OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET

Številka: 032-06/2009
Datum: 29.05.2009

ZAPISNIK
28. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V
ČETRTEK, 28.05.2009 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, Andrej ČERNE, Ibrahim SMAJIĆ, Branko
NOČ, mag. Barbara HABE SINTIČ, Boris SMOLEJ, Robert PESJAK, Marija
KALAN, Boris DOLŽAN, Vera PINTAR, Ivanka ZUPAČIČ, Igor ARH, Vinko
LAVTIŽAR, Borut ŽIGON, Matjaž PESKAR, Oto KELIH, mag. Marjan ČUFER,
Marjeta TOMAŠ, Zoran KRAMAR, Boris KITEK in Ljudmila ILENIČ.
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANICA: Marija MULEJ.
OSTALI PRISOTNI:
Slavka BRELIH – direktorica občinske uprave, mag. Valentina GORIŠEK – vodja
Oddelka za okolje in prostor, Marko MARKELJ – direktor Komunalne direkcije,
Tea VIŠNAR – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, Nataša
ŠTEFELIN – Kabinet župana, Branislav PETROVIĆ – poveljnik Občinskega štaba
Civilne zaščite, mag. Gregor HUDRIČ – komandir Policijske postaje Jesenice ter
mag. Božena RONNER - svetovalka župana za Občinski svet.
NOVINARJI:
Janko RABIČ – Radio Triglav, Nataša MRAK – ATM, Urška PETERNEL –
Gorenjski Glas in Barbka BERGUŠ – GTV.
ZAPISNIK JE PISALA:
Mojca LEVSTIK.

Župan Tomaž Tom Mencinger je pozdravil vse prisotne članice in člane
Občinskega sveta ter ugotovil, da je na začetku seje prisotnih 24 svetnic in
svetnikov Občinskega sveta, zato Občinski svet lahko pravno veljavno odloča.
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je župan predlagal
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491. sklep 28. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.05.2009:
POTRDITEV PREDLAGANEGA DNEVNEGA REDA.
D N E V N I R E D:
1. Potrditev besedila zapisnika 27. redne seje Občinskega sveta, ki je bila
23.04.2009.
2. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice –
HITRI POSTOPEK.
3. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice –
DRUGA OBRAVNAVA.
4. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja
Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
5. Predlog Srednjeročnega programa varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami občine Jesenice (2009-2013) – PRVA OBRAVNAVA.
6. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 752/9, 752/10,
731/4, 731/9, 731/10, 731/11 vse k.o. Blejska Dobrava.
7. Volitve in imenovanja: predlog za imenovanje kandidatov za člane Sveta
javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice.
8. Predlog za izvzem stanovanja iz seznama tržnih stanovanj ter prenos le-tega
v upravljanje Osnovni šoli Prežihovega Voranca.
9. Ocena varnosti v občini Jesenice za leto 2008 – poročilo Policijske postaje
Jesenice.
10. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 25
PROTI - 1
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 27. REDNE
SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 23.04.2009.
Razprave in pripomb na besedilo zapisnika in sprejetih sklepov 27. redne seje
Občinskega sveta občine Jesenice ni bilo, zato je župan predlagal
492. sklep 28. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.05.2009 k 1.
točki dnevnega reda: POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH
SKLEPOV 27. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 23.04.2009.
Potrdi se besedilo zapisnika z realizacijo sklepov, sprejetih na 27. redni seji
Občinskega sveta, ki je bila 23.04.2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA GORNJESAVSKI
MUZEJ JESENICE – HITRI POSTOPEK.
V uvodni obrazložitvi je župan Tomaž Tom Mencinger povedal, da se
predlagani Odlok v isti vsebini sprejema v občini Kranjska Gora že v drugi
obravnavi, zato je namesto dvofaznega postopka sedaj predlagan v sprejem po
hitrem postopku.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
AMANDMA 1:
V 2. členu predlaganega Odloka se doda besedilo novega odstavka, ki se glasi:
»S pismom o nameri o ustanovitvi Slovenskega planinskega muzeja (SPM) so se
partnerji v projektu (Občina Kranjska Gora, Planinska zveza Slovenije in
Planinsko društvo Dovje-Mojstrana) v letu 1996 dogovorili, da bodo začeli z
vsebinsko zasnovo in gradnjo I. faze SPM, ki je v času tega odloka tik pred
dokončanjem. V realizacijo projekta so se vključili tudi Zavod Triglavski narodni
park in Ustanova Avgusta Delavca. Osnova zbirke Slovenskega planinskega
muzeja je v letu 1984 ustanovljena Triglavska muzejska zbirka, v lasti Občine
Kranjska Gora.
Na osnovi le-te in v bodočnosti zbranega gradiva, ki ga bodo prispevali projektni
partnerji in širša planinska javnost v okviru planinskih organizacij, bo Slovenski
planinski muzej deloval kot samostojna notranja organizacijska enota
Gornjesavskega muzeja Jesenice«.
AMANDMA 2:
Na koncu besedila 20. člena se črta pika ter doda novo besedilo, ki se glasi:
»in Planinske zveze Slovenije«.
AMANDMA 3:
V 35. členu se v točki 1, zadnji alineji, za besedo »premoženjem« namesto pike
doda vejica, in doda oklepaj v katerega se napiše naslednje besedilo, ki se glasi:
»lastnik: Občina Jesenice«.
SKLEP 1:
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu da sprejme predlagani Odlok o
ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice po hitrem postopku s
sprejetimi amandmaji.
SKLEP 2:
Statutarna komisija predlaga, da se takoj pristopi k spremembi in dopolnitvi
predlaganega besedila Odloka v tistem delu, ki se nanaša na vsebino
amandmaja k 2. členu besedila Odloka.
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Zoran Kramar – predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej
Jesenice po hitrem postopku.
V razpravi sta sodelovala:
Oto Kelih:
• Glede na to, da Gornjesavski muzej Jesenice pri svojem poslovanju
uporablja tudi žig, meni, da bi moral biti opis žiga sestavni del Odloka. Glede
na to, da opisa žiga sedaj v Odloku ni, ga verjetno Gornjesavski muzej tudi
ne more uporabljati.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
• Kot župan bo predlagal dodaten amandma, da se v 4. člen Odloka vključi
tudi opis žiga, njegova oblika pa naj se dogovori med obema občinama
soustanoviteljicama in Gornjesavskim muzejem Jesenice.
Po razpravi je župan predlagal
493. sklep 28. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.05.2009 k 2.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
ZAVODA GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE – HITRI POSTOPEK –
SPREJEM AMANDMAJA.
V 2. členu predlaganega Odloka se doda besedilo novega odstavka, ki se glasi:
»S pismom o nameri o ustanovitvi Slovenskega planinskega muzeja (SPM) so se
partnerji v projektu (Občina Kranjska Gora, Planinska zveza Slovenije in
Planinsko društvo Dovje-Mojstrana) v letu 1996 dogovorili, da bodo začeli z
vsebinsko zasnovo in gradnjo I. faze SPM, ki je v času tega odloka tik pred
dokončanjem. V realizacijo projekta so se vključili tudi Zavod Triglavski narodni
park in Ustanova Avgusta Delavca. Osnova zbirke Slovenskega planinskega
muzeja je v letu 1984 ustanovljena Triglavska muzejska zbirka, v lasti Občine
Kranjska Gora.
Na osnovi le-te in v bodočnosti zbranega gradiva, ki ga bodo prispevali projektni
partnerji in širša planinska javnost v okviru planinskih organizacij, bo Slovenski
planinski muzej deloval kot samostojna notranja organizacijska enota
Gornjesavskega muzeja Jesenice«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 22
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.
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494. sklep 28. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.05.2009 k 2.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
ZAVODA GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE – HITRI POSTOPEK –
SPREJEM AMANDMAJA.
V na koncu besedila 20. člena se črta pika ter doda novo besedilo, ki se glasi:
»in Planinske zveze Slovenije«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 24
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.

495. sklep 28. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.05.2009 k 2.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
ZAVODA GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE – HITRI POSTOPEK –
SPREJEM AMANDMAJA.
V 35. členu se v točki 1, zadnji alineji, za besedo »premoženjem« namesto pike
doda vejica, in doda oklepaj v katerega se napiše naslednje besedilo, ki se glasi:
»lastnik: Občina Jesenice«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 27
Sklep je bil sprejet.

496. sklep 28. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.05.2009 k 2.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
ZAVODA GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE – HITRI POSTOPEK –
SPREJEM AMANDMAJA.
V 4. člen Odloka se doda novo besedilo, s katerim se oblikuje enotno besedilo, ki
opisuje velikost, obliko in napis žiga Gornjesavskega muzeja Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
in
497. sklep 28. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.05.2009 k 2.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
ZAVODA GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE – HITRI POSTOPEK.
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Sprejme se predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej
Jesenice po hitrem postopku, s sprejetimi amandmaji.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 27
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA OBČINSKA
KNJIŽNICA JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je Tea Višnar povedala, da med prvo in drugo obravnavo
Odloka ni bilo mogoče upoštevati pripombe, da lahko predstavnika uporabnikov
poleg Kulturniške zbornice imenuje tudi kulturno društvo oz. zainteresirano
združenje. 19. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo namreč
določa, da mora predstavnika imenovati Kulturniška zbornica, če sta funkciji
strokovnega sveta in sveta javnega zavoda združeni. Upoštevane pa so bile
pripombe, da se spremeni vrstni red besedila, da se preštevilči člene odloka, da
se poenoti izrazoslovje, ter da se v 29. členu dvojina zamenja z ednino.
Glede problematike izplačevanja sejnin članom svetov javnih zavodov, pa je bilo
na Ministrstvo za kulturo naslovljeno vprašanje oz. prošnja za tolmačenje Uredbe
o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih
in javnih gospodarskih zavodih, ker naj le-ta ne bi veljala za javne zavode, katerih
ustanovitelj je lokalna skupnost.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
REDAKCIJSKI AMANDMA:
V preambuli predlaganega Odloka se pri besedilu Zakona o lokalni samoupravi v
oklepaju črta objava in se jo nadomesti z naslednjo v oklepaju napisano
spremembe, ki se glasi: »Uradni list RS – UPB 2, št. 94/2007, s spremembami«.
V citiranem Statutu občine se črta številka člena 10 in se ga nadomesti s številko
člena 13.
SKLEP:
Statutarna komisija Občinskemu svetu predlaga, da sprejme predlog Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice v drugi obravnavi, s
sprejetim redakcijskim amandmajem.
Zoran Kramar – predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica
Jesenice v drugi obravnavi.
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Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
498. sklep 28. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.05.2009 k 3.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
ZAVODA OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA –
SPREJEM REDAKCIJSKEGA AMANDMAJA.
V preambuli predlaganega Odloka se pri besedilu Zakona o lokalni samoupravi v
oklepaju črta objava in se jo nadomesti z naslednjo v oklepaju napisano
spremembe, ki se glasi: »Uradni list RS - UPB 2, št. 94/2007, s spremembami«.
V citiranem Statutu občine se črta številka člena 10 in se ga nadomesti s številko
člena 13.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 27
Sklep je bil sprejet.
in
499. sklep 28. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.05.2009 k 3.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
ZAVODA OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica
Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA, s sprejetim redakcijskim amandmajem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 27
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA GLEDALIŠČE
TONETA ČUFARJA JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA.
V uvodu je Tea Višnar povedala, da je obrazložitev enaka kot pri Odloku o
ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
REDAKCIJSKI AMANDMA:
V preambuli predlaganega odloka se pri besedilu Zakona o lokalni samoupravi v
oklepaju črta objava in se jo nadomesti z naslednjo v oklepaju napisano
spremembe, ki se glasi: »Uradni list RS - UPB 2, št. 94/2007, s spremembami«.
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SKLEP:
Sprejme se predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta
Čufarja Jesenice v drugi obravnavi, s sprejetim redakcijskim amandmajem.
Zoran Kramar – predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta
Čufarja Jesenice v drugi obravnavi.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
500. sklep 28. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.05.2009 k 4.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
ZAVODA GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE – DRUGA
OBRAVNAVA – SPREJEM REDAKCIJSKEGA AMANDMAJA.
V preambuli predlaganega odloka se pri besedilu Zakona o lokalni samoupravi v
oklepaju črta objava in se jo nadomesti z naslednjo v oklepaju napisano
spremembe, ki se glasi: »Uradni list RS - UPB 2, št. 94/2007, s spremembami«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.
in
501. sklep 28. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.05.2009 k 4.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
ZAVODA GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE – DRUGA
OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta
Čufarja Jesenice –DRUGA OBRAVNAVA, s sprejetim redakcijskim amandmajem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG SREDNJEROČNEGA PROGRAMA VARSTVA PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI OBČINE JESENICE ZA OBDOBJE 2009 – 2013 –
PRVA OBRAVNAVA
V uvodni obrazložitvi je Nataša Štefelin povedala, da je v okviru svojega
pripravništva imela na izbiro možnost izdelave dokumenta zaščite in reševanja na
treh ravneh zahtevnosti. Izbrala je izdelavo najzahtevnejšega strateškega
dokumenta, to je Srednjeročnega programa varstva pred naravnimi in drugimi
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nesrečami, ki do sedaj še ni bil izdelan. Poročevalka je predstavila vsebino
programa, ki je temeljil na oceni ogroženost občine Jesenice pred naravnimi in
drugimi nesrečami. Naravne nesreče, ki lahko prizadenejo občino so predvsem
potresi, poplave, zemeljski plazovi, nesreče z nevarnimi snovmi, požari ter
nesreče v cestnem in železniškem prometu. Opisan je potek delovanja zaščite in
reševanja ob posamezni naravni ali drugi nesreči, pri katerem so pomembni
predvsem zaščitni ukrepi, kot so evakuacija prebivalstva, zaklanjanje in oskrba
prebivalstva s pitno vodo in prehrano. Predstavljene so bile tudi sile za zaščito,
reševanje in pomoč v občini Jesenice, ter v zaključku še predlogi razvoja in
dolgoročni cilji zaščite in reševanja.
V razpravi so sodelovali:
Župan Tomaž Tom Mencinger:
• Pohvalil je izdelani dokument ter poudaril, .da je to eno od področij, ki se mu
namenja premalo pozornosti. Zadnja vaja v predoru Karavanke se je sicer
izkazala za uspešno, vendar pa ga skrbi predvsem železniški predor, pri
katerem se bo potrebno dogovoriti za novo opremo, saj je sedanja že zelo
dotrajana.
Boris Smolej:
• Kot ogroženo območje v občini bi morali izpostaviti tudi železniško postajo
Jesenice, kjer se večkrat nahajajo cisterne z nevarnimi snovmi. Predlaga, da
bi morali to področje vključiti poglavje, ki govori o železniških nesrečah.
Vključeno pa bi moralo biti tudi v projekt ogroženosti okolja, kajti železnica
so potencialna povzročiteljica ogroženosti.
• Predlaga, da se med sile za zaščito in reševanje poleg skavtov vključi tudi
tabornike.
• Izpostavil je problematiko pri gozdnega vejevja in vlak, ki večkrat povzročajo
veliko škodo. Tak primer je bil npr. na Blejski Dobravi, kjer so se vodotoki
zamašili z vejami. Na območju Koroške Bele in vodotoka Hrastnik so se
naredili goloseki, tako da ob vsakokratnem deževju hudourniki že poplavljajo
in zasipavajo travnike. Zato je potrebno poiskati nek mehanizem, da se
stanje po izvršenih golosekih sanira. Predlaga, da se v okviri civilne zaščite
opravi ogled tega območja, ugotovi dejansko stanje in kršitelje, ki bi se jih
moralo na nek način tudi sankcionirati.
Boris Bregant:
• Pohvalil je pripravljeno gradivo in opozoril, da naj se na strani 27 vključijo
tudi potapljači. Po njegovih informacijah ima civilna zaščita tudi z njimi
sklenjeno pogodbo. V kolikor pa temu ni tako, pa naj se o sklenitvi te
pogodbe čim prej razmisli, saj bi v nasprotnem primeru ob nesreči v jezu pri
HE Moste, lahko prišlo do neljubih težav.
• Glede na to, da je v današnjem času glavno komunikacijsko sredstvo
mobilni telefon, naj se le-tega vključi med ukrepe za ravnanje ob naravnih
nesrečah. V primeru potresa bi npr. lahko občan, ki bi s seboj imel mobilni
telefon, izpod ruševin poklical pomoč.
• Pripravljeno gradivo je zelo obsežno, za občane celo nekoliko preobsežno,
zato predlaga, da se naredi izvleček gradiva, ki bo vseboval pomembne
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informacije za prebivalce (ravnanje ob nesreči, evakuacija ipd), in se v obliki
brošur posreduje ljudem.
Jernej Udir:
• Izpostavil je problematiko na območju vodotoka Hrastnik na Koroški Beli. 14
dni nazaj so na tem območju sanirali manjši plaz, ki se je sprožil iz soteske.
Gre predvsem za problematiko zaradi motokrosa, saj voda odteka po
kolesnicah in namaka celoten hrib. Si pa tega območja do sedaj ni še nihče
ogledal.
• Potok Bela napajajo trije dotoki: Zabukovje, Čikla in Urbas. Sam že več kot
osem let opozarja, da so v strugah teh vodotokov podrta debela drevesa, ki
se vsako leto še dodatno podirajo. V zgornjem delu struge potoka Urbas je
bilo letošnjo pomlad ponovno veliko podrtega drevja. Večkrat je že
opozarjal, da naj se o tem obvesti pristojne institucije, da bi se drevje
razrezalo ne glede na stroške, kajti podrto drevje ogroža predvsem zgornji
del vasi. Zato apelira na pristojne službe, naj situacijo čim prej sanirajo oz.
naj ustanovijo neko komisijo, ki si bo situacijo na tem območju ogledala in
sprejela ustrezne sanacijske ukrepe.
Oto Kelih:
• Glede na to, da je v gradivu veliko uporabnih informacij, ga zanima, kaj bo s
tem gradivom v prihodnje, ker iz sklepa tega ni razvidno.
• V gradivu je navedeno, da njegov sprejem nima finančnih posledic za
proračun občine Jesenice. Po njegovem mnenju pa ima realizacija tega
programa velike finančne posledice, saj samo navedena oprema za gasilce
zahteva 500.000 EUR letno.
• V programu je sicer prikazana analiza sedanjega stanja na področju zaščite
in reševanja, vendar pa bi bilo potrebno to analizo dopolniti in narediti
selekcijo informacij, glede na to, katere naloge so v medobčinski pristojnosti,
katere pa so v pristojnosti države in lokalne skupnosti.
• Aktivnosti iz Srednjeročnega programa je potrebno razdeliti na kratkoročne
in dolgoročne, določiti njihove nosilce in roke za realizacijo, ter jih tudi
finančno ovrednotiti.
Andrej Černe:
• Pridružuje se pohvalam za pripravo tega gradiva. Opozarja pa na dejstvo,
da je bil 20 let nazaj na Potoški planini izveden agromelioracijski ukrep, ki
naj se poskušajo v bodoče čim bolj omejiti oz. preprečiti. Po nekaterih
podatkih je namreč sanacija tega območja potem stala toliko, kot če bi se
kmetom kupilo 24 traktorjev.
• Zavod za gozdove sankcionira goloseke, ki se izvajajo po individualnih
gozdovih. Če lastnik gozda naredi golosek in potem ne pogozduje tega
območja, je ustrezno kaznovan. Ko pa gre za nekontrolirane poseke, pa se
tudi sam strinja z že posredovanimi predlogi.
Ivanka Zupančič:
• Pohvalila je pripravljeno gradivo, ki bo dobra osnova za dograjevanje in
izdelavo nadaljnjih ukrepov. Gradivo je obravnaval tudi Občinski štab za
civilno zaščito, predlaga pa, da se za občane naredi izvleček iz gradiva, ter
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da se en izvod posreduje tudi Občinskemu štabu civilne zaščite in pristojnim
ljudem, ki se s temi aktivnostmi ukvarjajo.
• V gradivu je prikazana analiza obstoječega stanja, ki se bo kontinuirano
dopolnjevala v obliki izvajanja posameznih ukrepov.
Nataša Štefelin:
• Vse pripombe, ki bodo dane v razpravi, se bodo preučile, ter med prvo in
drugo obravnavo ustrezno vključile v Srednjeročni program.
• Z namenom boljšega ozaveščanja prebivalcev glede zaščite in reševanja ter
ukrepanja ob nesrečah bodo v drugi polovici letošnjega leta organizirani
dnevi odprtih vrat zaščite in reševanja. V okviru teh aktivnosti bo dejavnost
zaščite in reševanja prikazana tako osnovnošolcem, kot tudi mladini,
staršem, starejšim in širši javnosti. Razdeljevale se bodo brošure o
ukrepanju ob posamezni nesreči in navodila, kako preventivno ukrepati ob
nesreči in kam po pomoč po nesreči.
• Srednjeročni program sam po sebi nima finančnih posledic za proračun
občine Jesenice. Se pa na podlagi Srednjeročnega programa vsako leto
izdela Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kjer so
natančno opredeljene tudi finančne posledice v okviru občinskega
proračuna.
Igor Arh:
• Kljub temu, da je gradivo zelo obsežno pripravljeno, je pri potencialni
ogroženosti plazenja potrebno omeniti tudi predel plazu pod železniško
progo na Blejski Dobravi, ki gre proti Vintgarju (od hišne številke 4 do 14/b).
Na tem območju namreč vlaki že sedaj vozijo zelo počasi, saj gre za izredno
nevarno plazišče.
• Omeniti je potrebno tudi avtocesto, ki ravno tako predstavlja potencialno
žarišče nevarnosti, predvsem zaradi možnosti razlitja nevarnih snovi. Precej
odtokov iz avtoceste je namreč speljanih v reko Savo, in v primeru razlitja
nevarnih snovi lahko pride do ekološke nesreče.
Zoran Kramar:
• Predlaga, da se v Srednjeročni program vključijo tudi posamezni načrti
zaščite in reševanja podjetij in organizacij, ki predstavljajo potencialni vir
ogrožanja. Tako mora imeti izdelan svoj načrt zaščite in reševanja npr.
podjetje Eurosol, saj v nasprotnem primeru ne bi dobil uporabnega
dovoljenja.
• Enako naj bi se naredilo tudi za večje vire nevarnosti, kot so npr. bencinski
servisi, različni rezervoarji z nevarnimi snovmi ipd. Naredi naj se nek pregled
stanja in preveri, če napisano še ustreza dejanskemu stanju.
Marjan Čufar:
• V primeru požara gasilci v veliko primerih ne morejo do zgradb, ker jim
parkirani avtomobili onemogočajo dostop. Vendar po njegovem mnenju to
ne more biti razlog za nereševanje, zato bi morali v takih primerih parkirana
vozila na silo odstraniti, potem pa naj lastnikom zavarovalnice povrnejo
škodo.
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Župan Tomaž Tom Mencinger:
• Gasilci bi v takem primeru vsekakor parkirana vozila odstranili na silo. Tudi
sam bi prevzel odgovornost, če bi bilo tako ukrepanje potrebno.
Boris Smolej:
• Zadnjo zimo se je ob obilnem sneženju pokazal problem pri pluženju
parkirišč, saj ljudje večkrat niso umaknili svojih vozil in pluženje ni bilo
mogoče. Najbolj pogosto se to dogaja na parkirišču pri Zdravstvenem domu
Jesenice. Predlaga, da se sprejme nek predpis, lahko tudi v okviru civilne
zaščite, na podlagi katerega bodo ljudje seznanjeni od kje morajo v primeru
napovedi obilnejšega sneženja, odmakniti parkirana vozila.
• Potrebno je razmisliti, da se pripravljeno gradivo posreduje tudi šolam,
podjetjem in ostalim inštitucijam v občini. Na ta način bi namreč ljudje videli,
da to področje dela ni zamrlo, ter dobili občutek, da je civilna zaščita
pomembna.
Marko Zupančič:
• Povedal je, da se v primeru kakršnekoli nesreče reševanje vedno izvaja, tudi
če zaradi odstranitev ovir včasih traja nekoliko dlje.
• Na zadnji vaji v Karavanškem predoru je bil prikazan scenarij prometne
nesreče, pri kateri intervencijsko vozilo ni moglo priti do mesta nesreče. V
novem specialnem vozilu za reševanje iz predorov, ki ga je DARS kupil
poklicni gasilski enoti GARS Jesenice, imajo gasilci med drugim na voljo tudi
opremo za odstranjevanje avtomobilov. Ta naprava je opremljena s kolesi,
tako da je odstranitev avtomobila nekoliko enostavnejša.
• Veseli ga, da so tudi gasilci, tako prostovoljni kot poklicni, aktivno sodelovali
pri pripravi obravnavanega gradiva.
Ibrahim Smajić
• Pohvalil je gradivo in predlagal, da vsako gospodinjstvo v občini Jesenice
dobi izvleček iz tega gradiva.
• Opozoril je, da je območje Podmežakle ogroženo zaradi bližine avtoceste, ki
je zgrajena na stebrih in zato ob premikanju tal lahko pride do hujših
posledic. Drugo veliko nevarnost pa predstavlja podjetje Tehnični plini
Jesenice, kjer lahko pride do eksplozije plina, ki se hrani v rezervoarjih. Na
tem območju je veliko stanovanjskih enot, ki so ogrožene in zato je prav, da
se tudi ti dve potencialni nevarnosti vključita v program.
• Predlaga, da se Srednjeročni program vključi v šolske programe, da se bodo
mladi lahko seznanili s tem področjem in bodo o tem lahko poučevali tudi
starejše.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
• Področje zaščite in reševanja se je prevzelo v katastrofalnem stanju, saj se
od devetdesetih letih dalje pozornost ni namenjala niti zakloniščem, niti
enotam civilne zaščite. Sprejet Srednjeročni program bo tudi zato
predstavljeni vsem inštitucijam v občini, enkrat letno pa se bo organizirala
tud kakšna skupna akcija enot zaščite in reševanja.
• Glede urejanja vodotokov je že dalj časa podedovana neke vrste anarhija.
Finančna sredstva so se namreč v okviru Slovenije namensko usmerjala v
določen tok reke Save, za urejanje ostalih vodotokov pa se ni namenjalo nič.
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Na tem področju bodo morali v prihodnje inšpektorji in komunalni redarji
večkrat opraviti oglede, pojavila pa se je že ideja, da bi za ta namen kupili
tudi štirikolesnik.
• Glede pluženja parkirišč ob obilnejšem sneženju se pojavlja problem
predvsem okoli stolpnic. Stanovalci namreč nočejo sami več čistiti parkirišč,
zato bi jih bilo potrebno ponovno organizirati tako, da počistijo sneg in
umaknejo svoja vozila, da bi delavci JKP JEKO-IN, d.o.o. potem lažje
odpeljali odvečen sneg. So pa po posameznih krajevnih skupnostih že
dogovorjena prioritetna mesta, na katerih se najprej začne s čiščenjem
snega.
• Strinjal se s pobudami, da je potrebno iz pripravljenega gradiva narediti nek
izvleček v obliki brošure in ga posredovati gospodinjstvom v občini.
Po razpravi je podžupan predlagal
502. sklep 28. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.05.2009 k 5.
točki dnevnega reda: PREDLOG SREDNJEROČNEGA PROGRAMA
VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI OBČINE JESENICE
ZA OBDOBJE 2009 – 2013 – PRVA OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Srednjeročnega programa varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami občine Jesenice za obdobje 2009 – 2013 – PRVA OBRAVNAVA, z
naslednjimi pripombami in dopolnitvami iz razprave:
• kot ogroženo območje v občini naj se izpostavi tudi železniška postaja
Jesenice, kjer se večkrat nahajajo cisterne z nevarnimi snovmi. To področje
naj se vključi v poglavje, ki govori o železniških nesrečah in v projekt
ogroženosti okolja, kajti železnica so potencialna povzročiteljica ogroženosti;
• med sile za zaščito in reševanje naj se poleg skavtov vključi tudi tabornike;
• na območju Koroške Bele in vodotoka Hrastnik so se naredili goloseki, tako
da ob vsakokratnem deževju hudourniki že poplavljajo in zasipavajo
travnike, zato je potrebno poiskati nek mehanizem, da se stanje po izvršenih
golosekih sanira. V okviri civilne zaščite naj se opravi ogled tega območja,
ugotovi dejansko stanje in sankcionira kršitelje;
• na strani 27 naj se v gradivo vključijo tudi potapljači. V kolikor z njimi
pogodba še ni sklenjena, naj se o sklenitvi te pogodbe čim prej razmisli, saj
bi v primeru ob nesreči v jezu pri HE Moste, lahko prišlo do neljubih težav;
• glede na to, da je v današnjem času glavno komunikacijsko sredstvo mobilni
telefon, naj se le-tega vključi med ukrepe za ravnanje ob naravnih nesrečah;
• naredi naj se izvleček iz gradiva, ki bo vseboval pomembne informacije za
prebivalce (ravnanje ob nesreči, evakuacija ipd), in se v obliki brošur
posreduje ljudem;
• v zgornjem delu struge potoka Urbas je bilo letošnjo pomlad ponovno veliko
podrtega drevja, zato naj se o tem obvesti pristojne institucije, da bi se
drevje razrezalo ne glede na stroške, kajti podrto drevje ogroža predvsem
zgornji del vasi. Pristojne službe naj situacijo čim prej sanirajo oz. naj
ustanovijo neko komisijo, ki si bo situacijo na tem območju ogledala in
sprejela ustrezne sanacijske ukrepe;
• kaj bo s tem gradivom v prihodnje, ker iz sklepa tega ni razvidno;
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• zakaj je v gradivu navedeno, da njegov sprejem nima finančnih posledic za
proračun občine Jesenice, če že navedena oprema za gasilce zahteva
500.000 EUR letno;
• v programu prikazana analiza sedanjega stanja na področju zaščite in
reševanja naj se dopolni in naredi selekcija informacij, glede na to, katere
naloge so v medobčinski pristojnosti, katere pa so v pristojnosti države in
lokalne skupnosti;
• aktivnosti iz Srednjeročnega programa naj se razdelijo na kratkoročne in
dolgoročne, določi naj se njihove nosilce in roke za realizacijo, ter naj se jih
tudi finančno ovrednoti;
• agromelioracijske ukrepe, kot je bil 20 let nazaj izveden na Potoški planini
naj se poskuša v bodoče čim bolj omejiti oz. preprečiti;
• za občane naj se naredi izvleček iz gradiva, en izvod pa naj se posreduje
tudi Občinskemu štabu civilne zaščite in pristojnim ljudem, ki se s temi
aktivnostmi ukvarjajo;
• v gradivu prikazana analiza obstoječega stanja naj se kontinuirano
dopolnjuje v obliki izvajanja posameznih ukrepov;
• pri potencialni ogroženosti plazenja je potrebno omeniti tudi predel plazu
pod železniško progo na Blejski Dobravi (od hišne številke 4 do 14/b);
• omeniti je potrebno avtocesto, ki ravno tako predstavlja potencialno žarišče
nevarnosti, predvsem zaradi možnosti razlitja nevarnih snovi;
• v Srednjeročni program naj se vključijo tudi posamezni načrti zaščite in
reševanja podjetij in organizacij, ki predstavljajo potencialni vir ogrožanja.
Enako naj se naredi tudi za večje vire nevarnosti, kot so npr. bencinski
servisi, različni rezervoarji z nevarnimi snovmi ipd.;
• naredi naj se pregled stanja in preveri, če napisano še ustreza dejanskemu
stanju;
• v primerih nesreč, ko gasilci in reševalci ne morejo do zgradb zaradi
parkiranih vozil, naj se ta vozila odstranijo na silo;
• sprejme naj se nek predpis, lahko tudi v okviru civilne zaščite, na podlagi
katerega bodo ljudje seznanjeni od kje morajo v primeru napovedi
obilnejšega sneženja, odmakniti parkirana vozila;
• pripravljeno gradivo naj se posreduje šolam, podjetjem in ostalim inštitucijam
v občini. Na ta način bodo ljudje videli, da to področje dela ni zamrlo, ter
dobili občutek, da je civilna zaščita pomembna;
• vsako gospodinjstvo v občini Jesenice naj dobi izvleček iz tega gradiva;
• upošteva naj se, da je območje Podmežakle ogroženo zaradi bližine
avtoceste, ki je zgrajena na stebrih in zato ob premikanju tal lahko pride do
hujših posledic. Drugo veliko nevarnost pa predstavlja podjetje Tehnični plini
Jesenice, kjer lahko pride do eksplozije plina, ki se hrani v rezervoarjih. Na
tem območju je veliko stanovanjskih enot, ki so ogrožene in zato je prav, da
se tudi ti dve potencialni nevarnosti vključita v program;
• Srednjeročni program naj se vključi v šolske programe, da se bodo mladi
lahko seznanili s tem področjem in bodo o tem lahko poučevali tudi starejše.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 6:
PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA – PARC. ŠT.
752/9, 752/10, 731/4, 731/9, 731/10, 731/11 VSE K.O. BLEJSKA DOBRAVA.
V uvodni obrazložitvi je Marko Markelj povedal, da s predlaganim Sklepom
skuša zagotoviti pogoje za ureditev lastništva ceste do čistilne naprave. Predlog
je pripravljen na podlagi predhodno podpisane služnostne pogodbe s Savskimi
elektrarnami. Zraven se bo priključila tudi cesta na Kočni, ki je ravno tako v lasti
te družbe, tako da se bo potem lahko z letnim načrtom razpolaganja s
premoženjem Občine Jesenice, ukinitev statusa javnega dobra na navedenih
parcelah izpeljala z zamenjavo teh dveh cest.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija na predlagani Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra – parc.
št. 752/9, 752/10, 731/4, 731/9, 731/10, 731/11, vse k.o. Blejska Dobrava nima
pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme.
Boris Smolej – predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
Sprejme se predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 752/9,
752/10, 731/4, 731/9, 731/10, 731/11, vse k.o. Blejska Dobrava.
V razpravi sta sodelovala:
Igor Arh:
• Predlaga, da se v okviru te točke poskuša zagotoviti nek inštrument, s
katerim se bodo zaščitili interesi lastnikov sosednjih parcel glede dostopa do
njihovih zemljišč, da ne bodo izgubili te pravice.
Marko Markelj:
• Vse pravice in dolžnosti se bodo uredile z menjalno pogodbo.
Po razpravi je župan predlagal
503. sklep 28. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.05.2009 k 6.
točki dnevnega reda: PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA JAVNEGA
DOBRA – PARC. ŠT. 752/9, 752/10, 731/4, 731/9, 731/10, 731/11 VSE K.O.
BLEJSKA DOBRAVA.
Sprejme se predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 752/9,
752/10, 731/4, 731/9, 731/10, 731/11, vse k.o. Blejska Dobrava.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 22
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 7:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA IMENOVANJE KANDIDATOV ZA
ČLANE SVETA JAVNEGA ZAVODA GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA
JESENICE.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročala:
Vera Pintar – predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskemu svetu občine
Jesenice predlaga, da z javnim glasovanjem za predstavnike ustanovitelja v Svet
javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice imenuje naslednje
predlagane kandidate:
1. Matjaža Peskarja, roj. 13.8.1963, z Jesenic, Cesta maršala Tita 22
2.mag. Iva Ščavničarja, roj. 31.8.1952, z Jesenic, Cesta maršala Tita 18
3. Andreja Černeta, roj. 10.9.1953, z Blejske Dobrave, Blejska Dobrava 32.
Mandat Sveta javnega zavoda traja pet (5) let, ki začne teči z dnem konstituiranja
Sveta javnega zavoda oz. najkasneje 30.6.2009.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
504 sklep 28. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.05.2009 k 7.
točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Predlog za imenovanje
kandidatov za člane Sveta javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja
Jesenice.
Za predstavnike ustanovitelja v Svet javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja
Jesenice se imenuje naslednje predlagane kandidate:
1. Matjaža Peskarja, roj. 13.8.1963, z Jesenic, Cesta maršala Tita 22;
2. mag. Iva Ščavničarja, roj. 31.8.1952, z Jesenic, Cesta maršala Tita 18;
3. Andreja Černeta, roj. 10.9.1953, z Blejske Dobrave, Blejska Dobrava 32.
Mandat Sveta javnega zavoda traja pet (5) let, ki začne teči z dnem konstituiranja
Sveta javnega zavoda oz. najkasneje 30.6.2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 27
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG ZA IZVZEM STANOVANJA IZ SEZNAMA TRŽNIH STANOVANJ
TER PRENOS LE-TEGA V UPRAVLJANJE OSNOVNI ŠOLI PREŽIHOVEGA
VORANCA.
V uvodni obrazložitvi je mag. Valentina Gorišek povedala, da je na Osnovni šoli
Prežihovega Voranca prazno hišniško stanovanje, ki ga je do sedaj imela v
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najemu Osnovna šola Poldeta Stražišarja za potrebe varstveno delovnega centra.
Ker je to stanovanje sedaj prazno, je najbolj racionalno, da ga dobi v upravljanje
Osnovna šola Prežihovega Voranca, ki ta prostor potrebuje, saj ga namerava
preurediti v prostor za podaljšano bivanje. Iz njega je namreč možen tudi
neposreden dostop do novega otroškega igrišča, ki se gradi pred šolo. Zato se
predlaga, da se to stanovanje izvzame iz fonda tržnih stanovanj in se prenese v
upravljanje Osnovni šoli Prežihovega Voranca.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal:
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Sprejme se predlog za izvzem stanovanja št. 1 na naslovu Cesta Toneta Tomšiča
5 iz seznama tržnih stanovanj ter prenos le-tega v upravljanje Osnovni šoli
Prežihovega Voranca.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
505. sklep 28. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 8.05.2009 k 8.
točki dnevnega reda: PREDLOG ZA IZVZEM STANOVANJA IZ SEZNAMA
TRŽNIH STANOVANJ TER PRENOS LE-TEGA V UPRAVLJANJE OSNOVNI
ŠOLI PREŽIHOVEGA VORANCA.
Sprejme se predlog za izvzem stanovanja št. 1 na naslovu Cesta Toneta Tomšiča
5 iz seznama tržnih stanovanj ter prenos le-tega v upravljanje Osnovni šoli
Prežihovega Voranca.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
OCENA VARNOSTI V OBČINI JESENICE ZA LETO 2008 – POROČILO
POLICIJSKE POSTAJE JESENICE.
V uvodni obrazložitvi je mag. Gregor Hudrič povedal, da se je na področju
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kriminalitete v letu 2008 obravnavalo
nekoliko več primerov kot v letu 2007. Glede na statistiko zadnjih petih let, pa se
to število giblje nekje med 400 in 500 primeri na leto. Večino kaznivih dejanj
predstavljajo premoženjska kazniva dejanja (vlomi, tatvine, ipd.), ki predstavljajo
tudi največjo težavo pri preiskovanju, saj so ta dejanja težko dokazljiva. V prvih
mesecih letošnjega leta pa se je obravnaval skoraj 100 % porast premoženjskih
kaznivih dejanj, pri katerih je največkrat šlo za vlome v vozila in poslovne
prostore. Štiri osumljence teh kaznivih dejanj se je pripeljalo k preiskovalnemu
sodniku, ki je zanje odredil pripor. Od takrat se je stanje precej umirilo, vendar pa
je po zadnjih podatkih eden od štirih osumljencev že na prostosti, ker je z
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izrečeno sodbo za nekaj več kot 40 kaznivih dejanj vlomov dobil kazen 11
mesecev pogojno s preizkusno dobo treh let.
Spodbuden je podatek, da je bilo v letu 2008 obravnavanih nekoliko manj
kaznivih dejanj zoper življenje in telo. Izpostaviti pa velja tatvine spominskih
kipov, ki so se zgodile v začetku leta 2008, in so bile uspešno preiskane. Ti
storilci so bili namreč povezani tudi z večino ostalih hujših kaznivih dejanj na
Jesenicah.
Na področju vzdrževanja javnega reda in miru, ter zagotavljanja splošne varnosti
ljudi in premoženja, se ugotavlja, da število prekrškov vsako leto rahlo upada. To
se pripisuje predvsem temu, da se ne obravnava več kakšnih hujših prekrškov po
gostinskih lokalih, saj se je na tem področju na Jesenicah zadeva precej umirila.
Še vedno pa se obravnava kar nekaj primerov družinskega nasilja, verjetno pa je
veliko teh primerov še prikritih. V čim več primerih se poskuša z ukrepom
prepovedi približevanja. V letu 2008 sta bila izrečena dva taka ukrepa, v prvih
treh mesecih leta 2009 pa že trije, ker se ugotavlja, da je ta ukrep kar učinkovit.
Korak naprej je narejen tudi na področju posredovanja ilegalnega orožja, saj se je
s pridobljenimi informacijami preko odredb sodišča uspelo zaseči kar nekaj kosov
tega orožja. Nekaj več pa se je v letu 2008 naredilo tudi na področju
prepovedanih drog: Velik zalogaj za Policijsko postajo Jesenice pa je tudi v letu
2008 predstavljalo varovanje večjih športnih prireditev, predvsem hokejskih
tekem. Zavarovanja teh prireditev so bila v redu izpeljana, saj večjih izgredov,
razen na eni tekmi z Olimpijo, ni bilo.
Na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa je bilo večji del leta 2008
stanje zelo dobro. Obravnavalo se je precej manj prometnih nesreč, manj je bilo
telesno poškodovanih, ukrepov pa se je izvedlo približno enako število kot v letu
2007. Zaskrbljujoč pa je podatek, da so bile v letu 2008 obravnavane tri prometne
nesreče s smrtnim izidom, v letu 2007 pa sta bili samo dve taki prometni nesreči.
Še bolj zaskrbljujoče pa je, da so bile v letu 2009 do sedaj že tudi tri žrtve
prometnih nesreč. Policisti v zadnjim mesecih zato poskušajo s poostrenimi
krajšimi nadzori biti več prisotni na cesti in poskušati v neki meri vplivati na te
zadeve. Izvajajo pa tudi zelo veliko preventivnih aktivnosti, tako da na področju
prometne varnosti v letu 2009 prometnih nesreč sicer ni bilo veliko, žal pa so bile
že tri s smrtnim izidom.
Pri nadzoru državne meje in izvajanju predpisov o tujcih večje problematike ni
zaznati, saj se ilegalnih prehodov ni obravnavalo. Glede na to, da se je meja
premaknila, je policija usmerjena predvsem v ugotavljanje nedovoljenega bivanja
tujcev. V tem smislu se tudi izvajajo nadzori po gradbiščih in nastanitvenih
objektih, vendar pa zaenkrat ni zaznati kakšnih večjih nepravilnosti, saj imajo tujci
kar urejene statuse za bivanje.
Po statističnih podatkih in tudi po neposrednih ugotovitvah je stanje varnostne
situacije na območju občine Jesenice dobro in bo potrebno tako tudi vzdrževati.
Poskušalo se bo predvsem s preventivnim delom in z odzivom na negativne
pojavi, zato je bil s tem namenom pred kratkim sklican tudi sestanek s
predstavniki krajevnih skupnosti. Na tem sestanku je bilo sicer izpostavljenih
veliko težav, ki se ne tičejo delokroga policije, vendar pa se bo v skupnem
sodelovanju poskušalo reševati zadeve in zagotavljati dobro varnostno situacijo.
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V razpravi so sodelovali:
Robert Pesjak:
• Zanima ga, ali je v navedenem primeru, ko je storilec kljub storjenim veliko
kaznivim dejanjem, že na prostosti, možna kakršnakoli pritožba policijske
postaje na sodišče, da bi le-to drugače odreagiralo.
Mag. Gregor Hudrič:
• Pritožna policijske postaje v takih primerih ni mogoče, saj je sodna veja
popolnoma neodvisna in odloča samostojno in suvereno.
Ljudmila Ilenič:
• Glede na poročilo ministrice za notranje zadeve, jo zanima, ali tudi na
Policijski postaji Jesenice manjka veliko delavcev.
• Zanima pa jo tudi, ali imata Policijska postaja in Upravna enota podatke, ali
se na novo priseljeni ljudje prijavljajo, ali se ne.
Mag. Gregor Hudrič:
• Policijska postaja Jesenice ne razpolaga s podatki, koliko na novo
priseljenih ljudi se prijavi na Upravni enoti.
• Glede na sistemizacijo delovnih mest, ki jih ima policijska enota na
Jesenicah je zasedenost teh delovnih mest okoli 85 %.
Oto Kelih:
• Ugotavlja se, da so Jesenice varno mesto, vendar pa je po njegovem
mnenju to premalokrat poudarjeno.
• Poročilo Policijske postaje Jesenice bi moralo vsebovati tudi trende oz.
primerjave glede na pretekla obdobja in glede na državno povprečje.
• Pri varnostni cestnega prometa se govori samo o nesrečah, nikjer pa se ne
omenja stanja vozišč, pločnikov, pešcev, kolesarjev, itd.
Jernej Udir:
• Zanima ga, ali policisti v poznih popoldanskih urah izvajajo redne obhode na
Koroški Beli v parku in na Kresu. Na teh dveh lokacijah se namreč pojavljajo
ljudje, za katere sam težko verjame, da imajo urejeno stalno prebivališče.
Ibrahim Smajić:
• Po večjih parkiriščih (okoli Tuša, Špara, ipd.) vozniki pozimi in poleti divjajo z
avtomobili, pa jim tega nihče ne prepreči. Zato predlaga, da se na takih
lokacijah poostri policijska kontrola.
• Obiskovalci gostinskih lokalov, ki so postavljeni tik ob cesti, večkrat parkirajo
svoja vozila kar na robu ceste, tako da je zelo težko in nevarno voziti mimo.
• V krožišču ob Občini Jesenice je prehod za pešce iz smeri Ljubljane proti
Hrušici zelo nevaren. Preglednost v tem delu je namreč dobra, zato vozniki
vozijo skozi krožišče precej hitro in niso pozorni na pešce. Potrebno je
poostriti nadzor ali pred prehod za pešce postaviti hitrostno oviro, da bodo
vozniki upočasnili hitrost.
• V gradivu je omenjena tudi vožnja pod vplivom zdravil. Meni, da bi morali
zdravniki in lekarniški delavci malo bolj ozaveščati ljudi o vplivu zdravil na
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vožnjo, saj se ljudje ne zavedajo kakšen vpliv imajo lahko nanje zdravila, ki
jih jemljejo.
Marija Kalan:
• Krajani Podmežakle opozarjajo, da se v parku po osmi uri zvečer sestajajo
mladi, ki popivajo in mečejo steklenice na igrišče. Zalo moteča je tudi glasna
glasba, vendar si krajani, ki živijo v bližini, ne upajo poklicati policije.
Mag. Gregor Hudrič:
• Mladi se nekje morajo zbirati, policija pa se potem vedno znajde v precepu
med zagotavljanjem miru in spoštovanjem človekovih pravic. Brez razloga
se ljudi ne more kar kontrolirati in odstraniti z nekega območja, zato je
potrebno v primerih, ko prihaja do kršitev, poklicati policijo, ki se odzove na
vsak klic.
Boris Dolžan:
• Omenjeno je bilo, da so sev zadnjem času zadeve okoli nočnih lokalov
precej umerile, zato ga zanima, koliko nočnih lokalov sploh obratuje na
območju občine Jesenice.
Mag. Gregor Hudrič:
• Nočnih lokalov na Jesenicah je izredno malo, tudi v povezavi z novo
sprejetim občinskim pravilnikom, ki obratovalni čas omejuje na eno uro
zjutraj.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
• Predlaga, da bi bila na Jesenicah večkrat prisotna tudi enota za izravnalne
ukrepe, saj ne bo nič narobe, če se bodo večkrat pojavili na območju občine.
• Policijska postaja Jesenice je ena izmed postaj, ki imajo najslabše pogoje za
delo, zato upa, da se bo prihodnje leto res preselila na plato Karavanke.
Prvotno sicer tudi sam lokacijsko ni bil naklonjen tem prostorom, vendar se
je na ministrstvo iskala rešitev v smeri, da se več služb rešuje na eni lokaciji.
Na tej lokaciji bodo tako delovale tri enote policije; enota za izravnalne
ukrepe, vodniki službenih psov za Gorenjsko regijo in Policijska postaja
Jesenice.
• V zadnjem času je vse več opozoril, da vozniki ne spoštujejo rdeče luči na
semaforjih, zato bo potrebno tudi v tej smeri izpeljati kakšno akcijo, da se
zadeve uredijo.
Po razpravi se je župan Tomaž Tom Mencinger zahvalil komandirju
Policijske postaje Jesenice mag. Gregorju Hudriču za predstavitev ocene
varnosti v občini Jesenice za leto 2008.
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TOČKA 10:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
10.1 Andrej Černe – pobuda - pisno
374. pobuda 28. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.05.2009 k
10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Predlaga, da se izvede obnova mrež za meteorne vode v krožišču pri Občini.
Mreže so postale udarne in uničujoče za vozila. Meni, da bi šla sanacija lahko na
breme sumljive kvalitete vgradnje, torej izvajalca.

10.2 Branko Noč – vprašanje - pisno
375. vprašanje 28. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.05.2009
k 10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
V poročilu o stanju uresničevanja aktivnosti iz Strategije razvoja daljinskega
ogrevanja, ki jo je JEKO-IN, d.o.o. predstavil na 26. redni seji matičnega Odbora
dne 15.04.09, izhaja, da so 1.10.2008 zagnali »Termis« (procesno vodenje) in da
pričakujejo rezultate v enem letu. Iz najnovejših dokumentov JEKO-IN, d.o.o.
lahko razberemo, da projekt Termis prekinjajo in verjetno sledi sodni spor (tožba
s strani izvajalca). Ker gre za izredno velika javna sredstva (190.000 EUR), ga
zanima, kdo bo prevzel odgovornost za eventuelno izgubljeno tožbo in že vložena
in neizkoriščena sredstva, ki ne bodo dala rezultata (stran vržen denar).

10.3 Robert Pesjak – vprašanje - pisno
376. vprašanje 28. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.05.2009
k 10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Ker stanuje v večstanovanjski stavbi, ga zanima odgovor JEKO-IN na svet.
pobudo št. 373 podžupanji ga. Veri Pintar. Iz pobud, ki jih dobivajo stanovalci
nedvomno izhaja, da se je javno komunalno podjetje odločilo, da poseže v
aktivnosti, ki zakonsko nedvoumno spadajo v stanovanjsko sfero (delitev toplote
je nesporno področje v pristojnosti stanovalcev in upravnika). Zanima ga, ali na
JEKO-IN-u načrtujejo oz. razmišljajo o možnosti, da bi pričeli izvajati dejavnost
upravljanja večstanovanjskih stavb.

10.4 Robert Pesjak – vprašanje - pisno
377. vprašanje 28. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.05.2009
k 10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Z velikim zanimanjem in upanjem je bila sprejeta odločitev Občine, da pristopi k
rekonstrukciji športne hale Podmežakla. Presenetilo pa ga je dejstvo, da se bo z
deli pričelo sredi julija. Zanima ga vzrok in kdo je odgovoren za tako kasen
začetek del (sredi gradbene sezone), čeprav so bila finančna sredstva
zagotovljena dosti zgodaj.
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10.5 Robert Pesjak – pobuda - pisno
378. pobuda 28. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.05.2009 k
10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Pobuda se nanaša na praznovanje 1. maja na Pristavi v Javorniškem Rovtu. Zelo
slaba organizacija v večinoma vseh pogledih:
• hrana (največji minus!)
• pijača (en sam štant)
• nobenega programa razen popoldanskega ansambla.
Take prireditve, ki jih Občina podpira, bi mogle biti na normalnem nivoju in jih
zaupati pravim gostincem (ponudba!). Zelo lepa okolica s preurejeno stavbo
(najemnik velik minus).

10.6 Branka Doberšek – vprašanje - pisno
379. vprašanje 28. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.05.2009
k 10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Direktor JEKO-IN je v preteklem letu odpustil delavko, ki se je pritožila na njegovo
odločitev na sodišče. Tožbo je dobila, direktor jo mora ponovno zaposliti, za čas
brezposelnosti pa so ji dolžni izplačati nadomestilo z zamudnimi obrestmi.
Zanima jo, kateri sektor podjetja bo obremenjen s temi stroški in koliko bodo v
končnem obračunu znašali. Ker podjetje opravlja storitve javnega dobra, upa, da
ne bodo (neposredno) obremenjeni davkoplačevalci.

10.7 Boris Dolžan – pobuda - pisno
380. pobuda 28. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.05.2009 k
10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Podpisani Boris Dolžan, član Občinskega sveta občine Jesenice in predsednik
Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko daje
naslednji predlog županu:
nanj kot občinskega svetnika in predsednika navedenega odbora se je v zadnjem
času obrnilo precej občanov Jesenic, še posebej iz njegove krajevne skupnosti
(KS Hrušica) z vprašanji in pripombami, ki zadevajo upravljanje večstanovanjskih
stavb, med katerimi je precej stanovanj v lasti Občine Jesenice.
Pripombe in vprašanja so v večini posledica neprimernega odnosa oz.
neaktivnosti sedanjega upravnika – to je Dominvest – do potreb in zahtev
lastnikov oz. najemnikov stanovanj; pa tudi nespoštovanja dogovorov in pisnih
zavez. Dominvest, ki je v privatni lasti, upravlja pa celotni stanovanjski fond
občine Jesenice, se po navedbah občanov kot upravnik velikokrat ne izkaže kot
primeren. Posledica pa je slabšanje odnosov teko med samimi lastniki in
upravnikom ter slabo vzdrževanje stavbe.
Zato predlaga, da se upravljanje stanovanjskega fonda občine Jesenice prenese
na javno komunalno podjetje JEKO-IN, ki je v lasti občine Jesenice, in ki
stanovanjsko problematiko zaradi njegove vloge in obstoječih zadolžitev zelo
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dobro pozna. Aktivnosti upravljanja (spremljanje stanja stavbe, predlaganje
ukrepov, spremljanje in izvrševanje odločitev ter nastopanje v pravnem prometu
in v postopkih pred pristojnimi organi z namenom obratovanja, vzdrževanja in
ohranjanja bistvenih lastnosti večstanovanjske stavbe) bodo tako neposredno
lahko planirane in nadzorovane s strani lastnika in uresničene veliko bolje kot to
počne sedanji upravnik.

10.8 Vinko Lavtižar – vprašanje - pisno
381. vprašanje 28. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.05.2009
k 10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
V maju (juniju) je praznik ključavnic in v tem času je pričakovati tudi večji obisk
»gornikov« iz vseh krajev Slovenije in tudi od drugod. To je tudi zelo vzpodbudno
za promocijo Javorniškega, Plavškega Rovta in Planine pod Golico, seveda s
sodelovanjem in gostoljubnostjo krajanov v teh krajih, kar pa ni vedno tako.
Zato v svojem in v imenu razočaranih obiskovalcev Golice in Karavank sprašuje:
s čigavimi sredstvi in v kakšen namen je bila zgrajena cesta »Križovec – Suho
sedlo« (tam sta med drugim tudi dva spominska obeležja s pokroviteljema).
Odgovor bi želel marsikdo, ki je v tem in preteklem mesecu ob svojem povratku
naletel na zaklenjeno zapornico na tej cesti, ki je bila zgrajena z
davkoplačevalskim denarjem in namenjena širšemu krogu uporabnikov. Če pa je
cesta v privatni lasti, pa bi ob zapornici morala biti opremljena z ustrezno
opozorilno tablo ali predpisanim prometnim znakom.
Meni, da si na javni cesti nihče ne more jemati pravice in onemogočati sestopa
(ovire ni pri dostopu) s Suhega sedla in od obeležij (ostareli svojci in gorniki).

10.9 Vinko Lavtižar – pobuda - pisno
382. pobuda 28. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.05.2009 k
10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
V skrbi za zdravo, čisto in urejeno okolje svojih domov, se v zadnjem času vse
povsod bolj ali manj srečujemo z različnimi iztrebki hišnih ljubljenčkov. V mestu je
vse več občanov, ki imajo v stanovanjih svoje štirinožne prijatelje. Ti večkrat živijo
v skupnih stanovanjskih zgradbah (prostorih) in nimajo normalnih življenjskih
prostorov. Zato je le-te potrebno voditi na »potrebo« izven stavbe. Vse preveč pa
je občanov – lastnikov, ki se ne zavedajo, da so dolžni iztrebke (svojih živali) za
njimi počistiti. Zato daje pobudo, da bi v sredstvih javnega obveščanja lastnike
živali opozorili na njihove dolžnosti, ki jim »pripadajo« ob svojem štirinožcu.
Pobudo daje v svojem in v imenu vzdrževalcev javnih površin v mestu, ter v
imenu majhnih nebogljenih otrok.

23

10.10 Merima Nuhić – pobuda - pisno
383. pobuda 28. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.05.2009 k
10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Točka 5 – Predlog Srednjeročnega programa…., naj se doda še poglavje
literatura in viri, sploh če bo izdano v obliki zgoščenke. Tako si lahko uporabnik
še sam dodatno prebere o posameznih podjetjih, zavodih in navedenih pojmih v
gradivu.

10.11 Župan Tomaž Tom Mencinger – informacije:
Članice in člane Občinskega sveta občine Jesenice je seznanil z naslednjimi
informacijami:
• na sestanku z Ministrstvom za javno upravo se je dogovarjalo glede
gradnje upravnega centra na Jesenicah in glede mejnega platoja
Karavanke. Poleg Občine naj bi zgradili objekt, v katerega se bodo
preselile Upravna enota, Davčna uprava in Geodetska uprava. V letošnjem
letu naj bi pridobili gradbeno dovoljenje, drugo leto pa naj bi bil objekt, ki je
po idejnih zasnovah zelo lep, tudi zgrajen, saj gre za prioritetno gradnjo v
Sloveniji na tem področju;
• območje platoja Karavanke je še vedno mejno območje, zato zanj veljajo
nekoliko drugačni pogoji in razmere kot v drugih območjih občine Jesenice.
S Policijo je dogovorjeno, da bodo drugo leto vse tri policijske enote že
delovale na tem območju, Občina pa mora sedaj pripraviti konkretne
predloge, kaj naj bi se izvajalo na ostalih površinah, ki ostanejo
nezasedene. DARS naj bi namreč prevzel v sklopu svoje baze še dva
objekta, vse ostale površine pa naj bi se brezplačno prenesle na Občino
Jesenice. Na tem območju bo tako prostor za avtokamp za avtodome,
razmišlja se o ureditvi poligona varne vožnje, vse ostale proste površine pa
je potrebno nameniti parkiriščem in rekreacijskim dejavnostim;
• Pošta Slovenije ima v svojem proračunu za leto 2010 predvideno
investicijo na Jesenicah. Zgradili naj bi novo Pošto, ki bo lokacijsko
postavljena med Lidlom in Enosom Energetiko. Za staro lokacijo Pošte pa
se zanimajo Gorenjske lekarne, da bi tja prestavili lekarno;
• V Turistu na Slovenskem Javorniku naj bi se po treh mesecih ravno tako
odprla pošta, ki se bo preselila iz sedanje lokacije. Je pa ta objekt sedaj v
celoti predelan, z novo izmenjalno postajo, urejajo pa se tudi delilniki, tako
da je glede ogrevanja zelo veliko narejenega. Predvideva pa se še
ureditev nadstreška in enih vrat, da ne bo prihajalo do toplotne izmenjave;
• za območje Hrenovice je bil glede stanovanjske gradnje organiziran
sestanek s prof. Gabrijelčičem, da se Gradisu čim prej posredujejo stališča
občine. Glede investicije Mercatorja pa bo prihodnji teden sklican sestanek
z odgovornim za investicije, saj je Mercator črtal kar 50 % svojih investicij v
Sloveniji. Na Jesenicah jih moti predvsem to, da so kupili gradbeno
dovoljenje za objekt, ki pa je za njih prevelik, zato bo potrebno razmišljati v
tej smeri, da bi v ta objekt umestili še kakšne druge dejavnosti;
• na Slovenskem Javorniku se je danes odprlo zelo lepo otroško igrišče, ki je
bilo zgrajeno na polovici zemljišča, ki je bilo prvotno predvideno za gradnjo
dveh blokov. Dane pa so že pobude, da se tudi druga polovica tega
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zemljišča, ki je predvidena za gradnjo, ne proda, temveč se nameni za
dodatne rekreacijske površine ter za ureditev nekaj parkirnih mest;
na območju Firpoma bo na delu območja, ki je v lasti Občine Jesenice,
prioritetna investicija nova mestna tržnica. Za vse ostale površine pa se
sam bolj nagiba k temu, da se namenijo športu in družabnim aktivnostim
(bowling, fitnes, manjši bazen ipd.);
za Občinsko knjižnico se vidi rešitev v veliki kino dvorani, ker je na
Jesenicah teh dvoran preveč in so preslabo izkoriščene. Ogled je bil že
narejen, tako da bi lahko oder, zaodrje, zgornjo etažo in del spodnje etaže
namenili za knjižnico. V prostorih Radia Triglav bi lahko naredili depo knjig,
radijska postaja pa bi se preselila v del dvorane, ki bi ostal nezaseden. Za
Gledališče Toneta Čufarja pa bi naredili vhod priti parkirišču in povečali
dvorano, tako da bi bilo v njej več kot 300 sedežev. Kino pa se bo po vsej
verjetnosti preselil v objekt Kolperne, kamor se bodo preselile tudi razstave
iz Dolika, za katerega se sedaj plačuje najemnina;
Edita Granatir Lapuh, vodja Oddelka za gospodarstvo in podžupan Boris
Bregant sta bila že nekajkrat v Italiji, v začetku junija pa je predviden tudi
podpis sporazuma z občino Trebiž, v okviru katerega bo potekalo
sodelovanje na treh projektih, za katere se namenjajo evropska sredstva.
Prvi projekt je sosed sosedu, pri drugem projektu gre za visokogorske
destinacije, tretji projekt pa se nanaša na železarstvo;
za območje Pristave potekajo dogovor, da bi ponovno postavili skedenj, ki
je včasih tam že stal. V ta prostor bi lahko umestili več aktivnosti, ki
potekajo na Pristavi, gostinska ponudbo in ostale dejavnosti pa mora
prevzeti profesionalni ponudnik;
stanovanje, ki je bilo dano v upravljanje Osnovni šoli Prežihovega Voranca
bo namenjeno za podaljšano bivanje otrok, iz njega pa bo urejen tudi
dostop na novo zgrajeno igrišče;
okoli Splošne bolnišnice Jesenice se obnavlja magistralna cesta R3,
urejajo se parkirišča, naslednje leto pa naj bi se obnovila še cesta od
potoka Jesenica do Čufarja. Z direktorjem DRSC-ja pa je bil sklican tudi že
sestanek glede obnove ceste od Hrušice do avtoceste. Predlagalo pa se
bo še, da bi na Jesenicah uredili dodatna tri krožišča, in sicer na izvozu iz
avtoceste na Hrušici, pri uvozu na Hrušico in deponijo ter pri uvozu v
Acroni na Koroški Beli;
v mesecu maju je potekala reševalna vaja v predoru Karavanke, v kateri je
sodelovala tudi poklicna gasilska enota GARS z novimi vozili. Acroni jim je
kupil gasilsko vozilo vredno več kot 300.000 EUR, DARS pa specialno
vozilo za reševanje iz predorov v rednosti več kot 500.000 EUR.
Vzporedno s tem, pa je Občina Jesenice kupila tudi gasilsko vozilo za
PGD Jesenice. Vozni park prostovoljnih in poklicnih gasilcev je tako zelo
dobro opremljen, bo pa v prihodnje potrebno razmišljati o nekem skupnem
centru za zaščito in reševanje na lokaciji poklicne gasilske enote;
postopki okoli polnjenja vode Julijana so prišli do te faze, da sedaj občini
Jesenice in Kranjska Gora zahtevata, da se vsem vzamejo do sedaj
izdana dovoljenja in koncesije, ter da se izvede nov razpis. V preteklosti je
namreč Vodovod Jesenice dogovoril oz. sklenil nek sporazum s Pernetom
o koriščenju določenih količin vode, ki pa je vseboval tudi obvezo, da je
potrebno zagotoviti dodaten vir vode, kar pa ni bilo nikoli realizirano.
Vodovod je potem prišel v last javnega podjetja, katerega večinski lastnik
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je Občina Jesenice, zato se bo striktno zahtevalo, da se vzamejo vsa
izdana dovoljenja in se objavi nov razpis;
sklicana je bila skupščina Radia Triglav, na kateri je bil tudi sam prisoten,
saj je Občina delna lastnica te radijske postaje. V prostorih Občine
Jesenice je bilo predhodno z direktorico Radia Triglav dogovorjeno, da se
omogoči potencialnemu vlagatelju vlaganje znatnih sredstev v posodobitev
te radijske postaje. Zagotovljeno mu je bilo, da se bo na skupščini to lahko
predstavilo. Prisoten je bil tudi Marko Potrč, ki je pripravljen vlagati svoja
sredstva v posodobitev radijske postaje, vendar pa potem dogovor ni bil
spoštovan. O tem tudi niso bili korektno obveščeni vsi družbeniki (prisotnih
je bilo samo 10 od 24), zato bo sklican še en skupen sestanek, potem pa
se bo sprejela končna odločitev.

10.12 Podžupan Boris Bregant – informacije:
Članice in člane Občinskega sveta občine Jesenice je seznanil z naslednjimi
informacijami:
• skladno s sklepi Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči ter sklepi Občinskega sveta je bil 14.
maja organiziran sestanek s prof. Gabrijelčičem, nekaterimi domačimi
arhitekti (Čeh, Jensterle in Ličen) in predstavniki Oddelka za okolje in
prostor. Na tem sestanku se je poskušalo izoblikovati izhodišča za
stanovanjsko gradnjo na Hrenovici. Izoblikovana so bila stališča, da je
dodatna stanovanjska gradnja v tem območju možna, vendar z omejitvami,
da število dodatnih stanovanj v nobenem primeru ne sme presegati 80,
zaradi možnosti zagotovitve zadostnega števila parkirnih mest. Zaradi
arhitektonskih in krajinskih pogojev je možno zgraditi en objekt v celotni
širini Hrenovice, paralelno s potjo od Čufarjevega trga proti Stari Savi,
vendar ne višje kot maksimalno tri etaže. V ta objekt je možno in
priporočljivo vgraditi povezovalno pot, da se eventuelno za dostop lahko
uporabi tudi dvigalo. Na severni strani proti železnici pa bi lahko zgradili en
objekt z maksimalno petimi etažami. Ta izhodišča so bila napisana in
posredovana zainteresiranim podjetjem, sedaj pa se čaka na njihov odziv;
• za ureditev tržnice na območju Fiproma so pripravljena izhodišča za
pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izhodišča zajemajo
objekt pokrite tržnice, odprte površine na katerih je sedaj depo muzejskih
eksponatov in vse povezovalne smeri, vključno s povezovalno potjo Stara
Sava – Čufarjev trg. Te smernice bodo dane v javno objavo, zato poziva
vse zainteresirane, da se v to javno obravnavo tudi vključijo;
• dela na Kolperni so se pričela izvajati, rok za dokončanje del pa je iz 1.
avgusta prestavljen na 30. avgust zaradi nekaj proceduralnih zapletov;
• za območje Pristave je že dosežen dogovor, da bo Fakulteta za arhitekturo
organizirala študentsko delavnico, v okviru katere se bodo vse ideje
skušale spraviti v neko skupno obliko, ki bo primerna za javno razgrnitev in
razpravo.
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10.13 Jernej Udir – pobuda -ustno
384. pobuda 28. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.05.2009 k
10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Na Sončni poti na Koroški Beli je bila iz evropskih sredstev narejena kanalizacija,
na katero pa po treh letih še vedno ni mogoče priključiti objektov. Predlaga, da se
z direktorjem Komunalne direkcije opravi skupen ogled, ker v nekaterih delih še
vedno ni rešeno lastništvo.

10.14 Jernej Udir – vprašanje -ustno
385. vprašanje 28. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.05.2009
k 10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
V letošnjem letu poteče pogodba za Finido, zato ga zanima, ali bo podpisana
nova pogodba, ter ali se za ta namen predvideva kakšno povečanje sredstev.
Prosi za pisen odgovor.

10.15 Jernej Udir – pobuda -ustno
386. pobuda 28. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.05.2009 k
10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Pojavlja se ideja, da bi vrtce odprli za javni interes. Okoliški prebivalci in sodelavci
vrtcev niso preveč naklonjeni tej ideji, da bi bili vrtci odprti za javnost za
celodnevno uporabo, torej tudi izven obratovalnega časa.

10.16 Jernej Udir – pobuda -ustno
387. pobuda 28. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.05.2009 k
10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Pred pokopališčem na Blejski Dobravi je postavljen znak, da je po pokopališču
prepovedano voditi pse. Predlaga, da se zraven postavi še znak, da je po
pokopališču prepovedana tudi vožnja s kolesi.

10.17 Jernej Udir – vprašanje -ustno
388. vprašanje 28. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.05.2009
k 10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zanima ga, kako daleč so postopki glede Kresa in kdo je sedaj njegov lastnik.
Sam je že pri denacionalizaciji vztrajal, da se to območje vrne lastniku, vendar pa
se je takrat preneslo na Občino. V vseh teh letih pa se je stanje bistveno
poslabšalo.
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10.18 Oto Kelih – vprašanje -ustno
389. vprašanje 28. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.05.2009
k 10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zanima ga, zakaj ni bil objavljen odgovor direktorja JKP JEKO-IN, d.o.o.,
Jesenice glede nakazila 112.000 EUR v občinski proračun. Meni, da mora
Občinski svet sprejeti odločitev glede nakazila tega denarja v proračun občine
Jesenice. Odgovor direktorja JEKO-IN, d.o.o. glede tega je bil dan in bi moral biti
tudi objavljen.
Božena Ronner – odgovor:
Odgovor direktorja JEKO-IN, d.o.o. je bil zaenkrat posredovan le članom Odbora
za proračun in finance. Sedaj pa se bo pripravil še odgovor na posredovan dopis
direktorja JEKO-IN, d.o.o., in potem bo celotno gradivo posredovano na
naslednjo sejo Občinskega sveta.

10.19 Boris Bregant – pobuda -ustno
390. pobuda 28. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.05.2009 k
10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Predlaga, da novinarji v svojem poročilu omenijo, da je bilo na seji Občinskega
sveta občine Jesenice izraženo negodovanje nad informacijo Policijske postaje,
kako se rešujejo zadeve s storilci kaznivih dejanj.

10.20 Marjeta Tomaš – vprašanje -ustno
391. vprašanje 28. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.05.2009
k 10. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zanima jo, na koga naj se naslovi vprašanje oz. pobuda, kdaj se bo uredila
kolesarska steza od Mojstrane do Hrušice.
Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
Projekt ureditve kolesarske steze vodi država, tako da se sedaj čaka, da pride
priključek te steze do občine Jesenice, potem pa je že dogovorjeno, da ureditev
kolesarske steze financira država, ki ima za ta namen tudi že zagotovljena
sredstva. Realno je pričakovati, da bi ta projekt skozi občino Jesenice moral biti
zaključen v dveh, najkasneje v treh letih.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
Župan Tomaž Tom Mencinger je ob 19.30 uri zaključil 28. redno sejo Občinskega
sveta občine Jesenice.

SVETOVALKA OBČINSKEGA
SVETA OBČINE JESENICE:
Mag. Božena RONNER

ŽUPAN
OBČINE JESENICE
Tomaž Tom MENCINGER
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