OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET

Številka: 032-11/2009
Datum: 17. 12 .2009

Z A P I S N I K
33. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V
ČETRTEK, 17. 12. 2009 OB 17.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNE ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
Boris BREGANT, Marko ZUPANČIČ, Robert PAJK, 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, Boris KITEK in Vinko LAVTIŽAR.
OSTALI PRISOTNI:
dr. Miha Brenčič – Oddelek za geologijo Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v
Ljubljani, Nuša Jelenc – Jeko-IN, mag. Darja Radić – predsednica Nadzornega
odbora, Branislav Petrović - poveljnika Občinskega štaba CZ in sodelavka Nataša
Štefelin, Slavka BRELIH – direktorica občinske uprave, mag. Valentina GORIŠEK –
vodja Oddelka za okolje in prostor, Marko MARKELJ – direktor Komunalne direkcije
občine Jesenice, Simona Krese – vodja skupne notranje revizijske službe, mag.
Božena RONNER – svetovalka župana za občinski svet, protokol in informiranje.
NOVINARJI:
Nataša MRAK – ATM, Barbka GASAR – GTV, Janko RABIČ - Radio Triglav, Urša
PETERNEL- Gorenjski Glas, Martin DOLANC – Radio Kranj
Z AP I S N I K J E P I S A L A:
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.
Pred začetkom 33. redne seje Občinskega sveta so skavti z Jesenic s kratkim
pozdravom svetnicam in svetnikom podarili »luč miru iz Betlehema«, z namenom, da
bi ta luč prinesla mir v naše družine, srca, domove ter širšo družbo.
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je župan predlagal

582. sklep 33. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 17. 12. 2009:
POTRDITEV PREDLAGANEGA DNEVNEGA REDA.
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika 32. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 19. 11.
2009.
2. Predstavitev raziskave o vodnih virov v Karavankah – projekt raziskav
prekomejnih vodnih virov (1990-2008).
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora
in Žirovnica – HITRI POSTOPEK.
4. Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi skupne notranje revizijske
službe – HITRI POSTOPEK
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice – HITRI POSTOPEK.
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo na
območju Občine Jesenice – HITRI POSTOPEK.
7. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Plavški travnik II –
Vrbje - DRUGA OBRAVNAVA.
8. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju
državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice
9. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določitvi
podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost v občini Jesenice.
10. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini
Jesenice za leto 2010.
11. Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v
lasti Občine Jesenice za leto 2010.
12. Program dela Nadzornega odbora za leto 2010.
13. Predlogi za spremembo cen:
13. 1. Predlog za spremembo cen odvajanja in čiščenja odpadnih vod v občini
Jesenice
13. 2. Predlog za določitev novih cen za najemnine grobov in pogrebno
pokopaliških storitev ter dodatnih cen za zimsko vzdrževanje javnih površin.
14. Poročila:
14. 1. Poročila župana o realizaciji sklepov sprejetih na sejah Občinskega sveta za
obdobje januar 2009 – november 2009

14. 2. Predlog Poročila o urejanju hudournikov v občini Jesenice
14. 3. Predlog poročila o porabi proračunske rezerve za naravne in druge
nesreče
15. Vprašanja in pobude (odgovori na vprašanja in pobude).
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 24
PROTI - 0
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA 32. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI
JE BILA 19.11.2009.
V razpravi je pripombo na zapisnik dal Boris Smolej.
Boris Smolej:
Spremeni naj se njegova izjava iz zapisnika 32. redne seje Občinskega sveta pod
točko 7.2, kjer je dodal informacijo o tem, katera žlindra je nevarna. Zapiše naj se, da
je le povzel informacijo Andreje Purkart iz Acronija.
Drugih pripomb ni bilo, zato je župan predlagal naslednji

583. sklep 33. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 17. 12. 2009
k 1. točki dnevnega reda: Potrditev besedila zapisnika 32. redne seje
Občinskega sveta, ki je bila 19.11.2009.
Potrdi se besedilo zapisnika z realizacijo sklepov, sprejetih na 32. redni seji
Občinskega sveta, ki je bila 19.11.2009, s pripombo iz razprave svetnika Borisa
Smoleja, da se na strani 13, v kateri je poročal o stališčih Odbora za urejanje
prostora, varstvo okolja ter gospodarjenja s stavbnimi zemljišči, besedilo zapisa
dopolni tako, da se glasi:
Da nobena žlindra, ki jo izpira dež ni nevarna, kaže pa, da bo nevarna tista
žlindra, ki se jo pripelje na predelavo, je na odboru izjavila predstavnice
Acronija Andreja Purkat, ker da med metalurške žlindre, ki se je ne da
posploševati, spada veliko vrst žlinder«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 27
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDSTAVITEV RAZISKAVE VODNIH VIROV V KARAVANKAH – PROJEKT
RAZISKAV PREKOMEJNIH VODNIH VIROV (1990-2008).
Projekt raziskav prekomejnih vodnih virov v Karavankah je predstavil dr. Mihael
Brenčič z Oddelka za geologijo Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.
Po predstavitvi je dr. Brenčič odgovarjal na vprašanja, ki so jih postavili Boris Smolej,
Boris Bregant, Andrej Černe in Jernej Udir.
Boris Smolej:
Zanima ga, kakšne so na tem področju naloge oziroma zaveze občine kot lokalne
skrbnice. Kako lahko preprečimo onesnaževanje, saj vemo, da onesnaževalci so.
Kljub temu da se vode stekajo navzdol, se kontaminacija še vedno nekje ustavi.

Dr. Mihael Brenčič:
Najprej je poudaril, da to vprašanje za nekoga, ki se ukvarja z zakonodajo, vendar
bolj na splošno lahko odgovori, da je zelo pomembno zavedanje, da smo od vodnih
virov vsi odvisni. Občina mora poseči v dilemi, kaj je pomembnejše, ali zaščititi vodni
vir ali usmerjanje v razvoj, ki lahko vpliva na vodni vir. Od občine je odvisno, kako
rabi svoj prostor, kako varuje napajalna zaledja vodnih virov in kako na njih vpliva. Še
vedno je odprto vprašanje, kako bosta državi ravnali s skupnim vodnim telesom, saj
na tem področju ni prakse. Trenutno so zaveze bolj na načelni ravni, da je prostor
treba čimbolj zaščititi.
Boris Smolej:
Zanima ga, kakšna je največja odvzemna količina pri vodnem viru Julijane, ki ne
obremenjuje volumna vode.
Dr. Mihael Brenčič:
Vodni vir Julijane je 3000 m od vhoda v predor in ta vodni vir se izteka sam, ne glede
na to, ali ljudje vir uporabljajo ali ne. Sicer pa izteče od 40 do 60 l/s in čeprav bi vso
to vodo porabili, še vseeno ne bi zmanjšali vodnega vira, saj bi voda tako ali tako
iztekla.
Boris Bregant:
Kaj se bo v prihodnosti dogajalo na tem področju, ali obstaja kakšna študija o tem.
Dr. Mihael Brenčič:
Kljub temu, da je to tudi eden od poudarkov v projektu, so še na zelo teoretičnem
področju. Glede na podatke avstrijskih raziskav, sklepajo, da bodo pretoki v izvirih
padali zaradi klimatskih sprememb. Zaenkrat sicer ne predvidevajo pomanjkanja, saj
živimo na vodnato zelo bogatem področju, ocenjujejo pa da bo šlo za 10-20 %
zmanjšanje virov.
Andrej Černe:
Na kateri nadmorski višini se začne onesnaževanje in kakšno je po tej raziskavi?
Dr. Mihael Brenčič:
Napajalna zaledja v Karavankah so zelo visoko in neposeljena in kot taka,
neproblematična. Problemi se pojavljajo v kraških izvirih, ki nihajo v pretočnosti, ko
se topi sneg in ob obilnih padavinah. Prihaja do kaljenja oziroma biološke
neustreznosti. V Karavankah je tak izvir Jurež, vzhodno od Pece pa Šumec, ki ga
onesnažuje pašništvo v zaledju.
Jernej Udir:
Kako kisel dež vpliva na kvaliteto vode?
Dr. Mihael Brenčič:
V naših Alpah do tega ne prihaja, saj so sestavljene iz karbonatnih kamnin (apnenec,
dolomiti), ki kisli dež nevtralizirajo.
Glasovanja ni bilo.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
USTANOVITVI MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN
JESENICE, GORJE, KRANJSKA GORA IN ŽIROVNICA – HITRI POSTOPEK.
Ker Boštjana Omerzel na sejo ni bilo, je župan pojasnil, da gre v predlogu le za
usklajevanja, več o predlogu pa so svetniki prebrali v gradivu za 33. sejo.
O sprejetem sklepu delovnega telesa – Statutarne komisije – je poročal:
Matjaž Peskar – Statutarna komisija:
Statutarna komisija iz svoje pristojnosti na besedilo predlaganega Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in
redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, predlaganega po hitrem
postopku nima pripomb, predlaga Občinskemu svetu, da ga v predlagani obliki in
vsebini sprejme.
Ker razprave in vloženih amandmajev ni bilo, je župan predlagal naslednji
584. sklep 33. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 17. 12. 2009
k 3. točki dnevnega reda: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje,
Kranjska Gora in Žirovnica – HITRI POSTOPEK.
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in
Žirovnica – HITRI POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 27
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI SKUPNE
NOTRANJE REVIZIJSKE SLUŽBE – HITRI POSTOPEK
Predlog odloka je predstavila Simona Krese.
O sprejetem sklepu delovnega telesa – Statutarne komisije – je poročal:
Matjaž Peskar – Statutarna komisija:
Statutarna komisija iz svoje pristojnosti na besedilo predlaganega Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe
nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga v predlagani obliki in vsebini
ter po hitrem postopku sprejme.
Ker razprave in vloženih amandmajev ni bilo, je župan predlagal naslednji

585. sklep 33. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 17. 12. 2009
k 4. točki dnevnega reda: Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi
skupne notranje revizijske službe – HITRI POSTOPEK
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in
Žirovnica - HITRI POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V
OBČINI JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Predlog je predstavil Marko Markelj.
O sprejetih sklepih delovnih teles sta poročala:
Matjaž Peskar – Statutarna komisija:
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode v Občini Jesenice, s sprejetim redakcijskim amandmajem in po
predlaganim hitrem postopku.
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 spremembah in dopolnitvah odloka
o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice –
HITRI POSTOPEK, z redakcijskim popravkom in sicer, da se v 2. vrstici, 2. odstavka
19. člena za besedama »javne službe« vključi nova beseda »odvajanja«, tako, da se
besedna zveza glasi: …»stroškov izvajanja storitev javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne…«

Razprave ali drugih vloženih amandmajev ni bilo, zato je župan predlagal sprejem
redakcijskega amandmaja:
586. sklep 33. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 17. 12. 2009
k 5. točki dnevnega reda: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v
Občini Jesenice – HITRI POSTOPEK – sprejem amandmaja.

V 2. vrstici, 2. odstavka 19. člena se za besedama »javne službe« doda nova beseda
»odvajanja«, tako, da se besedna zveza glasi: …»stroškov izvajanja storitev javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode…«
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
Po sprejetju redakcijskega amandmaja je župan predlagal naslednji
587. sklep 33. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 17. 12. 2009
k 5. točki dnevnega reda: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v
Občini Jesenice – HITRI POSTOPEK.
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Jesenice – HITRI
POSTOPEK, s sprejetim redakcijskim amandmajem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OSKRBI S
PITNO VODO NA OBMOČJU OBČINE JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Predlog je predstavil Marko Markelj.
Sprejete sklepe delovnih teles sta predstavila:
Matjaž Peskar – Statutarna komisija:
Statutarna komisija iz svoje pristojnosti na besedilo Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Jesenice nima pripomb,
zato predlaga Občinskemu svetu, da ga v predlagani obliki in vsebini ter po hitrem
postopku sprejme.
Boris Dolžan - Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter
energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Jesenice – HITRI
POSTOPEK.

Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je župan predlagal naslednji
588. sklep 33. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 17. 12. 2009
k 6. točki dnevnega reda: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o oskrbi s pitno vodo na območju občine Jesenice – HITRI POSTOPEK.
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno
vodo na območju občine Jesenice – HITRI POSTOPEK.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 27
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU
PLAVŠKI TRAVNIK II – VRBJE - DRUGA OBRAVNAVA.
Predlog je predstavila Valentina Gorišek.
Sprejete sklepe delovnih teles sta predstavila:
Matjaž Peskar – Statutarna komisija:
Statutarna komisija iz svoje pristojnosti na besedilo Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu Plavški travnik II – Vrbje, nima pripomb, zato predlaga
Občinskemu svetu, da se ga sprejme v drugi obravnavi.
Boris Smolej - Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in 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
občinskem podrobnem prostorskem načrtu Plavški travnik II – Vrbje v drugi
obravnavi.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je župan predlagal:
589. sklep 33. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 17. 12. 2009
k 7. točki dnevnega reda: Predlog Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu Plavški travnik II – Vrbje - DRUGA OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Plavški
travnik II – Vrbje v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 27
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O
DODELJEVANJU DRŽAVNIH POMOČI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA
GOSPODARSTVA V OBČINI JESENICE
Predlog je predstavila Metka Zalokar.
Sprejete sklepe delovnih teles so predstavili:
Matjaž Peskar – Statutarna komisija:
Statutarna komisija nima pripomb na predlagano novo besedilo Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za
spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice, zato predlaga Občinskemu
svetu da ga v novo predlagani vsebini sprejme.
Oto Kelih – Odbor za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju
državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice
Robert Pajk – Odbor za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju državnih
pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice, upoštevaje
predlagane spremembe in dopolnitve.
Razprave in vloženih amandmajev na pravilnik ni bilo, zato je župan predlagal
naslednji
590. sklep 33. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 17. 12. 2009
k 8. točki dnevnega reda: Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja
gospodarstva v občini Jesenice
Sprejme se predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini
Jesenice v predloženem novem besedilu.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O
DOLOČITVI PODALJŠANEGA OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKIH
OBRATOV IN KMETIJ, NA KATERIH SE OPRAVLJA GOSTINSKA DEJAVNOST
V OBČINI JESENICE.
Predlog je predstavila Saša Žohar.
Sprejete sklepe delovnih teles so predstavili:
Matjaž Peskar – Statutarna komisija:
Statutarna komisija nima pripomb na predlagano besedilo Pravilnika o spremembah
in dopolnitvah pravilnika o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Jesenice in
predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme v predlaganem besedilu.
Oto Kelih – Odbor za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določitvi
podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost v občini Jesenice.
Robert Pajk – Odbor za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določitvi podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost v občini Jesenice.
Razprave in vloženih amandmajev na pravilnik ni bilo, zato je župan predlagal
naslednji
591. sklep 33. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 17. 12. 2009
k 9. točki dnevnega reda: Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Jesenice.
Sprejme se predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določitvi
podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost v občini Jesenice v priloženem besedilu.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE PO ODLOKU O
OBČINSKIH TAKSAH V OBČINI JESENICE ZA LETO 2010.

Predlog je predstavil Marko Markelj.
Sprejete sklepe delovnih teles so predstavili:
Matjaž Peskar – Statutarna komisija:
Statutarna komisija iz svoje pristojnosti na predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke
po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice za leto 2010 nima pripomb in
predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme.
Oto Kelih – Odbor za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v
Občini Jesenice za leto 2010.
Boris Dolžan – Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo in
energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu, da sprejeme predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku
o občinskih taksah v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 55/07) za leto 2010, v višini
0,055 EUR.
Robert Pajk – Odbor za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini
Jesenice za leto 2010.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal naslednji
592. sklep 33. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 17. 12. 2009
k 10. točki dnevnega reda: Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po
Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice za leto 2010.
Sprejme se predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah
v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 55/07) za leto 2010, v višini 0,055 EUR.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 22
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11:
PREDLOG
DOPOLNITVE
LETNEGA
NAČRTA
RAZPOLAGANJA
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE ZA LETO 2010.
Predlog je predstavila mag. Valentina Gorišek.
Sklepe delovnih teles so predstavili:

Z

Oto Kelih – Odbor za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2010.
Robert Pajk – Odbor za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti
Občine Jesenice za leto 2010.
Boris Smolej – Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje predlaga Občinskemu
svetu Občine Jesenice, da sprejme predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2010.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal naslednji sklep:
593. sklep 33. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 17. 12. 2009
k 11. točki dnevnega reda: Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2010.
1.
2.

Sprejme se dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem – zemljišča, v lasti Občine Jesenice za leto 2010.
Ta dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem –
zemljišča, v lasti Občine Jesenice za leto 2010 je del Letnega načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča, v lasti Občine Jesenice
za leto 2010, ki ga je na svoji redni seji dne 22.10.2009 sprejel Občinski svet
Občine Jesenice

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 21
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 12:
PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2010.
Program dela Nadzornega odbora za prihodnje leto je predstavila mag. Darja Radić.
Razprave sicer ni bilo, župan pa je pohvalil delo Nadzornega odbora do sedaj.
Glasovanja ni bilo.

TOČKA 13: PREDLOGI ZA SPREMEMBO CEN:
13.1. PREDLOG ZA SPREMEMBO CEN ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH
VOD V OBČINI JESENICE

Mnenje o predlogu je najprej predstavil Marko Markelj, sam predlog pa še Nuša
Jelenc.
O sprejetih sklepih delovnih teles sta poročala:
Oto Kelih – Odbor za proračun in finance
SKLEP 1:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da da
soglasje k predlaganimi cenami storitve javne službe za odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih vod in storitev vezanih na nepretočne in obstoječe greznice in
MKČN v višini, napisani v tabeli: 1. , 2. in 3.
SKLEP 2:
Odbor za proračun in finance predlaga, naj izvajalec javne gospodarske službe
odvajanja in čiščenja odpadnih voda najkasneje V ROKU POL LETA pripravi
razdelitev stroškov izvajanja javne gospodarske službe po posamezni občini in
pripravi analizo upravičenosti obračuna storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
po enotni ceni za uporabnike v Občini Jesenice in Občini Žirovnica.
SKLEP 3:
Odbor za proračun in finance predlaga, naj se v javnem komunalnem podjetju JekoIN, d.o.o., Jesenice, zaradi stalnih podražitev pregleda njegovo poslovanje in preveri
organizacijo dela.
Boris Dolžan – Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter
energetiko:
SKLEP 1:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu, da sprejeme predlog soglaša s predlaganimi cenami storitve
javne službe za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod in storitev vezanih na
nepretočne in obstoječe greznice in MKČN v višini napisani v tabeli.
SKLEP 2:
Izvajalec javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda najkasneje
v roku enega leta pripravi razdelitev stroškov izvajanja javne gospodarske službe po
posamezni občini in pripravi analizo upravičenosti obračuna storitev odvajanja in
čiščenja odpadnih voda po enotni ceni za uporabnike v Občini Jesenice in Občini
Žirovnica.
Razprava:
Oto Kelih:
Svetniška skupina SD je imela več pripomb, in sicer Jeko-IN v zadnjem času pogosto
predlaga višje cene, ki pa niso v normalnih mejah, ker je inflacija minimalna.
Povečanje za 30-40 % je nesprejemljivo. V svetniški skupini ravno tako podpirajo
preverjanje organizacije dela, ker kot razlog povišanja cen navajajo, da bo sicer
občina morala kriti izgubo. Če dvigujemo cene, je jasno, da so tudi stroški strokovnih
služb vedno višji. Povišanje v občini Jesenice je za 59 %, v občini Žirovnica za 41 %,
kar pomeni približno 6,5 višja cena na mesec. Pomemben podatek je še, da so
sprejeli tudi višje cene vodarine, kar pomeni dodatne 3 evre več na mesec, kar pa se

jim vse skupaj zdi preveliko obremenjevanje občanov. Obenem pa opozarjajo tudi na
razlike v ceni podobnih storitev med obema občinama, Občinski svet občine
Žirovnica pa v večini primerov sklepov ne sprejme.
Jernej Udir:
Zanima ga dograditev čistilne naprave. Ta dograditev je debatno odprta, vložena naj
bi bila tudi evropska sredstva, vendar dogovor o končnem rezultatu ves čas
odmikajo.
Ibrahim Smajić:
Opozoril je na razliko v sklepu Odbora za proračun in finance in gradivu za sejo
Občinskega sveta, o tem, v kolikem času naj javne gospodarske službe odvajanja in
čiščenja odpadnih voda pripravijo razdelitev stroškov izvajanja javne gospodarske
službe po posamezni občini in pripravi analizo upravičenosti obračuna storitev
odvajanja in čiščenja odpadnih voda po enotni ceni za uporabnike v Občini Jesenice
in Občini Žirovnica.
Robert Pajk:
Zanima ga, ali se pripombe Ota Keliha nanašajo na celotno področje Jeko-INa ali le
na komunalo, saj na področju energetike beležijo pocenitve.
Oto Kelih:
Glede samega ogrevanja bi morala biti posebna točka, saj bodo danes obravnavali
več podražitev. Najpogostejši izgovor za podražitev je nov pravilnik, vendar pa v
nobenem pravilniku ni zahtevanih dodatnih podražitev.
Nuša Jelenc:
Podala je pojasnilo glede podražitev, saj je s seboj prinesla 2 položnici iz leta 2006 in
2009. Podražitev je bila le 1,07 evra na osebo (leta 2006 je 1 oseba za 7 kubikov
porabljene vode plačala 10,12 evra, leta 2009 pa 11,19 evra; za 25 kubikov
porabljene vode pa leta 2006 50,36 evra, leta 2009 pa 55,41 evra. Preračunano po
porabniku je povišanje približno 1 evro.). Dodala je, da se s podražitvijo, ki jo je
ugotovil Oto Kelih, glede na izračun ne more strinjati. Poudarila je, da gre za stalne
podražitve, na vse cene pa so pridobljena soglasja in mnenja Ministrstva za okolje in
prostor. Vse dejavnosti opravljajo v skladu s pravilniki, ki določajo delo javnih služb.
Vse dejavnosti, ki jih izvajajo pa za sabo potegnejo določene stroške. Sicer pa
obstoječa cena do sedaj ni pokrivala vseh stroškov in da so lahko poslovali z ničlo so
vsako leto morali odpisati del amortizacije.
Marko Markelj:
Iz poslovnih poročil podjetja Jeko-IN je razvidno, da je poslovalo v prvih 9 mesecih
leta negativno, ker se takrat amortizacija še ni odpisovala. V zaključnem obračunu
tega problema ni bilo več, amortizacija je bila takrat odpisana. Odpis amortizacije z
novim pravilnikom pomeni omrežnino, v katero se vsa ta leta ni vlagalo, saj sama
cena storitev tega ni zagotavljala. V proračunu za leto 2010 pa je že predvideno
vlaganje v omrežnino. Če sama cena tega ne pokriva je treba v proračunu najti nova
sredstva za vlaganje v obnovo infrastrukture. Država je odgovornost zaradi izgub v
preteklih letih prenesla na lokalne skupnosti.

Glede čistilne naprave bodo v okviru projekta GORKI pridobili nepovratna sredstva
na kohezijski sklad. Edino jeseniška čistilna naprava namreč še nima 3. stopnje
čiščenja. V Sloveniji te stopnje sicer nima 6 čistilnih naprav, vendar imajo vse ostale
(razen jeseniške) že poskusno izvajanje 3. stopnje čiščenja. To bi sicer morali imeti
urejeno že do leta 2008, po najnovejših podatkih pa je za 3. stopnjo že pridobljeno
gradbeno dovoljenje.
Glede predloga o roku 1 leta za pripravo razdelitve stroškov izvajanja javne
gospodarske službe po posamezni občini in pripravo analize upravičenosti obračuna
storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda po enotni ceni za uporabnike v Občini
Jesenice in Občini Žirovnica. Odbor je predlagal rok pol leta, da Jeko-IN z začetkom
novega mandata Občinskega sveta jeseni 2010 ne bi »pozabil« na svoje obveznosti.
Rok pol leta se mu ne zdi smiseln, ker od junija do septembra ni seje Občinskega
sveta, vsekakor pa naj bi bile podlage pripravljene do naslednje sestave Občinskega
sveta jeseni.
Boris Smolej:
Po njegovem Marko Markelj kot član nadzornega sveta Jeko-IN ne more zagovarjati
poslovanja podjetja. Pojasnil je, da so rok pol leta določili zaradi tega, ker bo jeseni
Občinski svet že v novi sestavi, vse bodo začenjali na novo in večina ne bo imela
potrebnih izkušenj. Pohvalil je delo Roberta Pajka, ki je na začetku mandata obljubil
znižanje cen energije za 15-20 %, kar je tudi uresničil. Poudaril je, da lahko sprejmejo
te sklepe, vendar bo prihodnje leto težko, ljudje pa so brez denarja. Določen del
storitev predstavlja nadstandard in če hočemo nižje cene, se bomo določenim
stvarem morali odpovedati (recimo lučke …). Standard je vsako leto višji, predvsem
zaradi novih pravilnikov in razvoja, obenem pa bi radi nižje cene. Država si je pri
tovrstnem odločanju oprala roke in vso odgovornost prestavila na občinske svete.
Oto Kelih:
Na strani 15 je razlika med obstoječo in predlagano ceno 59 % oziroma 41 %. V
tabeli na strani 16 je znesek na osebo 6,52 evra višji kot obstoječa cena, če temu
dodamo še 2 evra vodarine, skupaj nanese okrog 9 evrov več na mesec po osebi.
Nuša Jelenc:
Prikazani so različni obračuni. Obračun kanalščine in čiščenje odpadnih voda (po
starem) se sedaj deli na omrežnino, ki je fiksna, in storitev glede na količino
porabljene vode. Glede na vodomer je tako za manj oseb račun višji; na osebo
približno 6,5 evra, za 3 osebe za 2,5 evra (na osebo), za 5 oseb pa 1,64 evra (na
osebo). Cena je tako odvisna od števila članov gospodinjstva in vodarine.
Ivanka Zupančič:
Iz podatkov je razvidno, da Jeko-IN ne pokrije stroškov. V taki situaciji je nujno
razmišljati v dveh smereh; kako zmanjšati stroške in kako povečati ceno. Iz gradiva je
razvidno, da je Jeko-IN razmišljal le v smeri povišanja stroškov, ni pa razvidno, kako
so ali bodo znižali stroške znotraj podjetja. Glede na gospodarsko krizo pa je takšno
razmišljanje nujno.
Jernej Udir:
Glede čiščenja padavinske vode, ko je bil določen projekt za Koroško Belo, so
ugotovili, da je stara kanalizacija uničena, zgrajena je bila nova. Prvotni namen stare
kanalizacije je bil odvajanje meteorne vode in ne fekalne. Takrat je bila podana tudi

informacija, da določeno količino meteorne vode tudi nova kanalizacija lahko spusti
skozi. Če pa je meteorne vode preveč, jo morajo tudi nekje izpustiti, padavinska voda
bi drugače obremenjevala čistilno napravo. Predlagal je naj se v prihodnjih načrtih
upošteva, da je stara kanalizacija namenjena meteornim vodam in naj se je ne uniči.
Nuša Jelenc:
Meteorna oziroma padavinska voda obremenjuje čistilno napravo. Vsi predpisi in
odlok pa določajo, da se vsaj strešne vode odvajajo ločeno v ponikvalnice (tam, kjer
je to možno). Če to res ni možno, naj bi se dovolilo speljati strešno vodo v javno
kanalizacijo. Vse kanalizacije se gradijo v ločenih sistemih, do čistilne naprave pa se
vodijo le fekalne vode. Strešne vode se tako vodijo ločeno z izpustom v vodotok ali
lastne ponikvalnice. Ravno tako je z meteornimi vodami, če je možnost izpusta v
odtok, saj morajo biti ustrezno predčiščene (lovilci peska, lovilci maščob …). Pri novih
gradnjah se nadzoruje izpust meteornih voda. Na Koroški Beli se je obstoječa
kanalizacija uporabila za meteorne vode s cest, ki so speljane notri. Stara
kanalizacija služi za odvajanje meteorne vode. Obstoječi sistem meteorne vode je
speljan v javno kanalizacijo, pred 3 leti pa je bil zaključen zadrževalni bazen, ki
prevzame prvi val onesnaženja. Hidravlična čistilna naprava je tako enakomerno
obremenjena.
V gradivu so poudarili, da se čiščenje in odvajanje padavinskih vod zaenkrat ne
zaračunava. Pravilnik pa to možnost dopušča v primeru, da je ta voda speljana v
kanalizacijski sistem in od tam v čistilno napravo. Kljub temu so nekatere strešne
vode, še vedno speljane v javne kanalizacije. Tako je recimo s stolpnicami na
Jesenicah, ki meteorno vodo speljujejo v javno kanalizacijo. Predloga o
zaračunavanju pa zaenkrat še niso podali, ker ni urejen kataster strešnih površin. Še
enkrat je poudarila, da v tem zahtevku ni predloga za plačilo teh storitev.
Marko Markelj:
Stroški Jeko-INa so isti kot lani, povišanje se kaže le zaradi omrežnine (amortizacije),
ker jim Občina Jesenice zaračunava najemnino. Če bi to odpisali, bi bili stroški isti.
Strinja se s predlogom, da morajo znotraj podjetja najti nove rezerve, v letu 2010 bo
namreč manj prihodkov od vodarine in kanalščine, vseeno pa morajo poskrbeti za
pozitivno poslovanje. V planu za leto 2010 je, da bodo Komunalno direkcijo na JekoINu razdelili na več oddelkov (ogrevanje, vodooskrba, komunalne dejavnosti; te pa
bodo razdelili na 3 pododdelke: kanalizacija in čiščenje, vodovod ter ostale službe).
Ta organizacija bi omogočila bolj transparentno vodenje, vendar ne na račun
povečanja števila delovnih mest.
Padavinska voda po njegovem ni problematična le na Koroški Beli, temveč tudi
naprej od železniške postaje, saj obstaja precej vodotokov oziroma meteornih
kanalizacij, kjer je meteorna voda speljana v Savo. Nekaj teh vod je izvirov s
karavanške smeri, nekaj s streh, vendar bodo slej ali prej morali urediti tudi to. Ta
voda gre med hišami in pod njimi, kar lahko pripelje do težav. Nujno bo treba
izpostaviti ta kataster strešnih površin, predvsem zaradi odvajanja vode, ne toliko
zaradi čiščenja, saj gredo te vode direktno v Savo.
Kar je na čistilni napravi so vmes raztežilniki in v času naliva gre preko preliva
meteorna voda naravnost v Savo. 580 kubični zadrževalni bazen en del vode zadrži
in počasi dozira na čistilno napravo, biologija na čistilni napravi tako ni ogrožena.

Oto Kelih:
Če govorimo o številkah, je imel ta del podjetja lani 35.000 evrov izgube, to je
približno 10% glede na prihodke, za upravne službe so namenili 45.000 evrov.
Marko Markelj:
Ob odpisu amortizacije je dolg znašal 35000 evrov, amortizacija pa je znašala
150000 evrov.
Nuša Jelenc:
Po letošnjih podatkih naj bi bila izguba 107 tisoč evrov, sama amortizacija pa znaša
105 tisoč evrov.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Še enkrat je opozoril na problem odtekanja padavinske vode in poudaril, da se
kataster mora urediti.
Druge razprave ni bilo.
Po razpravi je župan predlagal naslednji
594. sklep 33. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 17. 12. 2009
k 13. točki dnevnega reda: Predlogi za spremembo cen, podtočka 13.1. Predlog za spremembo cen odvajanja in čiščenja odpadnih vod v občini
Jesenice.
Občinski svet občine Jesenice soglaša s predlaganimi cenami storitve javne službe
za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod in storitev vezanih na nepretočne
in obstoječe greznice in MKČN v višini, ki so napisane v tabeli.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 11
PROTI - 13
Sklep ni bil sprejet.
TOČKA 13:
13.2. PREDLOG ZA DOLOČITEV NOVIH CEN ZA NAJEMNINE GROBOV IN
POGREBNO POKOPALIŠKIH STORITEV TER DODATNIH CEN ZA ZIMSKO
VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN.
Vse tri predloge je predstavila Nuša Jelenc.
O sprejetih sklepih delovnih teles sta poročala:
Oto Kelih – Odbor za proračun in finance:
SKLEP 1:
Odbor za proračun in finance ne soglaša s predlogom za določitev novih cen za
najemnine grobov.

SKLEP 2:
Odbor za proračun in finance predlaga, da se seje Občinskega sveta pripravi nov
cenik, iz katerega bo razvidno poenotenje cen grobov ter z upoštevanjem predlogov,
ki so bili dani v razpravi.
SKLEP 3:
Odbor za proračun in finance predlaga da se do seje Občinskega sveta pripravi
kalkulacija cen o prevozu pokojnika na kremacijo in iz nje.
SKLEP 4:
Odbor za proračun in finance se ne strinja s predlaganimi točkami o cenah za prepis
groba na drugega najemnika, za ceno za pridobitev izpiska o smrti iz matične knjige
in za cene za ostale storitve.
SKLEP 5:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog za določitev dodatnih cen za zimsko vzdrževanje javnih površin oz.
predlog dodatnih cen v ceniku za zimsko vzdrževanje javnih površin. Zimsko službo v
občini Jesenice in občini Žirovnica izvajamo s svojo mehanizacijo in mehanizacijo
kooperantov. Cen za vzdrževanje javnih površin, tako letno kot zimsko, ne
spreminjamo. Ker pa smo v letošnjem letu podpisali pogodbe za izvajanje zimske
službe z dodatnimi kooperanti, ki bodo dela izvajali z mehanizacijo, ki še ni v ceniku
zimskega vzdrževanja javnih površin, predlagamo, da se v cenik zimskega
vzdrževanja dodajo cene za čelno frezo SCHMIDT FS 105-245, Traktor 91 KS-120
KS s snežnim plugom in posipalcem.
Boris Dolžan – Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter
energetiko:
Sklep 1:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu, da sprejeme predlog sklepov s katerimi soglaša s predlaganimi
cenami najemnin grobov in pogrebno pokopaliških storitev v predlagani višini,
napisani v tabelah (od št. 1. do št. 7).
V cenah ni vračunan davek na dodano vrednost.
Cene veljajo od prvega dne naslednjega meseca od sprejetja na občinskem svetu
občine Jesenice in občine Žirovnica.
Sklep 2:
Odbor soglaša s predlaganimi dodatnimi cenami za zimsko vzdrževanje javnih
površin v naslednji višini:
PREDLOG
CENE ZA
STORITEV
EM
2010
(€/EM)
1. Čelna freza SCHMIDT FS 105-245
ura
24,50
2. Traktor 91 – 120 KS + plug
ura
39,20
3. Traktor 91 – 120 KS + posipalec
ura
43,60

V cenah ni vračunan davek na dodano vrednost.
Cene veljajo od prvega dne naslednjega meseca od sprejetja na občinskem svetu
občine Jesenice in občine Žirovnica.
RAZPRAVA:
Oto Kelih:
Svetniška skupina SD ugotavlja, da je bila leta 2008 izguba 400 evrov, sedaj pa v
podjetju Jeko-IN predlagajo dvig za 43 % (če je razmerje med starim in novim delom
50 : 50) oziroma 30 % (pri enotnih cenah), kar pa se svetniški skupini zdi preveč.
Predvidena rast cen je 1,5 %, v statistiki 4,3 %. Glede sortiranja se jim zdi, da je to le
matematični izračun in lahko stroške znižajo na 25000 evrov, saj je količina odpadkov
enaka. V zadnjih cenah, ki so jih potrdili decembra 2008, naj bi bil v najemnino
vključen tudi električni voziček. V cene na tej seji je že vključena tudi kalkulacija, ki so
jo zahtevali na Odboru za proračun in finance, iz nje je razvidno, da strošek goriva
predstavlja 29 % cene, kar pomeni 30 evrov. To približno 25l goriva, kar pa je preveč
za celotno pot.
(Branka Doberšek in Branko Noč sta se opravičila, ker sta predčasno zapustila sejo.)
Ljudmila Ilenič:
Že v začetku svojega mandata je opozorila na pokopališče v Planini pod Golico, da bi
se obnovilo vsaj obzidje, za grobove pa ljudje lepo skrbijo. Pokopališče ravno tako
namreč izkazuje neko sliko življenja v kraju. Takrat je dobila odgovor, da bo Jeko-IN
to uredil, vendar je stanje še vedno takšno kot je bilo. V poročilu, ki so ga prejeli v
gradivu za sejo, je navedeno, da naj bi vsa amortizacija šla za obnovo pokopališč,
vsa 4 pokopališča v jeseniški občini pa naj bi se vzdrževala enako, vendar je v
Planini pod Golico slabše vzdrževano. Pluženja, čiščenja poti do grobov ni, ravno
tako ni parkirnih površin, zato je odločno proti dejstvo, da naj bi bile enake cene za
vse.
Ivanka Zupančič:
Zanimalo jo je, katere stroške Jeko-IN pokriva iz najemnin grobov.
Nuša Jelenc:
Jeko-IN najemnino porablja za vzdrževanje pokopališč.
Ivanka Zupančič:
Podpira, da se z najemnino vzdržuje prostor, kjer so pokopališča, vendar pa je ne
morejo uporabiti za vzdrževanje parkirnih prostorov. Za to bi morali pridobiti druga
sredstva ali pa zaračunavati parkirnino.
Nuša Jelenc:
Parkirišča ureja in vzdržuje Občina Jesenice.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
V gradivu je zapisano, da gre del najemnine za vzdrževanje parkirišča le ob 1.
novembru.

Ivanka Zupančič:
Tako bomo pokrivala ta dan parkirnino za ljudi iz cele Slovenije, ki pridejo na
pokopališče.
Nuša Jelenc:
Nov predlog določa, da bo pogrebna služba povsem tržna dejavnost. Cen ne bo več
potrjevala občina, razen tistih, ki so vezane na upravljanje s pokopališči. Pogrebna
služba kot tržna dejavnost bo opravljala vse dejavnosti od prevzema pokojnika,
prevoza, upepelitve, čuvanje v vežici do samega pokopa. Vse to bo spadalo v tržno
dejavnost.
Ivanka Zupančič:
Kdo pa bo vzdrževal parkirišča?
Nuša Jelenc:
To bo še naprej izvajal Jeko-IN in delavci, vendar jih plača Občina Jesenice. Razlika
je v tem, da je prej OJ krila stroške ob 1. novembru, sedaj pa bo to plačano iz
najemnine (redarska služba, urejanje parkirnih mest …).
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Od sedaj bo to plačevalo javno podjetje Jeko-IN. Drugače denarja za sredstva kot iz
najemnin ne morejo dobiti.
Jernej Udir:
Strinja se, da naj bi se tiste 2, 3 dni okoli 1. novembra pobirala parkirnina, tudi zato,
da občani ne bodo plačevali za ostale, ki pridejo na grobove. Zanima ga tudi odstotek
dvojnih grobov na starem pokopališču, na novem je ugotovil, da jih je okoli 10 %.
Če bodo sveče kasneje delane in reciklažne plastike, kar je surovina, se lahko tudi na
ta način pokrije del stroškov odvoza odpadkov. Po njegovem ni smotrno vse voziti na
odlagališče, znotraj podjetja naj se najdejo sredstva z novimi inovativnimi idejami.
Boris Smolej:
Parkirnina se mu ne zdi smotrna, saj bo tako gneče še več, ravno tako pa je to
žalosten dan. Obvezno je treba pohvaliti pokopališko infrastrukturo. Vsekakor je
jasno, da morajo ljudje nositi stroške za urejanje grobov, to je vključeno v najemnino,
zato se mu zdi podražitev utemeljena.
Ibrahim Smajić:
Podražitev bo potrdil, za to je navedel dva razloga. Kot prvega je poudaril, da je
Jeko-IN javno komunalno podjetje in če bodo poslovali negativno, bo vseeno nekje
treba najti sredstva. Kot drugi razlog pa je navedel, da so tukaj pokopani Jeseničani
in ne drugi občani. Celotna infrastruktura je urejena in za to se mora zagotoviti
sredstva. Uvedba parkirnin se mu zdi nemoralna.
Boris Bregant:
Na Odboru za proračun in finance so tematiko cen pokopaliških storitev in najemnin
temeljito predelali, niso se dotaknili parkirnin oziroma urejanja parkirišč. Zavedati se
moramo, da 1. november ni izlet, temveč obisk groba in takrat stroške pač krijejo
lastniki grobov. Pohvalil je Jeko-IN, da je izpolnil obljubo, ki jo je dal na odboru in
pripravil predlog z znižanimi cenami, zato se mu zdi prav, da svetniki predlog potrdijo.

Nuša Jelenc:
Projekt pokopališča Planina pod Golico je v idejni zasnovi, predlog je bil posredovan
na Krajevno skupnost in Komunalno direkcijo. Če bo potrjen, se bo s projektom
nadaljevalo, vendar pa je cena zelo visoka. Tako so obvezo z začetka mandata
izpolnili, sicer malo z zamudo.
Upravljavci pokopališč so dolžni ločeno zbirati in odvažati odpadke, ravno tako pa jih
morajo na odlagališču prevzeti brezplačno. Druge možnosti trenutno ne vidi, vendar
pa če bo možnost reciklaže, se bodo s tem strinjali.
Marjeta Tomaš:
Predlog Odbora za proračun in finance ni bil le priprava novega gradiva, temveč tudi
potrditev novih cen, saj so se cene na starem in novem delu med seboj uskladile.
Glede na predlog odbora naj bi tudi izpadle 3 dodatne storitve.
Po razpravi je župan predlagal naslednje sklepe.
595. sklep 33. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 17. 12. 2009
k 13. točki dnevnega reda: Predlogi za spremembo cen, podtočka 13.2. predlog za določitev novih cen za najemnine grobov in pogrebno pokopaliških
storitev ter dodatnih cen za zimsko vzdrževanje javnih površin.
Občinski svet občine Jesenice soglaša s predlaganimi cenami najemnin grobov in
pogrebno pokopaliških storitev v naslednji višini - na predlog poenotenih najemnin
grobov skladu s sklepom odbora za proračun in finance z dne 10.12.2009:
STORITEV

EM

1.

prevoz pokojnika na kremacijo

kos

PREDLOG CENE ZA 2010
(€/EM)
93,04

2.

prevoz žare s kremacije

kos

93,04

3.

prepis groba na drugega najemnika

kos

20,00

4.

urejanje dokumentacije - izpisek iz matične knjige
umrlih
dogovor za storitve z zunanjimi izvajalci

kos

15,00

kos

5,70

5.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 19
ZA – 16
PROTI - 5
Sklep je bil sprejet.
596. sklep 32. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 17. 12. 2009
k 13. točki dnevnega reda: Predlogi za spremembo cen, podtočka 13.2. predlog za določitev novih cen za najemnine grobov in pogrebno pokopaliških
storitev ter dodatnih cen za zimsko vzdrževanje javnih površin.

Vrsta groba

EM

Predlagane poenotene
cene (€/leto)

1.

enojni

kom.

15,61

2.

dvojni

kom.

31,22

3.

trojni

kom.

46,83

4.

grobnica

kom.

77,53

5.

otroški

kom.

7,805

6.
7.

niša v žarnem zidu
enojni grob z enim pokojnikom

kom.
kom.

15,61
31,22

V cenah ni vračunan davek na dodano vrednost.
Kalkulacija cene za prevoz pokojnika na kremacijo in žare s kremacije je priložena.
Cene veljajo od prvega dne naslednjega meseca od sprejetja na občinskem svetu
občine Jesenice in občine Žirovnica.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 20
ZA – 16
PROTI - 5
Sklep je bil sprejet.
597. sklep 33. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 17. 12. 2009
k 13. točki dnevnega reda: Predlogi za spremembo cen, podtočka 13.2 predlog
za določitev novih cen za najemnine grobov in pogrebno pokopaliških storitev
ter dodatnih cen za zimsko vzdrževanje javnih površin.
Občinski svet občine Jesenice soglaša s predlaganimi dodatnimi cenami za zimsko
vzdrževanje javnih površin v naslednji višini:

1.
2.
3.

STORITEV

EM

Čelna freza SCHMIDT FS 105-245
Traktor 91 – 120 KS + plug
Traktor 91 – 120 KS + posipalec

ura
ura
ura

PREDLOG
CENE ZA
2010
(€/EM)
24,50
39,20
43,60

V cenah ni vračunan davek na dodano vrednost.
Cene veljajo od prvega dne naslednjega meseca od sprejetja na občinskem svetu
občine Jesenice in občine Žirovnica.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 19
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

598. sklep 33. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 17. 12. 2009
k 13. točki dnevnega reda: Predlogi za spremembo cen, podtočka 13.3 predlog
za določitev novih cen za najemnine grobov in pogrebno pokopaliških storitev
ter dodatnih cen za zimsko vzdrževanje javnih površin.
Občinski svet se strinja s predlaganim sklepom Odbora za proračun in finance , da se
v javnem komunalnem podjetju Jeko-IN, zaradi stalnih podražitev pregleda njegovo
poslovanje in preveri organizacijo dela.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 20
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 14 POROČILA:
14.1. POROČILA ŽUPANA O REALIZACIJI SKLEPOV SPREJETIH NA SEJAH
OBČINSKEGA SVETA ZA OBDOBJE JANUAR 2009 – NOVEMBER 2009
Razprave na poročilo ni bilo, zato je župan predlagal naslednji
599. sklep 33. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 17. 12. 2009
k 14. točki dnevnega reda: Poročila - podtočka 14.1 , Poročila župana o
realizaciji sklepov sprejetih na sejah Občinskega sveta za obdobje januar 2009
– november 2009
Sprejme se predlagano Poročilo župana o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega
sveta občine Jesenice za III. trimesečje (od 29. 01. 2009 do 19. 11. 2009).
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 21
ZA – 20
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 14 - POROČILA:
14.2. PREDLOG POROČILA O UREJANJU HUDOURNIKOV V OBČINI JESENICE
Uvodno razlago sta podala Branislav Petrović, ki je dodal še informacijo o
popoldanskem požaru v enem izmed stanovanjskih blokov na Cesti revolucije, in
Nataša Štefelin. Župan je pohvalil akcijo gašenja in hitro ukrepanje.
O sprejetih sklepih delovnih teles sta poročala:
Oto Kelih – Odbor za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga se je seznanil s predlaganim Poročilom o
urejanju hudournikov v občini Jesenice, skupaj s načrtovanimi finančnimi
posledicami.

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 Poročila o urejanju
hudournikov v občini Jesenice
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal naslednji
600. sklep 33. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 17. 12. 2009
k 14. točki dnevnega reda Poročila - podtočka 14.2., Poročilo o urejanju
hudournikov v občini Jesenice
Občinski svet se je seznanil s Poročilom o urejanju hudournikov v občini Jesenice
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 21
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 14 POROČILA:
14.3. PREDLOG POROČILA O PORABI PRORAČUNSKE REZERVE ZA
NARAVNE IN DRUGE NESREČE.
V uvodni razlagi je župan povedal, za kakšen namen je bil porabljen denar.
O sprejetem sklepu je poročal Odbor za proračun in finance.
Oto Kelih:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Poročila o porabi proračunske rezerve za naravne in druge nesreče.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal naslednji
601. sklep 33. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 17. 12. 2009
k 14. točki dnevnega reda: Poročila - podtočka 14.3., Poročilo o porabi
proračunske rezerve za naravne in druge nesreče.
Občinski svet se je seznanil s Poročilom o uporabi sredstev proračunske rezerve.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 15:
VPRAŠANJA IN POBUDE (ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE).
ŽUPAN TOMAŽ TOM MENCINGER – INFORMACIJE:
Pred vprašanji in pobudami je župan Tomaž Tom Mencinger podal več informacij:
- Najprej je pohvalil gasilsko akcijo tisti dan v enem izmed blokov na Cesti
revolucije.
- Župani zgornje Gorenjske so se že organizirali in sedaj nabavljajo novo gasilsko
lestev. Investicija je vredna preko 700 tisoč evrov, dogovorjeni so tudi z gasilskimi
društvi, res pa je, da večji del zagotavlja Občina Jesenice, saj bo lestev shranjena
v jeseniški poklicni enoti, v občini Jesenice pa so tudi najvišji objekti med vsemi
temi občinami.
- Podžupan je dan pred sejo predstavil tržnico na Stari Savi. Investicijo bodo začeli
v letu 2010, predstavitev pa je bila narejena tudi z namenom, da bi pridobili vse, ki
jih zanima vlaganje v investicijo. Po županovem mnenju bo to ena najlepših
gorenjskih tržnic, prepričan je, da bo interesih tistih s ponudbami velik. Želi si, da
bi bilo veliko zanimanje tudi tistih v neposredni bližini, npr. kmetje s svojimi izdelki.
- Investicija na Hrenovici trenutno stoji, saj se je zapletlo s financiranjem
investitorja, vendar se bo vse nadaljevalo, saj ima Mercator namen in v proračunu
za 2010graditi na območju, kjer naj bi bili Mercatorjevi poslovni prostori. Diskont
Hura in trgovina z belo tehniko in akustiko naj bi že sredi leta predali namenu. V
Mercator centru se bo tako sprostil prostor, tam pa bodo odprli trgovino s
športnimi rekviziti. Pojavljajo se tudi investitorji, ki bi sem radi umestili OBI. Občina
je za to zainteresirana in bo pomagala.
- Glede garažne hiše pri Splošni bolnišnici Jesenice so že dobili zadnje ustrezne
dokumente, izbrali so tudi izvajalca, ki bo Kovinar Gradnje. Z delom bodo začeli v
kratkem.
- Pošta na Slovenskem Javorniku bo 2 meseca poskusno obratovala do 19h, kljub
temu da so bili pred odprtjem pomisleki. Naslednje leto bodo novo pošto gradili
med trgovino Lidl in podjetjem Enos energetika.
- O projektu CERO se dogovarjajo že dlje časa, vendar se bo vse skupaj končalo
januarja. Velik problem namreč predstavlja črpanje oziroma koriščenje sredstev.
Gorenjska ima do leta 2013 na razpolago 23 milijonov sredstev za mehanskobiološko predelavo. Tega denarja ne bodo hranili, po tem leta ga bodo
prerazporedili na druge projekte. Na Gorenjskem tako lahko ostanemo brez
deponije in predelovalnice odpadkov. Tako bomo odpadke vozili drugam, kar pa
bi lahko stalo tudi 160 evrov brez stroškov prevoza. Največji problem glede tega
je v Kranju, saj vse prelagajo na ministra. Župani zgornje Gorenjske so se
dogovorili, da mora kranjski župan v januarju sklicati sestanek, sicer to kot
podpredsednik naredi jeseniški župan.
- Podal je tudi informacije o črpanju vode s Karavank. Nedopustno je, da se stvar
še ni razrešila, saj je produkt, imajo investitorja, lokacijo za polnilnico vode in 50
delovnih mest na tem projektu. Predlog je sedaj na sodišču, nato ga bo takoj
obravnavala vlada, ki naj bi ta sklep o pravicah za vodno podjetje tudi takoj
sprejela.
- Poudaril je, da smo ena izmed prvih občin, ki je tukaj zaznala možnost razvoja.
Sem naj bi umestili Policijsko postajo Jesenice, schengenska enota in enota za
vodnike psov. Problem je sicer, da bi se pisarno tako iz mesta preselila na
obrobje, vendar bodo zahtevali pisarno tudi v mestu.

-

-

-

-

-

-

Iz lekarne na Jesenicah je prišla pobuda za podelitev nove koncesije. To bodo v
začetku leta premislili in se dogovorili z ministrico. Obstaja tudi možnost občinske
lekarne, sredstva se bodo stekala nazaj v proračun. Občina Jesenice je
zainteresirana tudi za koncesijo za lekarno na Slovenskem Javorniku oziroma
Koroški Beli.
Projekt čistilnih naprav in kanalizacije GORKI je v celoti izpadel iz državnega
proračuna za leto 2010. V DZ je bil sprejet njegov amandma, tako da bo projekt
na novo postavko V NRP dobil 80 milijonov evrov.
Preko zime se nadaljujejo dela v predoru Ljubno, na Lešnici, čaka jih še manjši
viadukt Ljubno. Na celotni gorenjski avtocesti je problematičnih le teh 100 m,
vendar so dela v teku, tako da bodo zaključena leto ali dve pred rokom.
Upravni center je na dan seje potrdil, da so dobili gradbena dovoljenja za
zemljišče na lokaciji bivšega kadrovskega sektorja železarne Acroni. V državnem
proračunu je za to namenjeno manjše število sredstev, leta 2011 pa 5,5 milijonov
evrov. Župan upa, da bodo dela do takrat zaključena.
Župan je dobil pobudo s 600 podpisi staršev otrok, ki hodijo v vrtec, naj se na
Jesenicah zgradi novo otroško igrišče. Najbolj primerna lokacija je pri Sparu, saj
je dovolj parkirnih mest, okolica lokacije pa se razvija z novimi projekti.
S Slovensko industrijo jekla so se le uspeli dogovoriti, kar se je vleklo že več let. V
dogovorjenem materialu so sedaj podane kompletne rešitve, edini problem ostaja
delavski dom, ker je ZKD postavil ostre pogoje. Upa, da bodo to kmalu rešili in bo
prišlo do podpisa z gospodom Šimonko.

VPRAŠANJA IN POBUDE
15. 1 Merima Nuhič – pobuda – pisno
457. pobuda 33. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 17. 12. 2009 k 15.
točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Daje pobudo, naj se uredijo vozni redi podjetja Alpetour, saj so netočni (na avtobus
se ne glede na vozni red čaka tudi pol ure, kar je zelo neprijetno, sploh v zimskem
času).
15. 2 Merima Nuhič – pobuda – pisno
458. pobuda 33. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 17. 12. 2009 k 15.
točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Daje pobudo naj se vizuelno uredi nadstrešek nasproti restavracije »Ejga« na
Jesenicah.
15. 3 Merima Nuhič – vprašanje – pisno
459. vprašanje 33. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 17. 12. 2009 k
15. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Zanima jo, kaj se dogaja v Srednji šoli Jesenice, saj naj bi bila podtaknjena bomba,
prihajalo naj bi do izgredov v času malice v restavraciji Kazina …

15. 4 Vinko Lavtižar – pobuda – pisno
460. pobuda 33. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 17. 12. 2009 k 15.
točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Daje pobudo, naj se do vsake posamezne zgradbe uredi »Intervencijska pot«, saj je
mnogokrat dostop do zgradb oviran, sploh v jeseniškem mestnem jedru, kjer je velika
gostota poselitve, dostop pa ovirajo tudi parkirana vozila. Tudi nova gasilska lestev
bo potrebovala neoviran dostop.
15. 5 Vinko Lavtižar – pobuda – pisno
461. pobuda 33. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 17. 12. 2009 k 15.
točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Pozove naj se lastnike stavb, da so dolžni skrbeti tudi za varnost na javnih površinah
ob svojih stavbah (odstranitev razpadajočih dimnikov, nepritrjenih strešnikov na
strehah, ureditev odtokov žlebov, razpadajočih ograj in opornih zidov …): Največji
tovrstni problem se kaže v Centru II., na Kejžerjevi, na Murovi, na Koroški Beli, na
Delavski, Stražišarjevi …
15. 6 Boris Smolej – vprašanje – ustno
461. vprašanje 33. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 17. 12. 2009 k
15. točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Zanima ga, kaj je z ureditvijo daljinskega ogrevanja na Svetinovi 14 na Koroški Beli.
Stavbe so sedaj že izolirane, svetnik pa ravno tako poziva naj se pripravi tudi
terminski plan.
Odgovor župana Tomaža Toma Mencingerja:
O tem je bil že obveščen, na to tematiko je imel tudi razgovor z zainteresiranimi
krajani, zato je Občina v zvezi s tem problemom že stopili v kontakt z direktorjem
JEKO – IN-a, Aleksandrom Kupljenikom in direktorjem Sektorja oskrbe z energijo,
Robertom Pajkom.
Robert Pajk – direktor sektorja Oskrbe z energijo:
V načrtu za prihodnje letu ni planirane te obnove. Lastništvo infrastrukture vročevoda se bo v naslednjem letu prenesel na Občino Jesenice, tako, da o tem
lahko odloči Občina sama. Na tem območju vsi stanovalci niso priključeni na
vročevod, zato je smiselnost, ekonomičnost te investicije vprašljiva.
Po zaključku seje je župan vse zbrane povabil na skromen prigrizek in ogled
Kolperne 22. 12. 2009.
Župan je s sejo zaključil ob 19.50.
ŽUPAN
OBČINE JESENICE
Tomaž Tom Mencinger
SVETOVALKA OBČINSKEGA
SVETA OBČINE JESENICE
Mag. Božena Ronner

