O sprejetih sklepih delovnih teles je poročal:
Oto Kelih – Odbor za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog
uvrstitve novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2010 – 2013 (šifra
projekta: OB 041-10-0001), za projekt nakupa dveh gorskih koles za potrebe
Policijske postaje Jesenice za usklajeno delovanje Policijske postaje Jesenice z
Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom, pri izvajanju nalog s področja cestnega
prometa in javnega reda in miru.
Razprava:
Robert Pesjak:
Predlog podpira in ga zanima, kje bosta kolesi stacionirani. Zakaj je morala sredstva
donirati Občina in ne MNZ?
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Gre za kompleksen postopek, sicer pa bodo redarji v kratkem dobili še eno kolo.
Božena Ronner:
Občina se je sama odločila da kupi kolesa in za ta namen nameni določena sredstva,
ker gre tudi za naš interes in usklajevano delovanje med Policijsko postajo Jesenice
in Medobčinskim inšpektoratom.
Oto Kelih:
Sklep naj se popravi tako, da se črta besedilo od »za potrebe PP Jesenice« dalje.
Po razpravi je župan predlagal naslednji
656. sklep 37. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 13. 5. 2010 k
5. točki: Predlog uvrstitve novega projekta v Načrt razvojnih programov za
obdobje 2010-2013 za investicijo: »nakup dveh gorskih koles za Policijsko
postajo Jesenice«.
Sprejme se predlog uvrstitve novega projekta v Načrt razvojnih programov za
obdobje 2010 – 2013 (šifra projekta: OB 041-10-0001), za projekt nakupa dveh
gorskih koles za potrebe Policijske postaje Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 6:
VOLITVE IN IMENOVANJA:
PREDLOG ZA IMENOVANJE KANDIDATKE/TA ZA ČLANICO/NA SVETA
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE.
Predlog je obrazložila Vera Pintar, ki je predlagala naslednji sklep Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Sklep:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskemu svetu
občine Jesenice predlaga, da v Svet javnega zavoda Osnovno zdravstvo
Gorenjske imenuje Marija Mulej, z Jesenic, cesta maršala Tita 18, roj. 1953,
zdravnica, specialistka internistka.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal naslednji
657. sklep 37. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 13. 5. 2010 k
6 točki - Volitve in imenovanja: Predlog za imenovanje kandidatke/ta za
članico/na Sveta Osnovno zdravstvo Gorenjske.
V Svet javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske se imenuje Marijo Mulej, roj.
1953, z Jesenic, Cesta maršala Tita 18.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
OCENA VARNOSTI V OBČINI JESENICE ZA LETO 2009 – LETNO POROČILO
POLICIJSKE POSTAJE JESENICE ZA LETO 2009
Oceno varnosti na Jesenicah in letno poročilo o delu Policijske postaje Jesenice za
leto 2009 je pojasnil komandir PP Jesenice mag. Gregor Hudrič.
Razprava:
Marjan Čufar:
Kakšne so vaše izkušnje glede pridržanja vinjenih oseb, ali ne bi bilo mogoče boljše,
če bi ga peljali domov in mu zaračunali vožnjo.
Gregor Hudrič:
Sam o tem ne more presoditi, saj gre že za lastno mnenje, vendar pa je ocena učinka
rezultat poglobljene analize.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Že če z enim takim ukrepom rešimo eno življenje, naredimo zelo veliko.
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Boris Dolžan:
Ali ne bi bilo boljše, če bi namesto koles kupili skuter, za npr. v Rovte?
Gregor Hudrič:
Ne gre le za možnost intervencij, temveč tudi za to, da je viden in se giblje v urbanem
okolju in med ljudmi.
Ljudmila Ilenič:
Kakšno je število jeseniških policistov? Pohvalila je dobro sodelovanje s Krajevnimi
skupnostmi. Kljub temu, da veliko poudarjajo, da morajo biti policisti več med ljudmi,
tega sedaj še ni opazila.
Gregor Hudrič:
Naslednje poletje dobijo dva dodatna policista, vendar bo 6 policistov še vedno
premalo. Kritika je po njegovem na mestu, saj kljub temu da varnostno situacijo
obvladujejo pa včasih ni časa, da bi se preventivno sprehajali.
Jernej Udir:
Ali je bila v donacijo nakupa koles vključena tudi kolesarska oprema?
Gregor Hudrič:
Ne, to bo plačali policija.
Oto Kelih:
Zaključek poročila bi moral biti, kako bodo stanja na Jesenicah izboljšali, saj je na
določenih področjih opaziti poslabšanje. Fizična prisotnost je še zmeraj premajhna.
Treba je tudi razvidno zamejiti pristojnosti, saj pozna situacijo, ko je nekdo klical na
Policijsko postajo, usmerili pa so ga na Krajevno skupnost. Kdo je pristojen za
določeno področje?
Ali je poleg neustreznih prostorov še kakšna druga problematika?
Gregor Hudrič:
Pomanjkanje kadrov na Jesenicah ni tak problem kot neustrezni prostori. Povedal je,
da se odzovejo na vsak klic in gredo pogledat, ne ve pa natančno, kaj se dogajalo v
specifičnem primeru.
Glede fizične prisotnosti bodo poskusili čim več biti na cestah, med ljudmi.
Predlogi za izboljšanje stanja so zajeti v Načrtu dela za leto 2010, bistveni cilji pa o
bili na kratko predstavljeni na sestanku policistov s predstavniki krajevnih skupnosti.
Od tega so sedaj realizirane 3 četrtine zastavljenih ciljev.
Branka Doberšek:
V prihodnje bo potrebnih več koles.
Borut Žigon:
Kako je mogoče, da sta oba storilca kaznivega dejanja umora še vedno na prostosti?
Gregor Hudrič:
Policija je v predkazenskem postopku storila vse za zavarovanje dokazov, ostalo je v
rokah drugih institucij.
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Župan Tomaž Tom Mencinger:
Pomanjkanje prisotnosti policistov je bila že večkrat izpostavljena. Treba je
pregledovati lokale s podaljšanim delovnim časom.
Treba je tudi čimprej urediti prostore za pridržanje, saj so v njih podgane, saj v
primeru da jih vozijo v Ljubljano je nemogoče nadzorovati situacijo na področju
Jesenic. Kaj je s prostori za pridržanje na mejnem prehodu Karavanke?
Večkrat lahko sodelujejo tudi z Medobčinskim inšpektoratom, za večji nadzor naj
vključijo tudi vodnike psov.
Gregor Hudrič:
Vodnike psov bodo začeli več uporabljati, tudi recimo za nadzor zbiranja, npr.
mladine na kakšnih koncertih ipd.
Za lokale s podaljšanim obratovalnim časom bodo uvedli posebno službo za nadzor
zbiranja, ki bodo vse lastnike obiskali v večernem času, pregledali situacijo, jih
povabili na razgovore, postavili neke okvire, kasneje bodo pregledovali, ali se držijo
teh okvirov.
Tudi prostori na Karavankah so neustrezni, vsi prostori za pridržanje pa so tudi pod
drobnogledom varuha človekovih pravic. Ustrezni prostori so le v Škofji Loki, v Tržiču
in na Bledu (Gorenjska).
Župan Tomaž Tom Mencinger je na koncu pohvalil delovanje PP Jesenice in se
zahvalil za predstavitev.
Glasovanja ni bilo.

TOČKA 8:
INFORMACIJA O POSLOVNEM NAČRTU JEKO-IN, D.O.O., JESENICE ZA LETO
2010
Informacijo je svetnicam in svetnikom Občinskega sveta občine Jesenice
posredovala vršilka dolžnosti direktorja Jeko-IN Nuša Jelenc.
O sprejetih sklepih delovnih teles sta poročala:
Oto Kelih – Odbor za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance se je seznanil s Poslovnim načrtom JEKO-IN, d.o.o.,
Jesenice za leto 2010.
Boris Dolžan – Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter
energetiko
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko se je
seznanil s Poslovnim načrtom JEKO-IN, d.o.o., Jesenice za leto 2010.
Razprava:
Oto Kelih:
Pohvalil je poslovni načrt, ker je sedaj posredovanih več podatkov. Ravno tako je
pohvalil delo Komunalne direkcije, ki je sedaj bolj usmerjeno v nadzor. Kažejo se tudi
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spremembe na boljše na področju medosebnih odnosov, vseeno pa bo treba
ugotoviti, kako je bilo z anonimkami.
Spremljal je dva dela, modernizacijo in planiranje in ugotovil, da je premalo
analitičnega dela. Količina odpadkov je za letos v Kranjsko Gori in v Žirovnici
načrtovana manjša, na Jesenicah pa večja. Evidenca je pomanjkljiva, to je treba
urediti – glede ravnanja z odpadki. Kot vzrok višjih stroškov dela se navaja dvig
minimalne plače, vendar je indeks povsod 104 (razen pogrebne službe in oskrbe s
toplotno energijo). Cene naj bi se tudi letos zvišale za 1-10%, kljub temu, da se je
precejšnje število cen že povišalo. V obeh primerih, v letu 2009 in tudi letos naj bi
povišanju botrovalo sortiranje odpadkov, to je bilo že lani vključeno. Skupni stroški
zunanjih izvajalcev naj bi predstavljali 20 % vseh odhodkov.
Podpira, da imamo lastno delavnico in popravljalnico strojev, vendar pa se mu ne zdi
primeren čas za novo poslovno stavbo.
Pri vsakem sektorju navajajo problematiko kadrov.
Pričakuje še odgovore na vsa vprašanja, ki jih je o sektorju oskrbe z energijo postavil
na zadnjih sejah.
Jernej Udir:
Ali se je področje toplote podražilo zaradi derivatov?
Nuša Jelenc:
Tako je.
Stanislav Pem:
Načrt je zelo obsežno pripravljen, v prvih dveh sektorjih so imeli lani izgube, letos pa
načrtujejo dvig. Ali so taka pričakovanja realna?
Predlagal je, naj se na strani 9 v 18. vrstici davčna obveznost spremeni v davčno
osnovo, tudi davki bi bili lahko nični, če bi v osnovo vključili nekaj več sredstev.
Nuša Jelenc:
Letos res načrtujejo pozitivno poslovanje, saj bodo velik del krili s subvencijami.
Po razpravi je predsednik predlagal naslednji
658. sklep 37. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 13. 5. 2010 k
7. točki: Informacija o Poslovnem načrtu JEKO-IN, d.o.o., Jesenice za leto 2010.
Občinski svet občine Jesenice se je seznanil s Poslovnim načrtom JEKO-IN, d.o.o.,
Jesenice za leto 2010.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 9:
PREDLOG POROČILA ŽUPANA O REALIZACIJI SKLEPOV SPREJETIH NA
SEJAH OBČINSKEGA SVETA ZA OBDOBJE DECEMBER 2009 DO VKLJUČNO Z
APRILOM 2010.
Predlog je obrazložil župan Tomaž Tom Mencinger.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal naslednji
659. sklep 37. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 13. 5. 2010 k
8. točki: Predlog Poročila župana o realizaciji sklepov sprejetih na sejah
Občinskega sveta za obdobje december 2009 do vključno z aprilom 2010.
Sprejme se predlagano Poročilo župana o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega
sveta občine Jesenice za I. trimesečje - za obdobje od 17.12.2009 do 15.4. 2010.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
VPRAŠANJA IN POBUDE (ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE).
INFORMACIJE ŽUPANA
Župan je podal še nekaj informacij:
Pojavljajo se problemi z dodatnimi plazovi in posedanjem cestišč – Javorniški
Rovt in Planina pod Golico. V Javorniškem Rovtu so bile ogrožene 3 hiše. Voda,
ki je bila tam, je bila manjši potoček, ki se v določenih primerih poveča, po vsej
verjetnosti pa gre v tem primeru za ravnanje človeka, ki je poseki in zasipanjem
nabrežine povzročil sedanjo situacijo. Prihajalo je do erozije nabrežine, drevesa
se podirajo v ta del struge. Sicer pa potoček ni voden kot 1. ali 2. reda, temveč kot
voda, ki naraste občasno, zanjo so zadolženi lastniki.
Glede problemov na cestišču v Javorniški Rovt bo treba uvesti strog nadzor, saj je
zaradi pretežkih tovornjakov cesta popokana po robovih. Treba bo preverjati težo
tovornjakov in kaznovati tiste, ki tega ne upoštevajo.
Dobili so kohezijska sredstva in zaradi čistilne naprave ne bodo več čakali
Radovljice in drugih, saj je že gradbeno dovoljenje.
Gasilska lestev je že na Jesenicah, potrebna je še homologacija, v začetku junija
jo bodo slavnostno predali namenu, kot pa je videl, je zelo učinkovita, saj je na
majhnem in okretnem vozilu.
S slavnostnim podpisom smo pred dnevi naredili velik korak v zvezi z lastništvom
med Občino Jesenice in Slovensko industrijo jekla. Kljub večletnim poskusom so
težave težko reševali sproti, ta prenos lastništva pa je za Jesenice zelo
pomemben, saj se bo uredil Športni park Podmežakla, kopališče Ukova, Srednja
šola Jesenice s telovadnico, O. Š. Polde Stražišar, Delavski dom, določena
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stanovanja na Jesenicah, ozkotirna proga od Jesenic proti Tomšičevi, nekaj
avtobusnih postaj …
Na Jesenicah se odvija marketinška akcija Mesec narcis, osrednja prireditev bo V
Planini pod Golico, 27. maja bodo akcijo zaključili.
Danes so Jesenice obiskali upokojenci iz pobratene občine Nagold, leta 2012
bomo tudi mi obiskali Nagold.

VPRAŠANJA IN POBUDE
10. 1. Ivanka Zupančič – vprašanje - pisno
506. vprašanje 37. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 13. 5. 2010 k
10. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Že večkrat je bila dana pobuda o enotni urejenosti vrtnih utic in vrtov, sedaj pa jo
zanima, kaj se dogaja na tem področju in ali Komunalna direkcija razmišlja o tem
predlogu.

10. 2. Ivanka Zupančič – pobuda - pisno
507. vprašanje 37. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 13. 5. 2010 k
10. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Predlaga naj se na lokalni cesti od Hrušice do mejnega platoja na Karavankah (kjer
se izvaja ogromno prostočasnih aktivnosti – tek, rolanje, kolesarjenje) uredi ustrezen
prometni režim (npr. oznake na cestah), saj tamkajšnji promet predstavlja nevarnost
za občane.

10. 3 Vinko Lavtižar – pobuda - pisno
508. vprašanje 37. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 13. 5. 2010 k
10. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Predlaga naj se uredi javna stranišča, predvsem na lokacijah (trgovinski centri, Stara
Sava, banke, cerkve …), kjer se je večja koncentracija občanov, saj na Jesenicah ni
nobenega. Ravno tako daje pobudo, naj uredijo tudi pasja stranišča od kopališča
Ukova do Murove, naprej po Kosovi ulici.

10. 4 Matjaž Peskar – pobuda - pisno
509. vprašanje 37. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 13. 5. 2010 k
10. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Predlaga naj se parkirni mesti za invalide na tržnici prestavi na mesto takoj ob ogradi
na začetku tržnice ali pa naj bodo mestni redarji bolj strpni do stanovalcev, ki
parkirajo na teh parkiriščih, saj je ostalo ponavadi zasedeno zaradi bližnjega lokala in
podjetja Mimovrste.
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10. 5 Jernej Udir – vprašanje - ustno
510. vprašanje 37. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 13. 5. 2010 k
10. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Glede na prevzeme, kaj se dogaja z Merkurjem in Mercatorjem in ali bo to vplivalo
predvideno tehnično trgovino Mercatorja na območju Hrenovice?
Odgovor – župan Tomaž Tom Mencinger:
Pri tej združitvi ga skrbi investicija v Hrenovici, kjer naj bi Mercator imel svojo
tehnično trgovino. Imeli so dogovorjen sestanek z A-lizingom, vendar ga je le-ta
prestavil. Mi pripravljamo ureditev tržnice in ostalo, del obveznosti pa čaka tudi njih,
saj morajo urediti priključek čez železniško progo.

10. 6 Jernej Udir – vprašanje - ustno
511. vprašanje 37. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 13. 5. 2010 k
10. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Kdaj bodo urejena »jezerca« na Pristavi?
Odgovor – župan Tomaž Tom Mencinger:
Projekt se pripravlja, tudi s sodelovanje Občine Jesenice in Zavoda za varstvo
kulturne dediščine.

10. 7 Jernej Udir – vprašanje - ustno
512. vprašanje 37. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 13. 5. 2010 k
10. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Kdo bo financiral del ceste, ki se je odtrgal v Javorniškem Rovtu?
Odgovor – župan Tomaž Tom Mencinger:
Lastniki bodo sami morali kriti stroške.

10. 9 Jernej Udir – pobuda - ustno
513. vprašanje 37. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 13. 5. 2010 k
10. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
V soteski proti Potokom se je utrgal manjši plaz, ki sedaj ogroža železnico. Daje
pobudo, naj se plaz pregleda in čimprej sanira.
Odgovor – župan Tomaž Tom Mencinger:
Plaz predstavlja resno grožnjo, sotesko si bodo ogledali v prihodnjih dneh.

10. 10 Jernej Udir – vprašanja - ustno
514. vprašanje 37. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 13. 5. 2010 k
10. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
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Kaj se dogaja z zgradbo poleg Občine, kjer naj bi bila upravna enota?
Odgovor – župan Tomaž Tom Mencinger:
Sam upa, da bo gradbeno dovoljenje izdano, vendar naj bi bila po najnovejših sklepih
vlade gradnja prestavljena.

10. 11 mag. Barbara Habe Sintič – vprašanja - ustno
515. vprašanje 37. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 13. 5. 2010 k
10. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Kdaj se bo začela obnova ceste mimo Hrušice (proti Kranjski Gori)?
Odgovor – župan Tomaž Tom Mencinger:
Del je že označen, po zagotovilih direktorja DRSC Gregorja Ficka pa naj bi bila
obnova končana 10. junija.

10. 12 Marko Zupančič – vprašanja - ustno
516. vprašanje 37. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 13. 5. 2010 k
10. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Ali bo oblikovana posebna skupina za ogled plazu v Javorniškem Rovtu?
Odgovor – Tomaž Tom Mencinger:
To smo si že ogledali, sedaj se zbira informacije lastnikih, saj je vse skupaj
odgovornost lastnikov, zaradi posekov in nasipavanja struge potoka. Občina
Jesenice bo pomagala po svojih močeh, npr. s strojnimi urami.

10. 13 Ljudmila Ilenič – vprašanja - ustno
517. vprašanje 37. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 13. 5. 2010 k
10. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Še vedno ni zadovoljna z odgovorom glede Kampa Finida.
Odgovor – župan Tomaž Tom Mencinger:
Občina Jesenice ima eno prikolico, cena pa je za vse v Kampu enaka, tudi za nas, ki
jo imamo postavljeno na svoji zemlji. V drugačnih časih bi razmišljali tudi o prodaji,
saj se zaradi ene prikolice ogromno vlaga tudi v ostalo infrastrukturo. Sicer pa so bile
za člane društva postavljene 4 cene, ostali (npr. Zavarovalnica) je še vedno
plačevala več, vendar nikoli niso dobili pravih podatkov. Naša lokacija je
nekategorizirana površina, vendar mora to biti urejeno navkljub privatni zemlji, saj gre
za kamp. Društvo se je umaknilo, saj bodo lastniki naslednje leto morali poskrbeti še
za zimovanje prikolic.
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10. 14 Marina Kalan – vprašanja - ustno
518. vprašanje 37. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 13. 5. 2010 k
10. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Glede na pridobljena kohezijska sredstva, ali bi bilo mogoče najprej obnoviti
kanalizacijo Podmežaklo?
Odgovor – župan Tomaž Tom Mencinger:
Predčasna ureditev kanalizacije trenutno ni mogoča.
Župan je s sejo zaključil ob 18.55.

SVETOVALKA ŽUPANA:
Mag. Božena Ronner

ŽUPAN:
Tomaž Tom Mencinger
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