OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET

Številka: 032-02/2009
Datum: 27.02.2009

ZAPISNIK
25. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V
ČETRTEK, 26.02.2009 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, Marija
MULEJ, Vinko LAVTIŽAR, Borut ŽIGON, Matjaž PESKAR, Oto KELIH, mag.
Marjan ČUFER, Marjeta TOMAŠ, Zoran KRAMAR in Ljudmila ILENIČ.
ODSOTEN ČLAN:
Boris KITEK.
OSTALI PRISOTNI:
Župan občine Jesenice Tomaž Tom MENCINGER, Slavka BRELIH – direktorica
občinske uprave, mag. Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor,
Andraž TOLAR – Oddelek za okolje in prostor, Nataša ŠTEFELIN – Kabinet
župana, Marko MARKELJ – direktor Komunalne direkcije, Aleksandra OREL –
Oddelek za gospodarstvo, Vlasta MENCINGAR – Komunalna direkcija, Saša
ŽOHAR – Oddelek za gospodarstvo, Mag. Aleksander KUPLJENIK – direktor
JKP JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Damjan JENSTERLE – Atelje PRIZMA, Matjaž
JANČIČ – APP, Nada SVETINA – notarka, Darja RADIĆ – predsednica
Nadzornega odbora občine Jesenice ter mag. Božena RONNER - svetovalka
župana za Občinski svet.
NOVINARJI:
Nataša MRAK – ATM, Janko RABIČ – Radio Triglav, Urška PETERNEL –
Gorenjski Glas, Barbka BERGUŠ – GTV in Martin DOLANC – Radio Kranj.
ZAPISNIK JE PISALA:
Mojca LEVSTIK.
Župan Tomaž Tom Mencinger je pozdravil vse prisotne članice in člane
Občinskega sveta Občine Jesenice in ugotovil, da je na začetku seje prisotnih 24
svetnic in svetnikov Občinskega sveta, zato Občinski svet lahko pravno veljavno
odloča.
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Župan Tomaž Tom Mencinger je predlagal, da se na dnevni red 25. redne seje
Občinskega sveta občine Jesenice uvrsti dodatna točka z naslovom: »Predlog
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih
(PUP) za mesto Jesenice - planska celota J1, J2,J3, in J4 – druga obravnava.«
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
431. sklep 25. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.02.2009:
POTRDITEV PREDLAGANEGA DNEVNEGA REDA.
Na dnevni red se pod zaporedno številko 4 uvrsti dodatna točka dnevnega reda z
naslovom »Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih (PUP) za mesto Jesenice - planska celota J1, J2,J3, in J4 –
druga obravnava«.
Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

Drugih predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je župan predlagal
432. sklep 25. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.02.2009:
POTRDITEV PREDLAGANEGA DNEVNEGA REDA.
D N E V N I R E D:
1. Potrditev besedila zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta, ki je bila
29.01.2009.
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju finančnih
spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo
obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Jesenice –
HITRI POSTOPEK.
3. Predlog Odloka o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v občini
Jesenice – HITRI POSTOPEK.
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih (PUP) za mesto Jesenice - planska celota J1, J2,J3, in J4 – druga
obravnava.
5. Predlog Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega
omrežja toplotne energije v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
6. Predlog Tarifnega sistema za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega
omrežja toplotne energije v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
7. Predlog Odloka o distribuciji toplote iz vročevodnega omrežja v občini
Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
8. Predlog Splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz
distribucijskega omrežja za geografsko območje občine Jesenice - PRVA
OBRAVNAVA.

2

9. Predlog dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Plavški travnik II - Vrbje v postopku javne razgrnitve – PRVA
OBRAVNAVA.
10. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice – PRVA
OBRAVNAVA.
11. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju
državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice.
12. Predlogi za podelitev priznanj občine Jesenice v letu 2009.
13. Volitve in imenovanja:
13.1 Predlog za imenovanje kandidatov za člane Sveta javnega zavoda Občinska
knjižnica Jesenice – predstavniki ustanovitelja.
13.2 Predlog za razrešitev člana Nadzornega sveta JEKO-IN, d.o.o. Jesenice po
funkciji in predlog za imenovanje drugega člana Nadzornega sveta JEKOIN, d.o.o., Jesenice po funkciji.
14. Premoženjsko pravne zadeve:
14.1 Dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem zemljišča v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
14.2 Dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009..
15. Poročilo o delu Nadzornega odbora občine Jesenice za leto 2008.
16. Informaciji:
16.1 Informacija delovne skupine za ureditev razmer na področju daljinskega
ogrevanja.
16.2 Informacija o razvojnih trendih v občini Jesenice za let 2007.
17. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 27
PROTI - 0
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 24. REDNE
SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 29.01.2009.
Župan Tomaž Tom Mencinger je povedal, da je svetnik Andrej Černe
posredoval pisno pripombo na zapisnik, in sicer na njegovo razpravo k 3. točki
Odloka o OLN Hrenovica v prvem odstavku na 7 strani, ki se glasi: »Osem etažni
stolpiči pomenijo, da bodo le-ti dvignjeni šest etaž nad nivojem strehe gimnazije.«
To razpravo pojasnjuje s tem, da naj bi bili dve etaži pod nivojem vhoda v TVD
Partizan, to je približna višinska razlika, ki je bila obravnavana pri stopnišču,
dvigalu in klančini. Ostalih šest etaž pa naj bi bilo nad tem nivojem oziroma na
nivoju predvidoma višjem od strehe gimnazije. Prosi za smiselno popravo tega
dela njegove razprave.
Druge razprave ni bilo, zato je župan predlagal
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433. sklep 25. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.02.2009 k 1.
točki dnevnega reda: POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH
SKLEPOV 24. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 29.01.2009.
Potrdi se besedilo zapisnika z realizacijo sklepov, sprejetih na 24. redni seji
Občinskega sveta, ki je bila 29.01.2009 s pisno pripombo svetnika Andreja
Černeta, da se smiselno popravi njegova razprava k 3. točki Odloka o OLN
Hrenovica v prvem odstavku na 7. strani.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 27
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
DODELJEVANJU FINANČNIH SPODBUD INVESTICIJSKIM UKREPOM ZA
UČINKOVITO RABO ENERGIJE IN IZRABO OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE
V GOSPODINJSTVIH NA OBMOČJU OBČINE JESENICE
– HITRI
POSTOPEK.
V uvodni obrazložitvi je mag. Valentina Gorišek povedala, da gre pri predlagani
spremembi Odloka za eno procesno spremembo in nekaj vsebinskih dopolnitev.
Procesna sprememba se nanaša na to, da javnega razpisa ne bo več potrjeval
pristojen odbor Občinskega sveta, ker ima le-ta predstavniško in ne izvršilno
funkcijo. Župan, kot izvršilni organ, bo po novem imenoval strokovno komisijo, ki
bo pripravila razpis in razpisno dokumentacijo, ki jo bo potrdil župan s sklepom o
začetku postopka javnega razpisa. Vsebinske spremembe Odloka pa se v
glavnem nanašajo na to, da se bodo sredstva dodeljevala tudi v primerih, ko bodo
upravičenci zamenjali samo del fasadnega stavbnega pohištva, tako da bodo
upravičenci te investicijske ukrepe lahko izvedli v več fazah.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
dodeljevanju finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo
energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine
Jesenice, predlaganim po hitrem postopku nima pripomb, zato predlaga
Občinskem svetu, da ga v predlaganem besedilu sprejme.
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju
finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo
obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Jesenice po hitrem
postopku.
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Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko
Občinskemu svetu predlaga, da sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o dodeljevanju finančnih spodbud investicijskim ukrepom za
učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na
območju Občine Jesenice – HITRI POSTOPEK.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
434. sklep 25. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.02.2009 k 2.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O DODELJEVANJU FINANČNIH SPODBUD
INVESTICIJSKIM UKREPOM ZA UČINKOVITO RABO ENERGIJE IN IZRABO
OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE V GOSPODINJSTVIH NA OBMOČJU
OBČINE JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju
finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo
obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Jesenice – HITRI
POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O GOSPODARSKIH JAVNIH
SLUŽBAH V OBČINI JESENICE – HITRI POSTOPEK.
V uvodni obrazložitvi je Marko Markelj povedal, da se sprememba Odloka
predlaga z namenom, da se za gospodarsko javno službo distribucije toplote iz
vročevodnega omrežja in gospodarsko javno službo dejavnost sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ne bo več razpisovala
koncesija, temveč se bosta ti dve gospodarski javni službi izvajali v okviru
javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija na predlagani Odlok o spremembi odloka o gospodarskih
javnih službah v občini Jesenice, predlaganim po hitrem postopku nima pripomb,
zato predlaga Občinskem svetu, da ga v predlaganem besedilu sprejme.
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Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v
občini Jesenice po hitrem postopku.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog Odloka o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v občini
Jesenice po hitrem postopku.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko
Občinskemu svetu predlaga, da sprejme predlog Odloka o spremembi odloka o
gospodarskih javnih službah v občini Jesenice – HITRI POSTOPEK
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
435. sklep 25. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.02.2009 k 3.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI JESENICE – HITRI
POSTOPEK.
Sprejme se predlog Odloka o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v
občini Jesenice – HITRI POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 27
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PROSTORSKO UREDITVENIH POGOJIH (PUP) ZA MESTO JESENICE PLANSKA CELOTA J1, J2,J3, IN J4 – DRUGA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je mag. Valentina Gorišek povedala, da se spremembe in
dopolnitve PUP-a za mesto Jesenice nanašajo predvsem na območje urejanja
Bokalove ulice, kjer se dopuščajo dodatni posegi, da bo investitor na območju
bivše trgovine TUŠ lahko začel z gradnjo varovanih stanovanj. Predlaganih pa je
še nekaj manjših vsebinskih pripomb in predlog amandmaja, s katerim se
opredeljuje, da je na odlagališču komunalnih odpadkov dopustna dejavnost
ravnanja s komunalnimi odpadki centrov 1. reda, kot je to določeno tudi v
državnem Operativnem programu za ravnanje s komunalnimi odpadki.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:

6

Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
AMANDMA:
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Jesenice (Uradni list RS, št.
131/2004, 27/2005 in 88/2007) se dopolni tako, da se doda nov 74. c člen, ki se
glasi:
»V ureditvenem območju J2/O1 – odlagališče komunalnih odpadkov je dopustna
dejavnost ravnanja s komunalnimi odpadki centrov 1. reda.«
SKLEP:
Statutarna komisija na predlagano vsebino Odloka o spremembah in dopolnitvah
tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za mesto Jesenice
(planska celota J1, J2, J3 in J4) v drugi obravnavi nima pripomb, zato predlaga
Občinskemu svetu, da ga sprejme s sprejetim amandmajem.
Boris Smolej – predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
AMANDMA:
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Jesenice (Uradni list RS, št.
131/2004, 27/2005 in 88/2007) se dopolni tako, da se doda nov 74. c člen, ki se
glasi:
»V ureditvenem območju J2/O1 – odlagališče komunalnih odpadkov je dopustna
dejavnost ravnanja s komunalnimi odpadki centrov 1. reda.«
SKLEP:
Odbor predlaga, da Občinski svet sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za mesto
Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4) v drugi obravnavi, s sprejetim
amandmajem
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
AMANDMA:
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Jesenice (Uradni list RS, št.
131/2004, 27/2005 in 88/2007) se dopolni tako, da se doda nov 74. c člen, ki se
glasi: »V ureditvenem območju J2/O1 – odlagališče komunalnih odpadkov je
dopustna dejavnost ravnanja s komunalnimi odpadki centrov 1. reda.«
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah tekstualnega dela prostorskih
ureditvenih pogojev (PUP) za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4) v
drugi obravnavi, s sprejetim amandmajem.
V razpravi so sodelovali:
Branka Doberšek:
• Vlaga amandma, s katerimi bi se na zemljiščih s parc. št. 115/3, 115/9,
115/7 in 115/8, ki ležijo na t.im. Klinarjevem travniku, dovolila tudi možnost
gradnje individualnih stanovanjskih objektov.
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Mag. Valentina Gorišek:
• Ta zemljišča so po veljavnih prostorskih aktih namenjena za inštitute,
bolnice in podobne dejavnosti. Kupci so bili pred nakup zemljišč s tem
seznanjeni, zato se temu predlogu nasprotuje in je bil zato strankam tak
odgovor posredovan tudi v postopku javne razprave.
• Sprejem predlaganega amandmaja bi pomenil, da se postopek sprejema
Odloka o spremembah in dopolnitvah tekstualnega dela PUP za mesto
Jesenice ustavi, kar pomeni, da investitor tudi ne bo mogle začeti z gradnjo
varovanih stanovanj na Bokalovi ulici.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
• Glede na to, da bi sprejem amandmaja pomenil ustavitev postopka in bi bila
s tem tudi onemogočena gradnja varovanih stanovanj na Jesenicah, bo
potrebno prevzeti tudi odgovornost za tako odločitev, kajti potreba po
varovanih stanovanjih je zelo velika.
Branka Doberšek:
• Glede na razlago, kaj bi pomenil sprejem predlaganega amandmaja, svoj
predloga amandmaja umika.
Robert Pesjak:
• Koliko je sam seznanjen z nastalo situacijo, je Splošna bolnišnica Jesenice v
preteklosti že dala izjavo, da na se ne namerava širiti na območje
Klinarjevega travnika.
Ljudmila Ilenič:
• V okviru Krajevne skupnosti Staneta Bokala so bile že večkrat dane pobude,
da bi se naredila neka pešpot oz. sprehajalna brv od Doma upokojencev dr.
Franceta Berglja do Klinarjevega travnika.
Ibrahim Smajić:
• Iz posredovanih dopisov strank in Občine Jesenice je razvidno, da je na eni
strani interes lastnikov, na drugi strani pa je javni interes. Zato predlaga, da
za rešitev nastale situacije Občina Jesenice Splošni bolnišnici Jesenice in
Ministrstvu za zdravje posreduje nek dopis, s katerim jih zaprosi za odgovor,
ali imajo sploh interes, da bi na tem zemljišču širili svoje dejavnosti.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
• Občina bo poskušala od Splošne bolnišnice Jesenice in Ministrstva za
zdravje pridobiti odgovor, kakšen je njihov interes glede omenjenega
zemljišča. Vendar pa je potrebno vedeti, da je bilo to zemljišče že ves čas
namenjeno zdravstvenim dejavnosti, kar so kupci in prodajalci omenjenih
parcel tudi vedeli, tako da v tem primeru ni bilo nobenega zavajanja strank.
Marko Zupančič:
• Trgovina na Tomšičevi ulici naj bi bila ravno tako namenjena za gradnjo
stanovanj. Glede na to, da na tem območju zelo primanjkuje parkirnih mest,
ga zanima, ali ne bi bilo bolj smotrno, da se na tem prostoru namesto
stanovanj zgradi garažna hiša.
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Po razpravi je župan predlagal
436. sklep 25. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.02.2009 k 4.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKO UREDITVENIH POGOJIH (PUP)
ZA MESTO JESENICE - PLANSKA CELOTA J1, J2,J3, IN J4 – DRUGA
OBRAVNAVA – SPREJEM AMANDMAJA.
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Jesenice (Uradni list RS, št.
131/2004, 27/2005 in 88/2007) se dopolni tako, da se doda nov 13. člen, ki se
glasi:
V poglavju Posebni pogoji za posege v prostor se doda nov 74. c člen, ki se glasi:
»V ureditvenem območju J2/O1 – odlagališče komunalnih odpadkov je dopustna
dejavnost ravnanja s komunalnimi odpadki centrov 1. reda.«
Sedanji 13. člen postane 14. člen.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
in
437. sklep 25. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.02.2009 k 4.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKO UREDITVENIH POGOJIH (PUP)
ZA MESTO JESENICE - PLANSKA CELOTA J1, J2,J3, IN J4 – DRUGA
OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah tekstualnega dela
prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za mesto Jesenice (planska celota J1, J2,
J3 in J4) v drugi obravnavi, s sprejetim amandmajem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG SPLOŠNIH POGOJEV ZA DOBAVO IN ODJEM TOPLOTE IZ
DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA TOPLOTNE ENERGIJE V OBČINI JESENICE
– DRUGA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je Matjaž Peskar povedal, da je predlagatelj med prvo in
drugo obravnavo preučil vse dane predloge in pripombe, in večino od teh pripomb
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in predlogov tudi upošteval. Za pripombe in predloge, ki niso bili upoštevani, pa je
v gradivu navedeno, zakaj jih ni bilo mogoče vključiti v besedilo Splošnih pogojev.
Povedal je tudi, da je Statutarna komisija naknadno sprejela še dva amandmaja,
ki pa sta zgolj redakcijske narave in ne posegata v vsebino Splošnih pogojev.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
REDAKCIJSKI AMANDMA 1:
Pod 5. člen se v oklepaju doda podnaslov, ki se glasi: »Energetske naprave v
upravljanju in uporabi.«
REDAKCIJSKI AMANDMA 2:
Pod 6. člen se v oklepaju doda podnaslov, ki se glasi: »Pogoji za prevzem
objektov in naprav.«
SKLEP:
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlagani Sklep
predlagatelja s sprejetima redakcijskima amandmajema.
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance je presodil, da so predlagani Splošni pogoji za
dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v občini
Jesenice v skladu z Aktom o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev
za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja in predlaga, da Občinski
svet občine Jesenice da soglasje k predlogu akta v drugi obravnavi.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko
ugotavlja, da so predlagani Splošni pogoji za dobavi in odjem toplote iz
distribucijskega omrežja toplotne energije v Občini Jesenice v skladu z Aktom o
določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz
distribucijskega omrežja in daje soglasje k predlogu akta v drugi obravnavi.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo je presodil, da so predlagani Splošni pogoji za dobavo in
odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v občini Jesenice v
skladu z Aktom o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo
in odjem toplote iz distribucijskega omrežja in predlaga, da Občinski svet občine
Jesenice da soglasje k predlogu akta v drugi obravnavi.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
438. sklep 25. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.02.2009 k 5.
točki dnevnega reda: PREDLOG SPLOŠNIH POGOJEV ZA DOBAVO IN
ODJEM TOPLOTE IZ DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA TOPLOTNE ENERGIJE
V OBČINI JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA – SPREJEM AMANDMAJA.
AMANDMA 1:
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Pod 5. člen se v oklepaju doda podnaslov, ki se glasi: »Energetske naprave v
upravljanju in uporabi.«
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.

439. sklep 25. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.02.2009 k 5.
točki dnevnega reda: PREDLOG SPLOŠNIH POGOJEV ZA DOBAVO IN
ODJEM TOPLOTE IZ DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA TOPLOTNE ENERGIJE
V OBČINI JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA – SPREJEM AMANDMAJA.
AMANDMA 2:
Pod 6. člen se v oklepaju doda podnaslov, ki se glasi: »Pogoji za prevzem
objektov in naprav.«
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 22
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
in
440. sklep 25. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.02.2009 k 5.
točki dnevnega reda: PREDLOG SPLOŠNIH POGOJEV ZA DOBAVO IN
ODJEM TOPLOTE IZ DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA TOPLOTNE ENERGIJE
V OBČINI JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA – SPREJEM AMANDMAJA.
Občinski svet Občine Jesenice je presodil, da so predlagani Splošni pogoji za
dobavi in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Občini
Jesenice v skladu z Aktom o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev
za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja in daje soglasje k predlogu
akta v drugi obravnavi, s sprejetima redakcijskima amandmajema.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 24
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG TARIFNEGA SISTEMA ZA DOBAVO IN ODJEM TOPLOTE IZ
DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA TOPLOTNE ENERGIJE V OBČINI JESENICE
– DRUGA OBRAVNAVA.
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V uvodni obrazložitvi je Matjaž Peskar povedal, da je tudi pri tem aktu
predlagatelj preučil dane pripombe in predloge, ter nekatere tudi v celoti
upošteval. Nekaterih pripomb in predlogov pa predlagatelj ni mogel upoštevati iz
različnih razlogov, med drugim tudi zaradi odstopanja od zahtev določil akta o
metodologiji za pripravo tarifnih sistemov, saj bi v primeru upoštevanja pripomb in
predlogov, ta akt ne bil več v skladu z njimi. Med drugim predlagatelj ni upošteval
pripombe, da bi uvedli še četrto tarifno skupino odjemalcev, ker je uvajanje še
ene tarifne skupine nepotrebno. Zato predlagatelj tudi ni pripravil predloga
amandmaja na 8. člen, pripravil pa je predlog amandmaja na 11. člen, s katerim
se bolj natančno urejajo možni načini plačevanja toplote na podlagi izdanih
računov.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
REDAKCIJSKI AMANDMA:
V 2. odstavku 11. člena se za prvo alinejo v oklepaju doda nov tekst, ki se glasi:
»po varianti 1«.
V istem odstavku 11. člena, za 2. alinejo se na koncu teksta doda v oklepaju nov
tekst, ki se glasi »po varianti 2«.
SKLEP:
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlagani Sklep
predlagatelja, s sprejetim redakcijskim amandmajem.
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance je presodil, da je predlagani Tarifni sistem za
dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v občini
Jesenice v skladu z Aktom o določitvi metodologije za določitev tarifnih sistemov
za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja in predlaga, da Občinski
svet občine Jesenice da soglasje k predlogu akta v drugi obravnavi.
Predlagatelj Tarifnega sistema za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega
omrežja toplotne energije v občini Jesenice v skladu z razpravo na seji Odbora za
proračun in finance do seje Občinskega sveta pripravi predlog amandmaja na 8.
in 11. člen Tarifnega sistema.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko ugotavlja
da je predlagani Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega
omrežja toplotne energije v Občini Jesenice v skladu z Aktom o določitvi
metodologije za določitev tarifnih sistemov za dobavo in odjem toplote iz
distribucijskega omrežja in daje soglasje k predlogu akta v drugi obravnavi s
predlaganim redakcijskim amandmaje 11. člena, ki ga bo Občinskemu svetu
predlagal v sprejem Odbor za gospodarstvo.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
AMANDMA:
V 11. členu Tarifnega sistema za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega
omrežja toplotne energije v občini Jesenice se spremeni besedilo 3. odstavka,
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tako da se ta pravilno glasi: »V drugih primerih plačevanja toplote morata
dobavitelj in odjemalec obvezno skleniti pisni sporazum o delitvi stroškov in
obračunu porabe toplotne energije.«
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo je presodil, da je predlagani Tarifni sistem za dobavo in
odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v občini Jesenice v
skladu z Aktom o določitvi metodologije za določitev tarifnih sistemov za dobavo
in odjem toplote iz distribucijskega omrežja in predlaga, da Občinski svet občine
Jesenice da soglasje k predlogu akta v drugi obravnavi, s sprejetim
amandmajem.
V razpravi so sodelovali:
Boris Bregant:
• Glede na to, da je bilo v uvodu obrazloženo, da je dovolj manevrskega
prostora tudi za posebne odjemalce toplotne energije, potem amandma na
8. člen Tarifnega sistema ni potreben. Se je pa njegov predlog nanašal na
posamezne večje uporabnike, ki bi bili verjetno istočasno kot uporabniki
lahko tudi proizvajalci toplote.
• Glede na to, da je predlagatelj predlog preučil in odgovoril, da je tudi za to
skupino odjemalcev dovolj manevrskega prostora, potem se strinja, da
amandma na 8. člen Tarifnega sistema ni več potreben.
Robert Pajk:
• Dovolj manevrskega prostora za posebno skupino odjemalcev je že v
Splošnih pogojih, kjer 8. odstavek 21. člena določa, da pogodba o dobavi
toplote med drugim vsebuje tudi morebitne posebnosti pogodbenega
razmerja, ki niso skladna z določili teh Splošnih pogojev, Sistemskih
obratovalnih navodil ali Tarifnega sistema.
Jernej Udir:
• Zanima ga, v kakšnem smislu je bila mišljena razprava, da so večji porabniki
toplote lahko istočasno tudi proizvajalci.
Boris Bregant:
• Večji uporabniki toplote (šola, bolnica ipd.) imajo lahko narejen dodaten
ogrevalni sistem, ki v primeru zelo nizkih temperatur deluje z lastno
kotlovnico in z lastnim energentom. V poletnih mesecih pa bi lahko ta sistem
deloval vzporedno ali pa bi preprosto miroval.
Matjaž Peskar:
• Glede na to, da je predlagatelj pripravil nov predlog amandmaja na 11. člen
Tarifnega sistema, je amandma, ki ga je sprejela Statutarna komisija,
brezpredmeten.
Po razpravi je župan predlagal
441. sklep 25. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.02.2009 k 6.
točki dnevnega reda: PREDLOG TARIFNEGA SISTEMA ZA DOBAVO IN
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ODJEM TOPLOTE IZ DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA TOPLOTNE ENERGIJE
V OBČINI JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA – SPREJEM AMANDMAJA.
V 11. členu predloga Tarifnega sistema za dobavo in odjem toplote iz
distribucijskega omrežja toplotne energije v občini Jesenice se drugi odstavek
spremeni tako, da se glasi:
Odjemalci plačujejo toploto na podlagi izdanih računov:
(varianta 1): mesečno po porabi,
(varianta 2): mesečno akontativno za ogrevalno sezono, kjer se višina
akontacije določi vnaprej in spremeni enkrat v obračunskem obdobju na podlagi
poračuna ogrevalne sezone. V tem primeru morata dobavitelj in odjemalec
obvezno skleniti pisni sporazum o delitvi stroškov in obračunu porabe toplotne
energije.
Tretji odstavek se črta.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 21
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.
in
442. sklep 25. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.02.2009 k 6.
točki dnevnega reda: PREDLOG TARIFNEGA SISTEMA ZA DOBAVO IN
ODJEM TOPLOTE IZ DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA TOPLOTNE ENERGIJE
V OBČINI JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA.
Občinski svet Občine Jesenice je presodil, da je predlagani Tarifni sistem za
dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Občini
Jesenice v skladu z Aktom o določitvi metodologije za določitev tarifnih sistemov
za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja in daje soglasje k predlogu
akta v drugi obravnavi, s sprejetim amandmajem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 24
PROTI - 2
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG ODLOKA O DISTRIBUCIJI TOPLOTE IZ VROČEVODNEGA
OMREŽJA V OBČINI JESENICE – PRVA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je Marko Markelj povedal, da je zaradi večjih sprememb
energetske zakonodaje potrebno pristopiti k sprejemu novih odlokov za občinske
gospodarske javne službe s področja energetike. Glede na sprejem splošnih
pogojev in tarifnega sistema za dobavo in odjem toplote, je predlagani odlok

14

usmerjen predvsem na določitev načina izvajanja te službe v javnem
komunalnem podjetju, zato bi bilo tudi prav, da bi se sprejel istočasno s splošnimi
pogoji in tarifnim sistemom.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija Občinskemu svetu predlaga, da sprejme besedilo Odloka o
distribuciji toplote iz vročevodnega omrežja v občini Jesenice v prvi obravnavi z
upoštevanjem predlogov matičnega delovnega telesa.
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o distribuciji toplote iz vročevodnega omrežja v občini
Jesenice v prvi obravnavi.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko
Občinskemu svetu predlaga da sprejme predlog Odloka o distribuciji toplote iz
vročevodnega omrežja v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog Odloka o distribuciji toplote iz vročevodnega omrežja v občini Jesenice v
prvi obravnavi.
V razpravi je sodeloval:
Matjaž Peskar:
• Kljub temu, da je predlagani Odlok v prvi obravnavi, tarifni sistem in splošni
pogoji pa so že sprejeti, ni bojazni, da bi bilo karkoli narobe, kajti tako pri
splošnih pogojih, kot tudi pri tarifnem sistemu je med prehodnimi in končnimi
določbami navedeno, da akt začne veljati šele naslednji dan po uveljavitvi
Odloka o distribuciji toplote iz vročevodnega omrežja občine Jesenice.
Po razpravi je župan predlagal
443. sklep 25. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.02.2009 k 7.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O DISTRIBUCIJI TOPLOTE IZ
VROČEVODNEGA OMREŽJA V OBČINI JESENICE – PRVA OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Odloka o distribuciji toplote iz vročevodnega omrežja v občini
Jesenice – PRVA OBRAVNAVA, s predlogom popravka matičnega delovnega
telesa, da se v 9. členu črta beseda števnina
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 27
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 8:
PREDLOG SPLOŠNIH POGOJEV ZA DOBAVO IN ODJEM ZEMELJSKEGA
PLINA IZ DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA ZA GEOGRAFSKO OBMOČJE
OBČINE JESENICE - PRVA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je Robert Pajk povedal, da na energetskem območju od
leta 2003 ni bilo bistvenih sprememb, na podlagi Energetskega zakona pa večino
splošnih aktov sprejema sistemski operater distribucijskega omrežja. Na območju
občine Jesenice je to javno komunalno podjetje JEKO-IN, d.o.o., ki ima koncesijo
za opravljanje sistemskega operaterja za distribucijsko omrežje zemeljskega
plina. Zato je predlagatelj v skladu z energetsko zakonodajo pristopil k pripravi
akta, ki bo nadomestil Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe
distribucije zemeljskega plina ter odjemu in dobavi zemeljskega plina iz
distribucijskega omrežja v občini Jesenice. Ta akt je bil pripravljen na podlagi
metodologije o določitvi splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina.
Splošne pogoje na predlog sistemskega operaterja sprejme Občinski svet občine
Jesenice, pred njihovo objavo pa mora predlagatelj pridobiti še soglasje Agencije
za energijo. Energetski zakon pri postopku sicer predvideva najprej soglasje
lokalne skupnosti, vendar je predlagatelj zaradi skrajšanja postopka že pridobil
soglasje Agencije za energijo.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlagane Splošne
pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za
geografsko območje občine Jesenice v prvi obravnavi.
Do priprave dokumenta za drugo obravnavo se pridobi predhodno mnenje oz.
tolmačenje pristojne vladne službe o izvajanju 64. člena Energetskega zakona.
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance je presodil, da so predlagani Splošni pogoji za
dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko
območje občine Jesenice v skladu z Aktom o določitvi metodologije za določitev
splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega
omrežja in predlaga, da Občinski svet občine Jesenice da soglasje k predlogu
akta v prvi obravnavi.
Pri pripravi besedila akta za drugo obravnavo se proučijo naslednje pripombe in
predlogi Odbora, ki so:
• besedilo Splošnih pogojev naj se nekoliko skrči, kajti pri prebiranju
besedila, se veliko stvari ponavlja;
• ali je zadosti, da sistemski operater samo na svoji spletni strani objavi
obrazec za pridobitev informacije o možni priključitvi na distribucijsko
omrežje, kot je to navedeno v 9. členu;
• v 16. členu se lahko izloči zadnji del besedila, ki se glasi: »izdanih na
njegovi podlagi«;
• kaj v 19. členu pomeni dikcija »konec distribucije zemeljskega plina«;
• poenostavi naj se drugi odstavek 54. člena, ki določa, da dobavitelj pošlje
gospodinjskemu odjemalcu obvestilo najpozneje do vključno drugega dne
v mesecu pred mesecem, ko naj bi sprememba začela veljati.
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Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko je
presodil, da so predlagani Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz
distribucijskega omrežja za geografsko območje občine Jesenice v skladu z
Aktom o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem
toplote iz distribucijskega omrežja in daje soglasje k predlogu akta v prvi
obravnavi.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo je presodil, da so predlagani Splošni pogoji za dobavo in
odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje
občine Jesenice v skladu z Aktom o določitvi metodologije za določitev splošnih
pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja in
predlaga, da Občinski svet občine Jesenice da soglasje k predlogu akta v prvi
obravnavi.
V razpravi so sodelovali:
Ibrahim Smajić:
• Glede na zadnjo krizo pri dobavi zemeljskega plina, predlaga, da se povsod
kjer je možno, večstanovanjske objekte priključi na daljinsko ogrevanje. Pri
daljinskem ogrevanju je namreč možno uporabiti tudi alternativne vire
energije, kar je za uporabnike veliko bolj ugodno, saj niso odvisni samo od
zemeljskega plina, ki ga dobavitelji kadarkoli lahko ponovno prenehajo
dobavljati.
Robert Pajk:
• Statutarna komisija je sprejela sklep, da se do priprave dokumenta za drugo
obravnavo pridobi predhodno mnenje oz. tolmačenje pristojne vladne službe
o izvajanju 64. člena Energetskega zakona.
• Pridobivanje navedenega mnenja lahko traja zelo dolgo časa, poleg tega pa
je od 1. julija 2007 dalje trg zemeljskega plina odprt za vse odjemalce, zato
sprejem tarifnega pravilnika ni več potreben.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
• Na to temo bo v prihodnjih dneh sklican skupen sestanek, na katerem se bo
pred pripravo Splošnih pogojev za drugo obravnavo poskušalo razrešiti vse
izpostavljene dileme.
Boris Smolej:
• Zanima ga, ali obstaja kakšna varovalka za tiste uporabnike, ki so se
priklopili na zemeljski plin, dobavitelj pa ni več zainteresiran, da bi jih
oskrboval s tem energentom. Ali so uporabniki zemeljskega plina v tem
primeru upravičeni vsaj do povrnitve stroškov?
Mag. Aleksander Kupljenik:
• Do primera, ko dobavitelj zemeljskega plina ne bi bil zainteresiran za
oskrbovanje posameznega območja s tem energentom, lahko pride samo pri
novih dobaviteljih.
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Mag. Valentina Gorišek:
• Varovalko predstavlja Zakon o obligacijskih razmerjih, ki točno določa, da je
navedeno javno gospodarsko službo potrebno izvajati.
Robert Pajk:
• Dobavitelj zemeljskega plina in gospodinjski odjemalec imata sklenjeno
pogodbo o dobavi, v kateri so tudi določbe o načinu reševanja medsebojnih
sporov. Če se pogodba o dobavi ne izvaja, se potem spor rešuje na sodišču.
Po razpravi je župan predlagal
444. sklep 25. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.02.2009 k 8.
točki dnevnega reda: PREDLOG SPLOŠNIH POGOJEV ZA DOBAVO IN
ODJEM ZEMELJSKEGA PLINA IZ DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA ZA
GEOGRAFSKO OBMOČJE OBČINE JESENICE - PRVA OBRAVNAVA.
Občinski svet občine Jesenice je presodil, da so predlagani Splošni pogoji za
dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko
območje občine Jesenice v skladu z Aktom o določitvi metodologije za določitev
splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja in daje
soglasje k predlogu akta - prva obravnava.
Do priprave dokumenta za drugo obravnavo se pridobi predhodno mnenje oz.
tolmačenje pristojne vladne službe o izvajanju 64. člena Energetskega zakona in
do priprave dokumenta za drugo obravnavo se proučijo dane pripombe odborov
in občinskega sveta, in sicer:
• besedilo Splošnih pogojev naj se nekoliko skrči, kajti pri prebiranju besedila,
se veliko stvari ponavlja;
• ali je zadosti, da sistemski operater samo na svoji spletni strani objavi
obrazec za pridobitev informacije o možni priključitvi na distribucijsko
omrežje, kot je to navedeno v 9. členu;
• v 16. členu se lahko izloči zadnji del besedila, ki se glasi: »izdanih na njegovi
podlagi«;
• kaj v 19. členu pomeni dikcija »konec distribucije zemeljskega plina«;
• poenostavi naj se drugi odstavek 54. člena, ki določa, da dobavitelj pošlje
gospodinjskemu odjemalcu obvestilo najpozneje do vključno drugega dne v
mesecu pred mesecem, ko naj bi sprememba začela veljati.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 27
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
PREDLOG DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM
PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU PLAVŠKI TRAVNIK II - VRBJE V
POSTOPKU JAVNE RAZGRNITVE – PRVA OBRAVNAVA.
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V uvodni obrazložitvi je mag. Valentina Gorišek povedala, da bo nov Odlok
pripomogel k nadaljnjem urejanju poslovnih lokacij v občini ob upoštevanju
veljavne zakonodaje in novih političnih ter gospodarskih razmer. S prejemom
OPPN- ja za ureditveno območje Plavški travnik II – Vrbje bo občina Jesenice
pridobila prostorski izvedbeni akt, na podlagi katerega bo lahko uredila nove
lokacije za poslovne dejavnosti in dokončno uredila manjkajočo komunalno in
prometno infrastrukturo v tem območju.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija na vsebino predlaganega dopolnjenega osnutka Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu Plavški travnik II - Vrbje v postopku
javne razgrnitve nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme v
prvi obravnavi.
Boris Smolej – predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
se je seznanil in obravnaval predlog Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu Plavški travnik II – Vrbje v prvi obravnavi s predlogom, da se
do druge obravnave proučijo predlogi in pripombe Odbora, ter se jih upošteva pri
pripravi Odloka za drugo obravnavo.
Pri pripravi besedila Odloka se proučijo naslednje pripombe in predlogi Odbora, ki
so:
• pri določanju medija za daljinsko ogrevanje se dovoli tudi druge medije,
zato se popravi besedilo 17. člena, kjer je zapisano, da se priključitev na
plinovodno omrežje omejuje;
• pri merilih in pogojih za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko urejanje se
poenotijo tolerance za vsa območja, ki lahko odstopajo od 18 % do 60 %;
• popravi se besedilo 29. člena Odloka, kjer bodo odstopanja od tehničnih
rešitvah zajeta iz meril in pogojev za urbanistično, arhitektonsko in
krajinsko urejanje;
• izogne se vsem liberalističnim omilitvam pri etažiranju na obravnavanem
območju.
V razpravi so sodelovali:
Boris Bregant:
• V 4. členu, kjer so območja glede na lego razdeljena na ožje enote, bi se pri
območju A, na prostoru, ki ga uporablja Kinološko društvo FIDO, del površin
lahko namenilo za rekreacijske dejavnosti.
• V območju B so predvidena tudi parkirišča v kletnih etažah, zato predlaga,
da se predhodno preuči poplavnost tega območja.
• V območju F, ki zajema območje med reko Savo in avtocesto, naj se
površine namenijo za športno-rekreacijske dejavnosti
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Jernej Udir:
• V območju A je izrecno prepovedana uporaba vetrne energije. Strinja se, da
vetrnice ne morejo biti postavljene sredi doline, vendar pa je veliko območij,
kjer bi le-te lahko postavili popolnoma neopazno, npr. na deponiji Mala
Mežakla. Zato se mu ne zdi prav, da se z Odlokom uporaba vetrne energije
popolnoma prepove.
Igor Arh:
• V območju A je dovoljena gradnja baznih postaj mobilne telefonije in drugih
nadzemnih objektov za brezžični prenos signalov. Po njegovem mnenju naj
v območju A gradnje teh naprav ne bi bila dovoljena, ker so blizu
stanovanjski objekti.
Boris Bregant:
• V 9. in 11. členu Odloka je na severni strani vozišča predvidena izgradnja
pločnika. Ker je brežina reke Save zelo lepo urejena, predlaga, da se pločnik
uredi na južni strani, da bo lahko služil tudi kot sprehajalna pešpot.
Ivanka Zupančič:
• Na tem področju se že sedaj izvaja veliko rekreativnih dejavnosti, zato
predlaga, da se uredi tudi pot za sprehajalce, kolesarje ipd.
Po razpravi je župan predlagal
445. sklep 25. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.02.2009 k 9.
točki dnevnega reda: PREDLOG DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O
OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU PLAVŠKI TRAVNIK II
- VRBJE V POSTOPKU JAVNE RAZGRNITVE – PRVA OBRAVNAVA.
Občinski svet Občine Jesenice se je seznanil in obravnaval predlog Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu Plavški travnik II – Vrbje – prva
obravnava, s tem, da se do druge obravnave proučijo predlogi in pripombe
Odbora, ter se jih upošteva pri pripravi Odloka za drugo obravnavo.
Pri pripravi besedila Odloka se proučijo naslednje pripombe in predlogi, ki so:
• pri določanju medija za daljinsko ogrevanje se dovoli tudi druge medije, zato
se popravi besedilo 17. člena, kjer je zapisano, da se priključitev na
plinovodno omrežje omejuje;
• pri merilih in pogojih za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko urejanje se
poenotijo tolerance za vsa območja, ki lahko odstopajo od 18 % do 60 %;
• popravi se besedilo 29. člena Odloka, kjer bodo odstopanja od tehničnih
rešitvah zajeta iz meril in pogojev za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko
urejanje;
• izogne se vsem liberalističnim omilitvam pri etažiranju na obravnavanem
območju;
• v 4. členu, območje A - prostor, ki ga uporablja KD FIDO (stran 8) se lahko
nameni za rekreacijske površine;
• v območju B - kjer so predvidena parkirišča v kletnih etažah, naj se
predhodno prouči poplavnost območja;
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• območje F – površine med reko Savo in avtocesto naj se namenijo za
rekreacijske površine;
• območje A - prepovedana je uporaba alternativne vetrne energije, na
deponiji Mala Mežakla pa bi lahko neopazno postavili vetrnice;
• območje A – ni primerno za namestitev baznih postaj mobilne telefonije, ker
je to pretežno stanovanjsko območje;
• proučita naj se 9. in 11. člen, ker je predviden pločnik na desni strani, prav bi
bilo, da se ga vriše na južni strani, ker bi ga namenili tudi kot sprehajalno pot
ob reki Savi;
• povsod tam, ker je namenjen prostor za rekreativne površine naj se uredi
tudi kolesarska pot.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 26
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
PREDLOG ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI
JESENICE – PRVA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je Vlasta Mencingar povedala, da je Občina Jesenice v
mesecu juniju 2007 začela s postopkom sprememb in dopolnitev veljavnega
Odloka o kategorizaciji občinskih cest in zaprosila Direkcijo Republike Slovenije
za ceste za soglasje k predlaganim spremembam. Z večino prekategorizacij se
Direkcija ni strinjala, za že kategorizirane ceste pa je zahtevala podrobnejše
gradivo. Pomladi 2008 je bil v postopku priprave nov odlok o kategorizaciji
občinskih cest. Na novo so bile kategorizirane ceste v Javorniškem Rovtu,
nekatere obstoječe javne poti, pa so se prekategorizirale v ustrezno kategorijo
lokalnih cest. Direkcija za ceste je izdala soglasje na pripravljen odlok konec
decembra 2008, zato je sedaj odlok lahko tudi predložen v obravnavo na
Občinskem svetu.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija na vsebino predlaganega Odloka o kategorizaciji občinskih
cest v občini Jesenice nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga
sprejme v prvi obravnavi.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko
Občinskemu svetu predlaga, da sprejme predlog Odloka o kategorizaciji
občinskih cest v občini Jesenice v predlaganem besedilu – PRVA OBRAVNAVA.
V razpravi so sodelovali:
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Marko Zupančič:
• V 7. členu naj se pri cesti pod zaporedno številko 111 – Javorniški Rovt –
Kladnik popravi hišna številka, kajti do hišne številke 28 poteka popolnoma
druga pot.
Marija Kalan:
• Pri cesti pod zaporedno številko 35 naj se popravi lokacija, tako da se
namesto vrtca, ki ga ni več, navede, da cesta poteka do krajevne skupnosti.
Enaka sprememba naj se naredi tudi pri cesti pod zaporedno številko 55.
• Pri cesti pod zaporedno številko 36 naj se popravijo hišne številke, saj je
pravilen odsek Ilirska cesta 20-3 in ne Ilirska cesta 14-3, kot je navedeno v
gradivu.
Vlasta Mencingar:
• Končni odseki cest so povzeti po karti, lahko pa se ponovno preverijo
začetki odsekov.
Ibrahim Smajić:
• Zanima ga, kako daleč so dogovori s Stanovanjskim skladom Republike
Slovenije glede prenosa zemljišč. Na Občino Jesenice bi se moral prenesti
vsaj odsek ceste Cesta 1. maja od št. 33 do št. 47.
Mag. Valentina Gorišek:
• Stanovanjski sklad Republike Slovenije prodaja vsa svoja zemljišča, ki jih je
mogoče prodati, vsi ostali postopki pa so trenutno ustavljeni. Je pa 4. marca
na Občini Jesenice sklican sestanek s predstavniki Stanovanjskega sklada,
in na tem sestanku se jih bo opozorilo predvsem na prenos zemljišč, ki v
naravi predstavljajo ceste.
Vinko Lavtižar:
• Odsek ceste pod zaporedno številko 22 je poimenovan »Pod Mirco«. Ime
tega odseka naj se popravi, saj le-ta predstavlja cestno povezavo z
Razgledno potjo.
Zoran Kramar:
• Ne strinja se s tem, da se je iz kategorizacije občinskih cest izključilo cesto
Hrušica – Belo polje, saj se ta cesta še vedno uporablja.
• V skico naj se vriše novo asfaltirana cesta na Hrušici, ki poteka do novega
bloka in naprej do stanovanjskih hiš.
Vlasta Mencingar:
• V Odlok je že vnesena novo asfaltirana cesta na Hrušici, ki poteka mimo
novo zgrajenega bloka do stanovanjskih hiš.
• Na podlagi Zakona o javnih cestah občina lahko kategorizira samo tiste
ceste, ki segajo do občinske meje. Lokalna cesta Hrušica – Belo polje se je
zato skrajšala in poteka samo do občinske meje, preostali del ceste pa je
kategoriziran v občini Kranjska Gora. Omenjena cesta se namreč lahko v
celoti kategorizira v občini Jesenice samo pod pogojem, da se predhodno
spremeni občinska meja.
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Po razpravi je župan predlagal
446. sklep 25. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.02.2009 k 10.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH
CEST V OBČINI JESENICE – PRVA OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice v
predlaganem besedilu – PRVA OBRAVNAVA, s predlogom, da se do priprave
besedila Odloka v drugi obravnavi proučijo naslednje pripombe:
• pri cesti pod zap. št. 111 naj se popravi hišna številka (28);
• pri cesti pod. zap.št. 35 in 55 se popravi besedilo - napiše se do »krajevne
skupnosti«;
• pri cesti pod. zap.št. 36 se besedilo popravi na »Ilirska cesta od 20 – 3«;
• kako daleč so dogovori s Stanovanjskim skladom RS v zvezi s prenosom
zemljišč – na Občino bi se morala prenesti Cesta 1. maja od hišne št. 33-47;
• pri cesti pod zap. 22 – cesta Pod Mirco bi se morala šteti kot povezovalna
cesta do Razgledne poti;
• iz kategorizacije občinskih cest se ne sme izključiti ceste Hrušica obračališče avtobusne postaje do spomenika Belo polje;
• na Hrušici se v karto vriše nova asfaltirana povezovalna cesta, ki pelje do
novega stanovanjskega bloka in naprej do stanovanjskih hiš Muchet ter
desno proti vasi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11:
PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O
DODELJEVANJU DRŽAVNIH POMOČI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA
GOSPODARSTVA V OBČINI JESENICE.
V uvodni obrazložitvi je mag. Valentina Gorišek povedala, da se je v času
izvajanja Pravilnika ugotovilo, da so zaradi lažjega izvajanja potrebne nekatere
spremembe in dopolnitve. Te spremembe in dopolnitve se nanašajo v glavnem
na 3. člen, kjer so konkretneje opredeljeni prejemniki državnih pomoči ter na 6 in
12. člen, , kjer se obdobje, ki upravičenca zavezuje, da mora imeti naložbo v lasti
vsaj 5 let po končani naložbi, skrajšuje na 2 leti. Spreminjata pa se tudi 15. in 16.
člen, kjer se je konkretno opredeljena maksimalna višina sredstev nadomestila z
možnostjo, da se le-ta določi z razpisom
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
AMANDMA:
V 5. členu Pravilnika se doda novi 2. odstavek z naslovom, ki se glasi: »Pogoji ter
doda besedilo, ki se glasi: »V 15. členu Pravilnika se v 1. alineji črtata številka in
beseda »5 let« in se ju nadomesti z številko in besedo, ki se glasi »2 leti«.
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SKLEP:
Statutarna komisija 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, s
sprejetim amandmajem.
Oto Kelih – predsednik Odbora 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 v predloženem besedilu.
Robert Pajk – predsednik Odbora 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 v
predloženem besedilu, s tem, da se v predzadnji alineji 15. člena obdobje, v
katerem se mora ohraniti delovno mesto, za katero je bila pridobljena pomoč, iz 5
let skrajša na 2 leti.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
447. sklep 25. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.02.2009 k 11.
točki dnevnega reda: PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O DODELJEVANJU DRŽAVNIH POMOČI ZA
SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA V OBČINI JESENICE –
SPREJEM AMANDMAJA.
AMANDMA:
V 5. členu Pravilnika se doda novi 2. odstavek z naslovom, ki se glasi: »Pogoji«
ter doda besedilo, ki se glasi: »V 15. členu Pravilnika se v 1. alineji črtata številka
in beseda »5 let« in se ju nadomesti s številko in besedo, ki se glasi »2 leti«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 21
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
in
448. sklep 25. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.02.2009 k 11.
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, s sprejetim amandmajem.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 12:
PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE JESENICE V LETU 2009.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Vera Pintar – predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki opravlja strokovne
naloge po 2. členu Odloka o priznanjih občine Jesenice (Ur. List RS, št.79/2004)
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da se naziv Častni občan občine
Jesenice podeli Jožu Varlu, roj. 6.4.1926, stanujoč na Jesenicah, Cesta maršala
Tita 87.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki opravlja strokovne
naloge po 2. členu Odloka o priznanjih občine Jesenice (Ur. List RS, št.79/2004)
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da se Plaketa občine
Jesenice podeli:
Petru Muharju, roj. 18.8.1947, z Blejske Dobrave, Lipce 38
Franciju Bizjaku, roj. 17.4.1942, z Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 1/a in
Majdi Rebernik, roj. 23.10.1949, z Blejske Dobrave, Kočna 12/b.
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija na vsebino predlaganega Sklepa o podelitvi naziva Častni
občan občine Jesenice nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga
sprejme.
V razpravi so sodelovali:
Oto Kelih:
• Zanima ga, zakaj so za vse štiri nagrade predlagani kulturniki? Meni, da bi
Komisija o tem morala voditi neko evidenco.
Vera Pintar:
• Komisija je prejela 13 kvalitetnih predlogov za podelitev priznanj, ki pa so v
večini vsi izhajali iz kulture. Kultura je namreč tako področje, na katerem
velika večina res dela volontersko, medtem, ko se pri vseh drugih področjih
podeljujejo neke denarne nagrade za opravljeno delo.
Ivanka Zupančič:
• Kljub objavljenemu javnemu razpisu, meni, da je postopek evidentiranja
nekoliko pomanjkljiv, saj marsikdo temu ne posveča nobene pozornosti.
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Župan Tomaž Tom Mencinger:
• Če se posamezni predlogi pojavijo med letom, se le-ti lahko sporočijo na
Občino Jesenice, saj ob objavi razpisa dostikrat ni pravih predlogov za
podelitev priznanj.
Po razpravi je župan predlagal
449. sklep 25. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.02.2009 k 12.
točki dnevnega reda: PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE
JESENICE V LETU 2009.
Sprejme se Sklep o podelitvi naziva Častni občan občine Jesenice:
Naziv častni občan občine Jesenice se podeli Jožu Varlu, roj. 6.4.1926, z
Jesenic, Cesta maršala Tita 87.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 21
PROTI 0- 0
Sklep je bil sprejet.
in
450. sklep 25. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.02.2009 k 12.
točki dnevnega reda: PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE
JESENICE V LETU 2009.
Plaketo občine Jesenice prejmejo:
• Peter Muhar, roj. 18.8.1947, z Blejske Dobrave, Lipce 38,
• Franci Bizjak, roj. 17.4.1942, z Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 1/a in
• Majda Rebernik, roj. 23.10.1949, z Blejske Dobrave, Kočna 12/b.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 22
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 13:
VOLITVE IN IMENOVANJA:
13.1 Predlog za imenovanje kandidatov za člane Sveta javnega zavoda
Občinska knjižnica Jesenice – predstavniki ustanovitelja.
13.2 Predlog za razrešitev člana Nadzornega sveta JEKO-IN, d.o.o. Jesenice
po funkciji in predlog za imenovanje drugega člana Nadzornega sveta
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice po funkciji.
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13.1 PREDLOG ZA IMENOVANJE KANDIDATOV ZA
JAVNEGA
ZAVODA
OBČINSKA
KNJIŽNICA
PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA.

ČLANE SVETA
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 Občinska knjižnica Jesenice imenuje naslednje predlagane
kandidate:
• Eriko Repovž, roj. 1951, z Jesenic, Tomšičeva 50
• Valentina Markeža, roj. 1946, Z Jesenic, Cesta talcev 4/a
• Simono Pajk, roj. 1965, z Blejske Dobrave, Blejska Dobrava 26/.
Mandat Sveta javnega zavoda traja pet (5) let, ki začne teči z dnem konstituiranja
Sveta javnega zavoda.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
451. sklep 25. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.02.2009 k
13.1 točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Predlog za
imenovanje kandidatov za člane Sveta javnega zavoda Občinska knjižnica
Jesenice – predstavniki ustanovitelja.
Za predstavnike ustanovitelja v Svet javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice
se imenuje naslednje predlagane kandidate:
• Eriko Repovž, roj. 1951, z Jesenic, Tomšičeva 50,
• Valentina Markeža, roj. 1946, Z Jesenic, Cesta talcev 4/a,
• Simono Pajk, roj. 1965, z Blejske Dobrave, Blejska Dobrava 26/.
Mandat Sveta javnega zavoda traja pet (5) let in začne teči z dnem konstituiranja
Sveta javnega zavoda.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 19
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

13.2 PREDLOG ZA RAZREŠITEV ČLANA NADZORNEGA SVETA JEKO-IN,
D.O.O. JESENICE PO FUNKCIJI IN PREDLOG ZA IMENOVANJE
DRUGEGA ČLANA NADZORNEGA SVETA JEKO-IN, D.O.O., JESENICE
PO FUNKCIJI.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročala:
Vera Pintar – predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja:
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Z javnim glasovanjem se z dne 28.02.2009 s funkcije člana Nadzornega sveta
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice kot predstavnik ustanovitelja in direktor Komunalne
direkcije občine Jesenice po funkciji predčasno razreši Tomaž Vidmar, roj. 1948,
iz Radovljica, Cesta svobode 20.
Z javnim glasovanjem se s 01.03.2009 na funkcijo člana Nadzornega sveta
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice kot predstavnik ustanovitelja in direktor Komunalne
direkcije občine Jesenice po funkciji imenuje Marko Markelj, roj. 1961, iz
Radovljice, Prešernova ulica 8.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
452. sklep 25. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.02.2009 k
13.2 točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Predlog za razrešitev
člana Nadzornega sveta JEKO-IN, d.o.o. Jesenice po funkciji in predlog za
imenovanje drugega člana Nadzornega sveta JEKO-IN, d.o.o., Jesenice po
funkciji.
S funkcije člana Nadzornega sveta JEKO-IN, d.o.o. Jesenice se z dne 28.2.2009
kot predstavnik ustanovitelja in direktor Komunalne direkcije občine Jesenice po
funkciji predčasno razreši Tomaž Vidmar, roj. 1948, iz Radovljice, Cesta svobode
20.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 27
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
in
453. sklep 25. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.02.2009 k
13.2 točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Predlog za razrešitev
člana Nadzornega sveta JEKO-IN, d.o.o. Jesenice po funkciji in predlog za
imenovanje drugega člana Nadzornega sveta JEKO-IN, d.o.o., Jesenice po
funkciji.
Na funkcijo člana Nadzornega sveta JEKO-IN, d.o.o., Jesenice se z dne 1.3.2009
kot predstavnik ustanovitelja in direktor Komunalne direkcije občine Jesenice po
funkciji imenuje Marko Markelj, roj. 1961, iz Radovljice, Prešernova ulica 8.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 27
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 14:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE:
14.1 Dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem zemljišča v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
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14.2 Dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v
last Občine Jesenice za leti 2008 in 2009..
14.1 DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM - ZEMLJIŠČA V LASTI OBČINE JESENICE ZA LETI
2008 IN 2009.
V uvodni obrazložitvi je mag. Valentina Gorišek povedala, da je Občinskemu
svetu predlagana šesta dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009. Dopolnitve se
nanašajo zgolj na razpolaganje z zemljišči, dodatno pa se načrtuje prodaja oz.
odtujitev zemljišč v orientacijski vrednosti 59.126,00 EUR.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem –
zemljišča v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
Ta dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti
Občine Jesenice – zemljišča za leti 2008 in 2009 je sestavni del Letnega načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča v lasti Občine Jesenice za
leti 2008 in 2009, ki ga je na svoji redni seji dne 22.11.2007 sprejel Občinski svet
občine Jesenice.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča
v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009, s tem, da se pred geodetsko odmero
na zemljišču s parc. št. 1950/2 k.o. Blejska Dobrava preveri, kolikšen del prostora
je še potreben za skladiščenje lesa.
Ta dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti
Občine Jesenice – zemljišča za leti 2008 in 2009 je sestavni del Letnega načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča v lasti Občine Jesenice za
leti 2008 in 2009, ki ga je na svoji redni seji dne 22.11.2007 sprejel Občinski svet
občine Jesenice.
Boris Smolej – predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme dopolnitev Letnega
načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča v lasti Občine
Jesenice za leti 2008 in 2009.
Ta dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti
Občine Jesenice – zemljišča za leti 2008 in 2009 je sestavni del Letnega načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča v lasti Občine Jesenice za
leti 2008 in 2009, ki ga je na svoji redni seji dne 22.11.2007 sprejel Občinski svet
občine Jesenice.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
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454. sklep 25. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.02.2009 k
14.1 točki dnevnega reda: PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE: Dopolnitev
Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem - zemljišča v lasti
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
1. Sprejme se dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem – zemljišča, v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
2. Ta dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v
lasti Občine Jesenice – zemljišča, za leti 2008 in 2009 sta sestavni del
Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča, v lasti
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009, ki ga je na svoji redni seji dne
22.11.2007 sprejel Občinski svet Občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 23
Sklep je bil sprejet.

14.2 DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA
PREMOŽENJA V LAST OBČINE JESENICE ZA LETI 2008 IN 2009..
V uvodni obrazložitvi je mag. Valentina Gorišek povedala, da je predlagana
dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine
Jesenice za leti 2008 in 2009 ravno tako šesta dopolnitev, ki je predlagana v
sprejem Občinskemu svetu. Predmet te dopolnitve Letnega načrta je pridobitev
nepremičnin s področja komunalnih dejavnosti, kjer je namen pridobitve zemljišč
za potrebe gradnje objektov komunalne infrastrukture oz. za uskladitev stanja z
dejanskim. Skupna orientacijska vrednost nepremičnin, ki so predmet te
dopolnitve, je 134.177,00 EUR.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme dopolnitev Letnega pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine
Jesenice za leti 2008 in 2009.
Ta dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 je sestavni del Letnega načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leti 2008 in 2009, ki ga je na
svoji redni seji dne 22.11.2007 sprejel Občinski svet občine Jesenice.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
dopolnitev Letnega pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine
Jesenice za leti 2008 in 2009.
Ta dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 je sestavni del Letnega načrta pridobivanja
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nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leti 2008 in 2009, ki ga je na
svoji redni seji dne 22.11.2007 sprejel Občinski svet občine Jesenice.
Boris Smolej – predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme dopolnitev Letnega
načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leti
2008 in 2009.
Ta dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 je sestavni del Letnega načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leti 2008 in 2009, ki ga je na
svoji redni seji dne 22.11.2007 sprejel Občinski svet občine Jesenice.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
455. sklep 25. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.02.2009 k
14.2 točki dnevnega reda: PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE: Dopolnitev
Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine
Jesenice za leti 2008 in 2009..
1. Sprejme se dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja
v last Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
2. Ta dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 je sestavni del Letnega načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leti 2008 in
2009, ki ga je na svoji redni seji dne 22.11.2007 sprejel občinski svet Občine
Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 15:
POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE ZA LETO
2008.
V uvodni obrazložitvi je Darja Radić, predsednica Nadzornega odbora občine
Jesenice, povedala, da se je Nadzorni odbor v letu 2008 sestal na 10 sejah,
sklicana pa je bila tudi ena korespondenčna seja. Nadzorni odbor je tekoče
spremljaj izvajanje posameznih nadzorov in drugih nalog ter sprejemal odločitve,
potrebne za realizacijo zastavljenih nalog. Na podlagi sprejetega programa dela
in naknadno sprejetih sklepov o izvedbi nadzorov, je Nadzorni odbor v letu 2008
izvajal naslednje nadzore: nadzor investicijskega vzdrževanja in gradnje
občinskih cest, nadzor pravnih aktov Občine Jesenice, nadzor nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča, nadzor Zaključnega računa proračuna občine
Jesenice za leto 2007, nadzor zbiranja in porabe pridobljenih prihodkov od
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odlaganja odpadkov na deponiji Mala Mežakla ter nadzor poslovanja javnega
zavoda Glasbena šola Jesenice. Nadzorni odbor pa je redno spremljal tudi
poslovanje uporabnikov proračuna občine in drugih izvajalcev javnih služb.
Nadzorni odbor je v letu 2008 naloge s področja nadzora javne porabe opravljal
aktivno in uspešno, ter s tem prispeval k pravilnemu in smotrnemu ravnanju s
proračunskimi sredstvi.
Razprave ni bilo.

Župan Tomaž Tom Mencinger se je Darji Radić zahvalil za poročilo o delu
Nadzornega odbora občine Jesenice v letu 2008.

TOČKA 16:
INFORMACIJI:
16.1 Informacija delovne skupine za ureditev razmer na področju
daljinskega ogrevanja.
16.2 Informacija o razvojnih trendih v občini Jesenice za leto 2007.
16.1 INFORMACIJA DELOVNE SKUPINE ZA UREDITEV RAZMER NA
PODROČJU DALJINSKEGA OGREVANJA.
V uvodni obrazložitvi je Boris Bregant povedal, da je delovna skupina
sestavljena iz predstavnikov dobavitelja vroče vode, distributerja in Občine
Jesenice. Delovna skupina je že prišla do prvega konkretnega zaključka, in sicer
do podpisa aneksa k dolgoročni pogodbi. Ta aneks se mora vsako leto skleniti
najkasneje do meseca septembra, ker pa je zadeva aktualna, pa je bilo
dogovorjeno, da se aneks sprejme čim preje. S tem aneksom je sedaj doseženo,
da se dobavitelj vroče vode zaveže, da bo zmanjšal ceno na račun manjše
porabe energenta za proizvodnjo vroče vode. Sprejet je bil dogovor, da se cena
zmanjša za 5 % v končni ceni MWh. Nova cena velja od 1.2. dalje, kar pomeni,
da bo pri položnicah za mesec februar to znižanje že upoštevano.
Drugo pomembno vprašanje pa je, kaj narediti v prihodnosti, da bi se strošek
ogrevanja še dodatno zmanjševal, pod pogojem, da se dobavitelj in distributer ne
spreminjata. Tu pa je bil dosežen drugi del dogovora, s katerim se dobavitelj
obvezuje, da bo storil vse, da bi izkoristil vse vire, ki so cenejši od klasičnega vira.
Ti viri so razpoložljivi v industriji (Acroni, TPJ), kjer se na določenih napravah da
ostanek toplote tehnično izrabit, npr. izraba toplote na peči v Acroniju,
kondenzatorji v kisikarni ipd. Dobavitelj je z dogovorom obvezan, da v šestih
mesecih posreduje prvi načrt, kaj bo naredil. Na ta način se bo cena toplotne
energije lahko zmanjšala še za 5 %, povezano pa je to tudi s podaljšanjem
pogodbe, saj sedanja pogodba velja do leta 2013, podaljša pa se lahko samo ob
predpostavki, da se doseže nek napredek na tem področju. Delovna skupina pa
bo delala naprej tudi še na drugih elementih cene in iskala vse možne variante za
izboljšanje stanja.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
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Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Informacijo delovne skupine za ureditev razmer na področju daljinskega
ogrevanja.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko
Občinskemu svetu predlaga, da sprejme Informacijo Delovne skupine za ureditev
razmer na področju daljinskega ogrevanja. Odbor pričakuje, da se bo tudi
distributer - JEKO-IN, d.o.o., Jesenice aktivno vključil in zavezal, da bo storil vse,
kar je v njegovi moči, da bo cena za daljinsko toploto za končnega uporabnika
nižja.
V razpravi so sodelovali:
Branko Noč:
• Posredovana je bila informacija, da je bilo na razpisu javnega komunalnega
podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice za uporabo lesne biomase izbrano
podjetje Elektro Gorenjska. Glede na to, da je za energetske vire zadolženo
podjetje Enos Energetika se mu ta informacija ne zdi korektna.
Oto Kelih:
• Glede na to, da je to prva informacija Delovne skupine za ureditev razmer
na področju daljinskega ogrevanja, ga zanima, ali se je skupina zavzela tudi
do sklepov iz 22. redne seje Občinskega sveta na to tematiko. Podjetje Enos
Energetika namreč še vedno ni posredoval svoje strukture cene.
Boris Smolej:
• V uvodu je bilo povedano, da naj bi se cena toplotne energije zmanjšala še
za 5 %, vendar pa v gradivu ni precizno navedeno, kako oz. na kakšno
podlago se bo ta cena zmanjšala.
Boris Bregant:
• Znižanje cene se bo upoštevalo na podlagi izhodiščne cene, ki je navedena
v evrih na MWh in na datum 1.2., kar je točno navedeno v sklepih Delovne
skupine in tudi v podpisanem aneksu.
Po razpravi je župan predlagal
456. sklep 25. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.02.2009 k
16.1 točki dnevnega reda: INFORMACIJI: Informacija delovne skupine za
ureditev razmer na področju daljinskega ogrevanja.
Sprejme se informacija Delovne skupine za ureditev razmer na področju
daljinskega ogrevanja.
Pričakuje se, da se bo tudi distributer - JEKO-IN, d.o.o., Jesenice aktivno vključil
in zavezal, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bo cena za daljinsko toploto
za končnega uporabnika nižja.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.

16.2 INFORMACIJA O RAZVOJNIH TRENDIH V OBČINI JESENICE ZA LETO
2007.
V uvodni obrazložitvi je Aleksandra Orel povedala, da so kazalci, ki kažejo
družbeno ekonomski razvoj občine predvsem demografske značilnosti, trg dela in
gospodarstvo, izobraževanje ter kvaliteta življenja. Leta 2007 je bilo v občini
Jesenice 21.828 prebivalcev,od leta 1999 se je število prebivalcev zmanjšalo za
1,1%. Od prebivalcev v občini je žensk 50,2%, moških pa 49,8%. Delovno
sposobnega prebivalstva (starostna skupina 15 – 64 let) je 71%, mladih do 14 let
je 14%, 15% prebivalstva pa je starejšega od 64 let. Delovno aktivni se premikajo
v smeri, kjer je več delovnih mest, zaslužka in kjer so bolj ugodni bivalni pogoji,
prebivalstvo v preučevanjem obdobju pa se stara vedno hitreje.
Zaposlenih in samozaposlenih je v občini 7.483. Zadnja tri leta se število
povečuje, vendar v preučevanem obdobju v povprečju pada, Gorenjsko in
slovensko povprečje pa narašča. 51,38% vseh zaposlenih v občini Jesenice tudi
dela v občini Jesenice, ostali pa so zaposleni drugod po Sloveniji. Delež kmetov v
delovno aktivnem prebivalstvu je zelo majhen, in sicer 0,1%. Indeks dnevne
migracije delovne sile je leta 2007 znašal 79,3, z leti pa upada. Trend je
negativen, kar pomeni neugoden položaj, saj z leti odhaja vedno več delovne sile
v druge občine na delo (Ljubljana, Kranj, Radovljica, Bled, Kr. Gora). Stopnja
registrirane brezposelnosti je bila leta 1999 17,3%, leta 2007 pa 5,7%, kar je
boljše kot slovensko povprečje in nekoliko slabše kot gorenjsko. Po zadnjih
podatkih iz decembra 2008 pa se je brezposelnost v letu 2008 povečala za 24,8%
(iz 427 na 589 brezposelnih oseb). Delež brezposelnih žensk je 56,2%.
Občina Jesenice je izvozno usmerjena občina, v kateri velik delež predstavlja
podjetje Acroni Jesenice. Ker pa gre pri tem za večja odvisnost od tujih trgov,
bodo podjetja še bolj občutila gospodarsko krizo. Dodana vrednost odraža
ekonomsko moč gospodarstva in je tudi kazalec produktivnosti dela. Podjetje
Acroni d.o.o. je po ustvarjanju dodane vrednosti na četrtem mestu v Gorenjski
regiji. Dodana vrednost narašča hitreje kot v Sloveniji in na Gorenjskem. Bruto
investicije v osnovna sredstva povečujejo razvoj, konkurenčnost in rast
produktivnosti podjetij, saj prinašajo nova znanja in tehnologijo. Od leta 2003 do
leta 2007 je zaznati največjo rast na Gorenjskem in sicer 45,3%, občina Jesenice
in Slovenija pa se povečujeta s 26% rastjo.
Število avtomobilov na 100 prebivalcev se sicer povečuje, vendar jih je v občini
Jesenice še vedno manj kot pri ostalih dveh povprečjih. Precej je starih stanovanj,
njihovo število pa se povečuje v manjšem obsegu kot drugod. Glede na odpadke
na prebivalca pa je občina Jesenice v boljšem položaju od Slovenije in
Gorenjske. Glede demografskih značilnosti ni velikih sprememb, bolj neugodna
pa je smer razvoja, saj se prebivalstvo hitro stara, kar je dokaj skladno s
slovenskim povprečjem in trendom demografskih pojavov v državi na splošno,
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zaznati pa je tudi nekaj več odseljevanja. Pri izobraževanju občina Jesenice
zaostaja za slovenskim povprečjem, št. študentov je konstantno, število
osnovnošolcev in število otrok v vrtcih pa raste. Kvaliteta življenja se izboljšuje,
pri trgu dela in gospodarstvu pa je do leta 2008 zaznati pozitivno povezanost z
družbeno - ekonomsko razvitostjo glede na pretekla leta, vendar več ljudi hodi na
delo drugam. Kljub boljšemu stanju občina Jesenice še vedno zaostaja za
Slovenijo in Gorenjsko, ki je med boljše razvitimi regijami.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal:
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo se je seznanil z Informacijo o razvojnih trendih občine
Jesenice za leto 2007.
V razpravi je sodeloval:
Boris Bregant:
• Iz prikazanega grafa je razvidno, da dodana vrednost na prebivalca v občini
Jesenice izrazito odstopa od slovenskega in gorenjskega povprečja.
Investicije so sicer manjše, kar pa lahko kaže tudi na bolj učinkovito porabo
sredstev, saj se je z manjšimi razpoložljivimi sredstvi ustvarilo večjo dodano
vrednost.
• Glede na podatek, da je bilo v letu 2007 plačano več dohodnine, pa je le-to
znak, da so podjetja v občini Jesenice dobro poslovala, saj bi se v
nasprotnem primeru delež plačane dohodnine zmanjševal.
Po razpravi je župan predlagal
457. sklep 25. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.02.2009 k
16.2 točki dnevnega reda: INFORMACIJI: Informacija o razvojnih trendih v
občini Jesenice za leto 2007.
Občinski svet občine Jesenice se je seznanil z Informacijo o razvojnih trendih
občine Jesenice za leto 2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 17
ZA – 16
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 17:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
17.1 Marija Kalan – pobuda - pisno
327. pobuda 25. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.02.2009 k
17. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
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S postavitvijo ekoloških otokov je v kontejnerju veliko manj odpadkov, cena
odvoza pa se ni spremenila. Predlaga, da JEKO-IN čim prej uvede tehtanje
odpadkov oz. plačilo za kg.

17.2 Merima Nuhić – pobuda - pisno
328. pobuda 25. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.02.2009 k
17. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Predlaga, da se rok za uveljavljanje družinskih članov pri olajšavi zamakne vsaj
za 15 dni (31.1. – 15.2.), ker imajo delodajalci rok za oddajo dohodnine za
zaposlene 31.1., ta rok pa sedaj velja tudi za fizične osebe za oddajo obrazcev za
uveljavljanje družinskih članov na davčnih uradih, kar se je v praksi zelo slabo
izkazalo in je nezadovoljstvo. Meni, da ima DURS dosti časa za obdelavo
podatkov in predlagani zamik roka ne bi bil problem, v praksi pa bi pomenil
ogromno za delodajalce in zaposlene.

17.3 Ivanka Zupančič – vprašanje - pisno
329. vprašanje 25. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.02.2009
k 17. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
V garažni hiši na Plavžu – Cesti revolucije je cca. 204 garaž, od katerih plačuje
davek le 54 lastnikov garaž. Meni, da je cilj občine pridobiti čim več sredstev za
svoje delovanje, med katere spadajo tudi sredstva iz naslova davka občanov.
Zato sprašuje, kaj je vzrok oziroma zakaj se davek od lastnikov garaž dosledno
ne pobira.

17.4 Ivanka Zupančič – pobuda - pisno
330. pobuda 25. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.02.2009 k
17. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Cilj socialne politike na področju zagotavljanja varstva starejših občanov je tudi,
da se jim zagotovi čim bolj kvalitetno bivanje doma, in da le v skrajnem primeru
poiščejo zavodsko varstvo. Kvaliteta življenja doma se jim med drugim tudi
zagotavlja z ustrezno ponudbo »suportnih služb«, med katere sodi tudi pomoč na
domu, ki jo v občini izvaja Dom dr. Franceta Berglja. Storitve delno subvencionira
tudi Občina (konkretno vse tri občine Zgornje Savske doline). Znano je, da je
subvencija Občine Jesenice najnižja, kar z drugimi besedami pomeni, da naši
občani plačujejo najvišjo ceno za storitev pomoči na domu. Zaradi tega daje
pobudo, da se prouči možnost povečanja subvencije Občine Jesenice za storitev
»pomoč na domu«, ki jo izvaja Dom dr. Franceta Berglja.

17.5 Župan Tomaž Tom Mencinger – informacije:
Članice in člane Občinskega sveta občine Jesenice je seznanil z naslednjimi
informacijami:
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• Gorenjsko so v zadnjem mesecu obiskal kar trije ministri, in sicer minister za
okolje in prostor Karl Erjavec, minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič in
minister za promet dr. Patrick Vlačič. Minister Karl Erjavec se je sestal z
vsemi šestimi župani Zgornje Gorenjske, ki so ga seznanili z vso aktualno
problematiko na tem območju, minister dr. Ivan Lukšič pa se je udeležil
otvoritve novih prostorov v mansardi Gimnazije Jesenice;
• na državni ravni so bile predstavljene vse pomembne investicije, ki se bodo
v naslednjih letih izvajale na območju Gorenjske. Izpostavljene so bile
predvsem obvoznica mimo Škofje Loke, obvoznica mimo Bleda, ureditev
ceste v občini Žirovnica ipd. Obljubljeno pa je bilo, da se bo v čim krajšem
času opravil ogled magistralne ceste proti Hrušici, ki je v zelo slabem stanju;
• v zvezi z dimnikarskimi službami je bila dana informacija, da so bile tem
službam s strani Ministrstva za okolje in prostor s pogodbami podeljene
koncesije za dobo 6 let. Da bi se na tem področju lahko čim hitreje karkoli
spremenilo, je potrebno vse kršitve v zvezi z izvajanjem dimnikarske
dejavnosti evidentirati in jih prijaviti na Ministrstvo;
• prisotne vabi, da se v mesecu marcu udeležijo naslednjih kulturnih in
družabnih dogodkov: 5.3. otvoritve razstave »Jesenice na razglednicah« v
Gornjesavskem muzeju Jesenice, 18.3. otvoritve kipa železarju v rondoju
pred stavbo Občine Jesenice, 20.3. proslave v Gledališču Toneta Čufarja ob
prazniku občine Jesenice, 22.3. dobrodelnega koncerta in 28.3. prvega
glasa Gorenjske, ki bo letos na Jesenicah.

17.6 Boris Smolej – pobuda - ustno
331. pobuda 25. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.02.2009 k
17. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Predlaga, da se vse kršitve v zvezi z izvajanjem dimnikarskih služb, ki bodo
posredovane na Ministrstvo, v vednost posredujejo tudi na Občino Jesenice, da
bodo tudi občinske službe seznanjene s tem.

17.7 Marko Zupančič – vprašanje - ustno
332. vprašanje 25. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.02.2009
k 17. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zanima ga, kdaj se bo na trasi Gorenjske avtoceste nadaljevalo z izgradnjo
viadukta Peračica.
Župan Tomaž Tom Mencinger - odgovor:
Za izgradnjo viadukta Peračica še ni narejenih niti načrtov, kar pomeni, da se je
denar za ta projekt načrtno preusmerjal na druge lokacije in da je šlo pri tem tudi
za načrtno zavajanje javnosti.

17.8 Marjeta Tomaš – vprašanje - ustno
333. vprašanje 25. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.02.2009
k 17. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
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Zanima jo, kaj se trenutno dogaja z vodo Julijana oz. s Karavanško vodo, saj je v
medijih v zadnjem času zaznati veliko nasprotujočih si informacij.
Župan Tomaž Tom Mencinger - odgovor:
V medijih se v zadnjem času pojavlja veliko informacija glede Karavanške vode,
ki pa so v veliki meri neresnične, nekaterim novinarjem pa je celo naročeno,
kakšne informacije naj posredujejo v javnost. Vsekakor ne drži informacija, da
družbi Julijana ni bilo ponujeno sodelovanje, saj jim je bilo le-to večkrat ponujeno.
Po več skupnih sestankih je bila dana tudi ponudba za odkup blagovne znamke v
višini 2 mio EUR oz. možnost, da v enakem znesku podjetje dobi svoj delež v
novo nastalem podjetju, vendar nobena od teh ponudb ni bila sprejeta.
Občini Jesenice in Kranjska Gora sta se zato odločili, da preko njunih komunalnih
podjetij ustanovita svoje podjetje Karavanška voda. Podjetju Karavanška voda je
bila izdano tudi že delno vodno soglasje, vendar pa je bila zadnji dan pred
pravnomočnostjo, malo pred polnočjo v Ljubljani oddana pritožba na to soglasje.
Tudi ta poteza kaže na to, da se namerno onemogoča začetek poslovanja
podjetju Karavanška voda, za kar bo moral nekdo tudi prevzeti odgovornost.

17.9 Ljudmila Ilenič – pobuda - ustno
334. pobuda 25. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.02.2009 k
17. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Predlaga, da se v neki kratki in razumljivi obliki tudi občanom pojasnijo te
informacije glede Karavanške vode, ki so bile posredovane na seji Občinskega
sveta. Situacijo naj župan obrazloži preko medijev (občinski tednik, gostovanje
župana v TV oddaji) ali pa naj se objavi v Jeseniških novicah.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo.

Župan Tomaž Tom Mencinger je ob 19.50 uri zaključil 25. redno sejo Občinskega
sveta občine Jesenice.

SVETOVALKA OBČINSKEGA
SVETA OBČINE JESENICE:
Mag. Božena RONNER

ŽUPAN
OBČINE JESENICE
Tomaž Tom MENCINGER
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