OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET

Številka: 032-01/2009
Datum: 30.01.2009

ZAPISNIK
24. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V
ČETRTEK, 29.01.2009 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.
OPRAVIČENO 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, Gorazd FURMAN – pripravljavec
materialnih podlag za Gradis Celje ter mag. Božena RONNER - svetovalka
župana za Občinski svet.
NOVINARJI:
Nataša MRAK – ATM, Janko RABIČ – Radio Triglav, 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 Občine Jesenice in ugotovil, da je na začetku seje prisotnih 26
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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419. sklep 24. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.01.2009:
POTRDITEV PREDLAGANEGA DNEVNEGA REDA.
D N E V N I R E D:
1. Potrditev besedila zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta, ki je bila
18.12.2008.
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu
Športno rekreacijski park Podmežakla (ureditveno območje J2/R1) – DRUGA
OBRAVNAVA.
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem
lokacijskem načrtu Hrenovica – DRUGA OBRAVNAVA.
4. Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2009.
5. Predlog Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem –
stanovanja in poslovni prostori v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
6. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 594/4 k.o. Planina.
7. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 24
PROTI - 0
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 23. REDNE
SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 18.12.2008.
V razpravi sta sodelovala:
Boris Smolej:
 Pri pobudi št. 308 naj se popravi ime dr. Čeha, saj je doprsni kip postavljen
pokojnemu dr. Milanu Čehu, in ne dr. Branimirju Čehu.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
 Pri njegovi razpravi k točki 8, na strani 17, naj se besedilo »peti koridor«
zamenja z besedilom »deseti koridor.«
Druge razprave ni bilo, zato je župan predlagal
420. sklep 24. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.01.2009 k 1.
točki dnevnega reda: POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH
SKLEPOV 23. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 18.12.2008.
Potrdi se besedilo zapisnika z realizacijo sklepov, sprejetih na 23. redni seji
Občinskega sveta, ki je bila 18.12. 2008 z naslednjimi pripombami, in sicer:
 pri napisani pobudi št. 308 za prestavitev doprsnega kipa pokojnega dr.
Čeha se ime Branimirja črta, in napiše ime Milan;
 pri razpravi župana Tomaža Toma Mencingerja (stran 17, točka 8) se peti
koridor zamenja z desetim koridorjem.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 23
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
UREDITVENEM NAČRTU ŠPORTNO REKREACIJSKI PARK PODMEŽAKLA
(UREDITVENO OBMOČJE J2/R1) – DRUGA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je mag. Valentina Gorišek povedala, da je predlog
sprememb in dopolnitev Odloka pripravljen na podlagi idejne zasnove, ki jo je
obravnavala tudi širša javnost. Pripravljajo pa se tudi že projekti za sanacijo,
adaptacijo in rekonstrukcijo športne hale ter športnega parka kot celote.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
AMANDMA 1:
V prvem odstavku 7. člena se beseda »odstavek« črta in se jo nadomesti z
besedo »točka«, tako da se besedilo glasi:
»V 9. členu se v celoti črta 3. točka, ki se jo nadomesti z besedilom:«
AMANDMA 2:
V zadnjem odstavku 7. člena se beseda »odstavek« črta in se jo nadomesti z
besedo »točka«, tako da se besedilo glasi:
»V 9. členu se doda nova 7. točka, ki se glasi: Možne so tudi rušitve manjših
delov obstoječega objekta, ki se ga nato nadomesti znotraj novih prizidav.«
AMANDMA 3:
11. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu
Športno rekreacijski park Podmežakla (ureditveno območje J2/R1) se dopolni
tako, da se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»V tretjem odstavku 13. člena Odloka o ureditvenem načrtu Športno rekreacijski
park Podmežakla (ureditveno območje J2/R1) se besedilo »dostop do športnega
parka je tudi z Medvedove ulice, ki omogoča dostop do dvorane z južne strani«
nadomesti z besedilom: Dostop do športnega parka je tudi s ceste, ki poteka
vzdolž nogometnega igrišča, ki omogoča dostop do dvorane z južne strani.«
Ostalo besedilo 11. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ureditvenem načrtu Športno rekreacijski park Podmežakla (ureditveno območje
J2/R1) ostane nespremenjeno.
AMANDMA 4:
V 12. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu
Športno rekreacijski park Podmežakla (ureditveno območje J2/R1) se v drugi
alineji besedilo »Medvedova ulica« nadomesti z besedilom »cesta, ki poteka
vzdolž nogometnega igrišča«, tako, da se 2. alineja 14. člena glasi:
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»Nad športno dvorano, ob južni strani športnega parka (pod avtocesto Hrušica Vrba); dostop in izstop s parkirišča potekata dvosmerno po cesti, ki poteka vzdolž
nogometnega igrišča.«
AMANDMA 5:
V 13. členu se besedilo Odloka dopolni z besedilom tako, da se za besedo »se«
doda novo besedilo: »za 2. odstavkom«. Tako se predlagano besedilo 13. člena
glasi: »V 18. členu se za 2. odstavkom doda nov 3. odstavek ki se glasi:«
SKLEP:
Statutarna komisija Občinskemu svetu predlaga, da sprejme besedilo Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o Ureditvenem območju Športno rekreacijski
park Podmežakla (ureditveno območje J2/R1) – DRUGA OBRAVNAVA s
sprejetimi amandmaji.
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 Odlok o spremembah
in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Športno rekreacijski park Podmežakla
(ureditveno območje J2/R1) v drugi obravnavi.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Športno
rekreacijski park Podmežakla (ureditveno območje J2/R1) v drugi obravnavi.
V razpravi so sodelovali:
Boris Bregant:
 Zanima ga, ali je v 2. odstavku 16. člena pravilno navedeno, da je možna
tudi oskrba objekta športne dvorane s trigeneracijo ter kaj ta trigeneracija
pomeni.
Mag. Valentina Gorišek:
 V 16. členu je pravilno navedeno, da je možna tudi oskrba objekta športne
dvorane s trigeneracijo, kar pomeni, da je možna izraba odpadne energije.
Robert Pajk:
 Oskrba objekta s trigeneracijo pomeni oskrbo z elektriko, toploto in
hlajenjem.
Po razpravi je župan predlagal
421. sklep 24. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.01.2009 k 2.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU ŠPORTNO
REKREACIJSKI PARK PODMEŽAKLA (UREDITVENO OBMOČJE J2/R1) –
DRUGA OBRAVNAVA – SPREJEM AMANDMAJA.
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V prvem odstavku 7. člena se beseda »odstavek« črta in se jo nadomesti z
besedo »točka«, tako da se besedilo glasi:
»V 9. členu se v celoti črta 3. točka, ki se jo nadomesti z besedilom:«
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 24
Sklep je bil sprejet.

422. sklep 24. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.01.2009 k 2.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU ŠPORTNO
REKREACIJSKI PARK PODMEŽAKLA (UREDITVENO OBMOČJE J2/R1) –
DRUGA OBRAVNAVA – SPREJEM AMANDMAJA.
V zadnjem odstavku 7. člena se beseda »odstavek« črta in se jo nadomesti z
besedo »točka«, tako da se besedilo glasi:
»V 9. členu se doda nova 7. točka, ki se glasi: Možne so tudi rušitve manjših
delov obstoječega objekta, ki se ga nato nadomesti znotraj novih prizidav.«
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 23
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
423. sklep 24. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.01.2009 k 2.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU ŠPORTNO
REKREACIJSKI PARK PODMEŽAKLA (UREDITVENO OBMOČJE J2/R1) –
DRUGA OBRAVNAVA – SPREJEM AMANDMAJA.
11. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu
Športno rekreacijski park Podmežakla (ureditveno območje J2/R1) se dopolni
tako, da se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»V tretjem odstavku 13. člena Odloka o ureditvenem načrtu Športno rekreacijski
park Podmežakla (ureditveno območje J2/R1) se besedilo »dostop do športnega
parka je tudi z Medvedove ulice, ki omogoča dostop do dvorane z južne strani«
nadomesti z besedilom: Dostop do športnega parka je tudi s ceste, ki poteka
vzdolž nogometnega igrišča, ki omogoča dostop do dvorane z južne strani.«
Ostalo besedilo 11. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ureditvenem načrtu Športno rekreacijski park Podmežakla (ureditveno območje
J2/R1) ostane nespremenjeno.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 27
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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424. sklep 24. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.01.2009 k 2.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU ŠPORTNO
REKREACIJSKI PARK PODMEŽAKLA (UREDITVENO OBMOČJE J2/R1) –
DRUGA OBRAVNAVA – SPREJEM AMANDMAJA.
V 12. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu
Športno rekreacijski park Podmežakla (ureditveno območje J2/R1) se v drugi
alineji besedilo »Medvedova ulica« nadomesti z besedilom »cesta, ki poteka
vzdolž nogometnega igrišča«, tako, da se 2. alineja 14. člena glasi:
»Nad športno dvorano, ob južni strani športnega parka (pod avtocesto Hrušica Vrba); dostop in izstop s parkirišča potekata dvosmerno po cesti, ki poteka vzdolž
nogometnega igrišča.«
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

425. sklep 24. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.01.2009 k 2.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU ŠPORTNO
REKREACIJSKI PARK PODMEŽAKLA (UREDITVENO OBMOČJE J2/R1) –
DRUGA OBRAVNAVA – SPREJEM AMANDMAJA.
V 13. členu se besedilo Odloka dopolni z besedilom tako, da se za besedo »se«
doda novo besedilo: »za 2. odstavkom«. Tako se predlagano besedilo 13. člena
glasi: »V 18. členu se za 2. odstavkom doda nov 3. odstavek ki se glasi:«
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
in
426. sklep 24. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.01.2009 k 2.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU ŠPORTNO
REKREACIJSKI PARK PODMEŽAKLA (UREDITVENO OBMOČJE J2/R1) –
DRUGA OBRAVNAVA.
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Ureditvenem načrtu
Športno rekreacijski park Podmežakla (ureditveno območje J2/R1) v drugi
obravnavi, s sprejetimi amandmaji.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 24
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
OBČINSKEM
LOKACIJSKEM
NAČRTU
HRENOVICA
–
DRUGA
OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je mag. Valentina Gorišek obrazložila, da je bilo pri tem
Odloku v prvi obravnavi več pripomb in dopolnitev, zato je na seji prisoten tudi
Gorazd Furman, predstavnik načrtovalcev, ki bo odgovarjal na vprašanja o
nastalih spremembah.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija na besedilo Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega
lokacijskega načrta Hrenovca v drugi obravnavi nima pripomb, zato predlaga, da
ga Občinski svet sprejme.
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 Odlok o spremembah
in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta Hrenovica v drugi obravnavi. Sklep
ni bil sprejet.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta
Hrenovica v drugi obravnavi.
V razpravi so sodelovali:
Andrej Černe:
 Nekaterih delov razprave, ki jih je že do sedaj povedal, ne bi ponavljal, bi
pa opozoril na posamezna dejstva. Glede na to, da se je veliko razpravljalo
o etažah, je sam šel pogledat pred TVD Partizan kaj bodo te etaže
pomenile. Osem etažni stolpiči pomenijo, da bodo le-ti dvignjeni šest etaž
nad nivojem strehe Gimnazije.
 Opozarja na to, da se je v preteklosti dogovarjalo, da se bo na Jesenicah
ukvarjalo z vprašanji obnove stanovanjskega fonda in nadstandardnih
stanovanj, sedaj pa je ta zgodba popolnoma drugačna. Ravno tako pa še
enkrat opozarja tudi na socialno poanto predvidenih stanovanj, saj
predvideva, da bodo imetniki teh stanovanj na Jesenicah vlagali prošnje za
subvencije.
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 Glede na trenutne razmere na trgu taka stanovanja ne gredo v prodajo,
zato si lahko predstavljamo, kakšna populacija utegne biti v teh stanovanjih.
Postavlja pa se mu tudi vprašanje, ali je ta gradnja še ustreza izhodiščem.
Sam osebno meni, da temu ni tako, čeprav razume ekonomiko takega
predloga, ker več etaž pomeni tudi več profita.
 Na osnovi navedenih dejstev predlaga, da se akt vrne v prvo obravnavo ter
da se ponovno preuči tudi izhodišča.
Boris Smolej:
 Predsednik statutarne komisije je povedal, da je komisija razpravljala samo
o formi predlaganega Odloka, ne pa tudi o njegovi vsebini. Zanima ga, ali
Statutarna komisija res nič ne razpravlja o vsebini, ampak razpravlja samo o
formi posameznega akta.
 Pri obravnavanem Odloku se je nekaj sicer doseglo z znižanjem etaž,
vendar pa si je sam tudi ogledal situacijo na terenu, tako da lahko pove, da
je predvidena gradnja daleč od visokega standarda t.im. Grajskega parka.
Območje Fiproma, ki se ga ureja z velikimi sredstvi, ni ravno tako območje,
ki bi stanovalcem teh blokov nudilo lep razgled.
Jernej Udir:
 Na tem območju se načrtuje nov center Jesenic in stanovanjski objekti v ta
center ne sodijo, sploh pa ne v predvideni višini. Apelira na vse svetnike, da
si to ogledajo, da bodo videli, da tak objekt optično ne sodi v ta kompleks.
Boris Bregant:
 Zanimivo je, da je pri tem odloku več razprave, kot pa jo je običajno pri
prostorskih aktih. To pomeni, da je to območje bolj občutljivo od drugih na
Jesenicah, zaradi česar je resnično treba biti bolj pozoren pri sklepanju o
dokončni obliki.
 Z razpravo se do tega trenutka ni dalo čisto jasnih odgovorov o vseh
vprašanjih, zato se pridružuje pobudi Andreja Černeta, da se vzame čas in
da se predlog dobro prediskutira. S tem se sicer gradnja res nekoliko
odlaga, vendar pa je to manjši problem, kot pa če bi sprejeli nekaj, za kar bi
se potem izkazalo da ni dobro.
Matjaž Peskar:
 Kot predsednik Statutarne komisije opozarja, da pri tej in pri prejšnji točki
dnevnega reda ni bila spoštovana procedura. Poslovnik v 95. členu namreč
določa, da v drugi obravnavi razpravlja Občinski svet po vrstnem redu o
vsakem členu. Pri tej točki je sicer odprta razprava, glede na to da eno od
delovnih teles ni sprejelo predlaganega sklepa, pri prejšnji točki dnevnega
reda pa ta možnost ni bila dana.
Vera Pintar:
 Svetniška skupina SD je obravnavala to točko dnevnega reda in je mnenja,
da bi morali pri tako spremenjenih načrtih gradivo obravnavati širše, tudi s
strokovnjaki iz drugih področij. Predlagajo, da se ta širša razprava tudi
organizira.
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Župan Tomaž Tom Mencinger:
 Tudi sam se pridružuje pobudi Andreja Černeta, da se predlagani Odlok
ponovno vrne v prvo obravnavo. Pred pripravo akta za drugo obravnavo pa
naj se za lažjo predstavo pripravi tudi tridimenzionalna slika, kako bi to
območje izgledalo s štiri, šest in osem nadstropnimi stolpiči.
Po razpravi je župan predlagal
427. sklep 24. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.01.2009 k 3.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU
HRENOVICA – DRUGA OBRAVNAVA.
Obravnava predlaganega Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega
lokacijskega načrta Hrenovica v drugi obravnavi se vrne v ponovno prvo
obravnavo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE ZA
LETO 2009.
V uvodni obrazložitvi je mag. Božena Ronner obrazložila, da se je občinska
uprava pri pripravi programa dela za leto 2009 najprej usmerila v realizacijo
programa iz leta 2008. V gradivu so navedeni vzroki, zakaj določene zadeve niso
bile realizirane, in le-te so v letu 2009 tudi postavljene kot prioriteta. Program dela
je razdeljen po posameznih delovnih telesih in tudi po pristojnosti posameznih
oddelkov občinske uprave. Vsako delovno telo je iz svojega delovnega področja
program tudi obravnavalo in dopolnilo. Bistvenih sprememb ni, je pa program
dela precej zahteven, predvsem je zahtevna izdelava Strategije razvoja občine
Jesenice do leta 2013.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija je potrdila predlog Programa dela Občinskega sveta občine
Jesenice za leto 2009.
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2009 z
naslednjo dopolnitvijo:
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 pod področje proračuna in financ se vključi obravnava finančnega poročila
o izvajanju investicij v občini Jesenice. Poročilo se obravnava v mesecu
aprilu in v mesecu septembru.
Zoran Kramar – predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2009.

Ibrahim Smajić – predsednik Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter
zdravstvo:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Programa dela Občinskega sveta
občine Jesenice za leto 2009.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo predlaga, da Občinski
svet sprejme predlagani Program dela za leto 2009 z naslednjo dopolnitvijo in
sicer:
 na strani 3, se pod zap. št. 10 doda nova točka z naslovom »Odlok o
načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina in
odjemu in dobavi zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja v Občini
Jesenice« in
 obravnava sprememb Energetskih zasnov se prestavi iz meseca februarja
na mesec april.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2009 z
naslednjimi dopolnitvami:
v Program dela se navede, pri katerih točkah Odbor za gospodarstvo
nastopa kot zainteresirano delovno telo;
na strani 4, pod področje energetike, se v mesecu februarju doda
obravnava Splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz
distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini 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 predlog Programa dela
Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2009.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
428. sklep 24. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.01.2009 k 4.
točki dnevnega reda: PREDLOG PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA
OBČINE JESENICE ZA LETO 2009.
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Sprejme se predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto
2009 z naslednjimi dopolnitvami:
 pod področje proračuna in financ se vključi obravnava finančnega poročila
o izvajanju investicij v občini Jesenice. Poročilo se obravnava v mesecu
aprilu in v mesecu septembru;
 na strani 3, se pod zap. št. 10 doda nova točka z naslovom »Odlok o
načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina in
odjemu in dobavi zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja v Občini
Jesenice«;
 dopolnitev Strategije razvoja daljinskega ogrevanja do leta 2016 se iz
meseca februarja prestavi na mesec april;
 v Program dela se navede, pri katerih točkah Odbor za gospodarstvo
nastopa kot zainteresirano delovno telo;
 na strani 4, pod področje energetike, se v mesecu februarju doda
obravnava Splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz
distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini Jesenice,
 na strani 2, Oddelek za družbene dejavnosti, področje št. 2, se dodata dve
novi točki in sicer:
♦ Lokalni program za področje športa za obdobje 2009 do 2012 in
♦ Lokalni program za delo z mladimi za obdobje 2009 do 2012 (oba
programa se obravnava meseca septembra).
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 22
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM – STANOVANJA IN POSLOVNI PROSTORI V LASTI
OBČINE JESENICE ZA LETI 2008 IN 2009.
V uvodni obrazložitvi je mag. Valentina Gorišek obrazložila, da se predlagana
dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti
Občine Jesenice nanaša na garažo na Cesti železarjev 14. Garaža je prazna, za
njen nakup pa se zanima lastnica poslovnih prostorov Castello, ki bi jo uporabila
za skladiščni prostor.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem – stanovanja in poslovni prostori v lasti Občine Jesenice za leti
2008 in 2009.
Boris Smolej – predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
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Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog dopolnitve
Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – stanovanja in
poslovni prostori v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem –
stanovanja in poslovni prostori v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
429. sklep 24. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.01.2009 k 5.
točki dnevnega reda: PREDLOG LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – STANOVANJA IN POSLOVNI PROSTORI
V LASTI OBČINE JESENICE ZA LETI 2008 IN 2009.
Sprejme se predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem – stanovanja in poslovni prostori v lasti Občine Jesenice za leti
2008 in 2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 27
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA – PARC. ŠT.
594/4 K.O. PLANINA.
V uvodni obrazložitvi je mag. Valentina Gorišek povedala, da ko se je v Planini
pod Golico širila cesta, se je asfaltiralo tudi en del zemljišča, ki je v lasti gospoda
Cerkovnika. Namesto odškodnine je želel, da se izvede menjava zemljišča, in
sicer z zemljiščem na katerem že dolgo časa stoji njegov objekt (svisli). Po
preverjanju na zemljiški knjigi je bilo ugotovljeno, da so te svisli na javnem dobru,
zato je potrebno najprej ukiniti status javnega dobra, da se zemljišče potem lahko
uvrsti v letni program prodaje in sklene menjalna pogodba.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija ugotavlja, da je predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega
dobra – parc. št. 594/4 k.o. Planina pripravljen skladno s predpisi, zato predlaga
Občinskemu svetu, da ga sprejme.
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 594/4 k.o.
Planina.
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Boris Smolej – predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Sklepa o
ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 594/4 k.o. Planina.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 594/4 k.o. Planina.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
430. sklep 24. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.01.2009 k 6.
točki dnevnega reda: PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA JAVNEGA
DOBRA – PARC. ŠT. 594/4 K.O. PLANINA.
Sprejme se predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 594/4 k.o.
Planina.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
7.1 Vinko Lavtižar – vprašanje - pisno
313. vprašanje 24. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.01.2009
k 7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Že dalj časa je v planu komunalnih del v KS Mirka Roglja Petka izvedba –
popravilo in asfaltiranje poti med naseljem Pod Mirco in Razgledno potjo. Z
novogradnjo ob njej je ta pot okrnjena in v zadnjem delu spremenjen njen naklon.
Izvedena so bila rekonstrukcijska dela in asfaltiranje, ampak samo do
novogradnje. V imenu občanov, ki to cesto uporabljajo vsakodnevno in tistih, ki jo
uporabljajo občasno, sprašuje, kdaj bo ta cesta dokončno urejena in asfaltirana,
ne samo polovično (celotna v planu).

7.2 Vinko Lavtižar – vprašanje - pisno
314. vprašanje 24. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.01.2009
k 7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Stanovalce Kosove ulice zanima, kdaj bo urejena javna pot Kosova ulica – Cesta
na Golico. Pot v stanju kakršnem je, ne služi svojemu namenu in ne uporabi.
Določena dela so bila izvedena v jeseni 2008, potem pa je vse obstalo.
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7.3 Vinko Lavtižar – pobuda - pisno
315. pobuda 24. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.01.2009 k
7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Daje pobudo, da se izvajalcem raznih prekopov na občinskih cestah izdaja
dovoljenje glede na »nujo« prekopa in glede na letni čas, in s tem možnost
cestišče vzpostaviti v prvotno stanje.

7.4 Merima Nuhić – vprašanje - pisno
316. vprašanje 24. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.01.2009
k 7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Ali obstaja možnost javne razsvetljave na parkirišču med Tavčarjevo ulico in
Cesto revolucije, ki meji na novozgrajeno parkirišče? Zvečer je težko parkirati, saj
so postavljeni količki pri vhodu v vrtec, ki so v temi nevidni.

7.5 Merima Nuhić – vprašanje - pisno
317. vprašanje 24. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.01.2009
k 7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Ali lahko kaj naredimo za mlade na Jesenicah, npr. pri projektiranju novih
objektov na področju mejnega platoja v smislu »disca« za mlade, saj se vozijo
celo v Ljubljano?

7.6 Ljudmila Ilenič – pobuda - ustno
318. pobuda 24. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.01.2009 k
7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Ponovno opozarja na problem uničenih in načetih lokalnih cest. O posegih
Telekoma in T2 je že postavila svetniško vprašanje, na katerega je bil sicer dan
odgovor, vendar pa se sedaj ugotavlja, da je svoje dodala še zima, tako da je na
področju celotnega Plavža, razen na novem delu Tavčarjeve ulice, stanje
nesprejemljivo. Predlaga, da si ustrezna služba to ogleda, oceni stanje in pove,
kaj se lahko naredi do takrat, ko bo Gratel svoje lahko naredil, kot je navedeno v
odgovoru na njeno svetniško vprašanje. Opozarja tudi, da planirana sredstva za
te namene po krajevnih skupnostih ne bodo zadoščala. Poleg tega pa je pol
metra globoke luknje potrebno sproti urediti, saj so nevarne tako za pešce, kot
tudi za voznike.

Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
Deževje in vlaga sta povsod precej uničila ceste, ne samo na Jesenicah. V teh
razmerah je kakršnokoli krpanje cest nesmiselno, kajti to je problem celih
Jesenic, ki ga bo potrebno reševati po programu. Podjetje T2 je po Tomšičevi
cesti zgledno uredil stanje, je pa dejstvo, da jih je prehitela zima, in da bodo
nekatere stvari morali še urediti.
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7.7 Ivanka Zupančič – pobuda - ustno
319. pobuda 24. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.01.2009 k
7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Enak problem z uničenimi cestami je tudi na Cesti revolucije, kar pomeni, da bi se
moralo to stanje res pogledati in na nek način sanirati.

7.8 Boris Smolej – pobuda - ustno
320. pobuda 24. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.01.2009 k
7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Predlaga, da se naredi evidenca posegov v cestišče, ker se ti posegi včasih
izvedejo zelo površno. Naročnik razreza ceste bi moral podati neko garancijo ali
kavcijo, za primere, ko ceste ne bi uredil v prvotno stanje in bi s tem povzročili
neko škodo. Za ureditev teh cest se namreč potem porabijo sredstva, ki prvotno
sploh niso bila za to namenjena.

Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
Začel je delovati medobčinski inšpekcijski organ, vodja inšpektorata pa je tudi že
izbral tri redarje, ki gredo še v tem mesecu na izobraževanje. Pripravlja pa se
razpis za še dva inšpektorja, od katerih bo eden nadzoroval ceste, drugi pa
posege v prostor. Takoj se bo stopilo v kontakt tudi s krajevnimi skupnostmi, ki
naj evidentirajo problematiko vsaka iz svojega območja, da se bo lahko ustrezno
ukrepalo.

7.9 Matjaž Peskar – pobuda - ustno
321. pobuda 24. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.01.2009 k
7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Ker so lokalne ceste na območju občine Jesenice precej uničene, predlaga, da se
preuči možnost, da se imenuje neko strokovno komisijo, ki bo sestavljena iz
članov Komunalne direkcije in upravitelja cest. Ta komisija naj pripravi neke
podlage, kaj vse bo potrebno po lokalnih cestah narediti, strokovne službe Občine
pa naj potem na tej podlagi pripravijo rebalans proračuna, kajti načrtovanih
sredstev bo premalo tudi za osnovno krpanje cest.

7.10 Jernej Udir – pobuda - ustno
322. pobuda 24. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.01.2009 k
7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Če se bo pripravljala optična slika za območje Hrenovice, naj se v to sliko umesti
tudi prejšnja pražarna, da se bo videlo, kakšen velik tujek je bil na tem območju.
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7.11 Andrej Černe – pobuda - ustno
323. pobuda 24. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.01.2009 k
7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Naredi naj se pregled tistih ulic, na katerih se predvidevajo posegi, potem pa naj
se poskuša doseči, da se del preplastitev cest priključi k posameznim
investicijam. Taka razprava je bila npr. ob gradnji avtoceste, ko je izvajalec v
svojem imenu in v imenu investitorja moral narediti tudi določene preplastitve
cest.

7.12 Ibrahim Smajić – pobuda - ustno
324. pobuda 24. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.01.2009 k
7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Odkar je Podmežaklo odprta hidroelektrarna, opaža, da je korito reke Save na
trenutke skoraj suho. Sprašuje se, kakšne posledice bo to imelo za vodni živalski
svet in kaj se da narediti, da se bo stanje izboljšalo. Predlaga, da se vsaj počisti
korito reke Save, da v njem ne bo nasipov peska in kamnov.

Boris Bregant – odgovor:
Pri vsakem posegu v vodotoke je predpisan vodni minimum, ki zagotavlja
življenje vodnih bitij v vodotoku. V primeru reke Save je po mnenju investitorja
določen precej visok minimalni pretok, je pa vprašanje, ali se ta predpisani vodni
minimum tudi spoštuje. Zato je prav, da se investitorja s to pobudo seznani, ter da
se ga opozori, da mora skrbeti za predpisani vodni minimum. Pozove pa se ga
tudi, da se del struge od jezu do hidrocentrale očisti, da ob vodnem minimumu ne
bi prišlo do kakšnih težav, saj je struga reke Save v takih obdobjih res bolj
obremenjena.

7.13 Zoran Kramar – pobuda - ustno
325. pobuda 24. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.01.2009 k
7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Predlaga, da se v Program dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2009
na področju družbenih dejavnosti vključita tudi Lokalni program za področje
športa za obdobje 2009 – 2012 in Lokalni program za mlade za obdobje 2009 –
2012.

7.14 Marjeta Tomaš – vprašanje - ustno
326. vprašanje 24. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.01.2009
k 7. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zanimajo jo informacije glede razgovorov med Občino Jesenice, upravniki
stanovanj in Slovenskimi železnicami zaradi hrupa železnice.
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Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
Pred novim letom je bilo posredovano obvestilo, da na Slovenskih železnicah
nekaj finančnih sredstev za te namene niso mogli plasirati, ker ni bilo narejenih
projektov. Občina je z njimi stopila v kontakt, in po zadnjih informacijah naj bi si
že ogledovali stanje na območju, kjer bodo menjali okna. Vendar pa je žal tako,
da kjer so posamezniki okna že zamenjali, sedaj niso več upravičeni do tega
posega.

7.15 Župan Tomaž Tom Mencinger – informacije:
Članice in člane Občinskega sveta občine Jesenice je seznanil z naslednjimi
informacijami:
 4. februarja bo organiziran sestanek županov Zgornje Gorenjske z
ministrom za okolje in prostor, s katerim se zelo dobro sodeluje;
 17. februarja pride na Gorenjsko minister za promet, s katerim se bo ravno
tako potrebno dogovoriti o posameznih vprašanjih;
 za postavitev spomenika železarjem je planiran rok 18. marec 2009,
vendar je potrebno predhodno za ta spomenik pridobiti še gradbeno
dovoljenje;
 Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice pridobiva podiplomski študij, v
letošnjem letu pa se bo poskušalo na Jesenicah ustanoviti še en oddelek
višje šole. V program za leto 2010 pa se bo poskušalo umestiti tudi ureditev
Srednje šole Jesenice, za kar je že imenovana delovna skupina v sestavi
Marjan Čufer, Slavko Kanalec, Boris Smolej, Stane Vidmar, Zoran Kramar in
Tomaž Tom Mencinger;
 Mercator tehnika na območju, kjer je bila prej polnilnica vode, že gradi
temelje, svoje prostore (pohištvo, tehnika, akustika) pa naj bi odprl v mesecu
maju ali juniju;
 Občina je dobila obvestilo, da naj bi v kratkem začeli z rušenjem stavbe,
kjer so bile včasih kadrovske službe, in kjer naj bi se zgradili novi prostori za
potrebe Upravne enote, Davčne uprave in inšpekcijskih služb;
 med Občino Jesenice, Ministrstvom za javno upravo, DARS-om in
Ministrstvom za notranje zadeve potekajo razgovori, katere objekte na
Karavanškem platoju kdo potrebuje, da se ostali del lahko prenese na
Občino Jesenice. Občina pa ima že narejen idejni projekt za finančno manj
zahtevno gradnjo avtokampa na tem območju. Interes pa so že pokazali tudi
trgovci, ki bi potem v tem kompleksu postavili svoje objekte;
 v objekte na Karavankah se seli celoten del policije, ki je na območju
občine Jesenice, od Policijske postaje Jesenice, do vodnikov policijskih psov
za območje Gorenjske, ki jih je kar dvanajst;
 z ustreznimi ministrstvi in pripravljavci dokumentov so že potekali razgovori
za ureditev območja Zoisovega parka na Pristavi. Idejne zasnove so že
pripravljene, se bo pa verjetno potrebno s tem projektom prijaviti na razpise
za pridobitev nepovratnih sredstev;
 na razpisu Ministrstva za kulturo je Občina Jesenice uspela pridobiti
sredstva sofinanciranja za obnovo Kolperne na Stari Savi;
 Vlada RS in ministrstva pregledujejo vse projekte, ki so bili že odobreni
vendar nimajo odločb. Računsko sodišče je dalo »katastrofalno« poročilo,
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zato se na tem področju pričakuje velike spremembe, saj so nekateri projekti
na razpisih uspeli predvsem po kriteriju politike. Zato se zahteva revizija in
ponovno rangiranje, da se bo ugotovilo, kateri projekti so najbolje pripravljeni
in ustrezni za sofinanciranje iz evropskih in državnih sredstev. Na Občini
Jesenice je bila že pred tem tudi sprejeta odločitev, da se pregleda vse
projekte, ki se jih tudi rangira in potem na podlagi tega umesti v cikluse
izvajanja investicij.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo.

Župan Tomaž Tom Mencinger je ob 18.20 uri zaključil 24. redno sejo Občinskega
sveta občine Jesenice.

SVETOVALKA OBČINSKEGA
SVETA OBČINE JESENICE:
Mag. Božena RONNER

ŽUPAN
OBČINE JESENICE
Tomaž Tom MENCINGER
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