OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET

Številka: 032-07/2008
Datum: 27.06.2008

ZAPISNIK
19. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V
ČETRTEK, 26.06.2008 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, Oto KELIH in Borut ŽIGON.
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI: Matjaž PESKAR, mag. Marjan ČUFER, Boris
KITEK, Zoran KRAMAR in Ljudmila ILENIČ.
ODSOTNA ČLANICA: Marjeta TOMAŠ.
OSTALI PRISOTNI:
Župan občine Jesenice Tomaž Tom MENCINGER, Slavka BRELIH – direktorica
občinske uprave, mag. Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor,
Nevenka NOVAK – Oddelek za finance, plan in analize, Alenka MARKUN –
Marbo d.o.o. in mag. Božena RONNER - svetovalka župana za Občinski svet.
NOVINARJI:
Nataša MRAK in Matjaž ARIH – ATM, Janko RABIČ – Radio Triglav in Urša
PETERNEL – Gorenjski glas.
ZAPISNIK JE PISALA:
Mojca RAZINGER.
Župan Tomaž Tom Mencinger je pozdravil vse prisotne članice in člane
Občinskega sveta Občine Jesenice in ugotovil, da je na začetku seje prisotnih 22
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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333. sklep 19. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.06.2008:
POTRDITEV PREDLAGANEGA DNEVNEGA REDA.
D N E V N I R E D:
1. Potrditev besedila zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta, ki je bila
29.05.2008.
2. Predlog dopolnitve in spremembe Letnega načrta pridobivanja nepremičnega
premoženja v last Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
3. Predlog dopolnitve in spremembe Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
4. Predlog za izvzem dveh službenih stanovanj ter vključitev v seznam
neprofitnih stanovanj.
5. Informacija o premoženjski bilanci občine Jesenice na dan 31.12.2007.
6. Informacija o poteku javnega razpisa za dodelitev finančnih spodbud
investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov
energije v gospodinjstvih na območju občine Jesenice v letu 2008.
7. Poročilo št. 2 o realizaciji akcijskega programa varstva okolja za leto 2008.
8. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 20
ZA – 18
PROTI - 0
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 18. REDNE
SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 29.05.2008.
Razprave in pripomb na besedilo zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta ni
bilo, zato je župan predlagal
334. sklep 19. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.06.2008 k 1.
točki dnevnega reda: POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH
SKLEPOV 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 29.05.2008.
Potrdi se besedilo zapisnika z realizacijo sklepov, sprejetih na 18. redni seji
Občinskega sveta, ki je bila 29.05.2008.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 21
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 2:
PREDLOG
DOPOLNITVE
IN
SPREMEMBE
LETNEGA
NAČRTA
PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LAST OBČINE
JESENICE ZA LETI 2008 IN 2009.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da je iz razpredelnice na
tretji strani razvidno, da se pridobivajo zemljišča od Železarne Jesenice in od
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Zemljišča se pridobivajo za potrebe
menjave in vzpostavitve etažne lastnine na Cesti 1. maja 26/a in 267b. Razlika
veljavnega Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja pa je tudi v
tem, da se zemljišča za Španov vrh premikajo iz leta 2008 v leto 2009.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
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 in
spremembe letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine
Jesenice za leti 2008 in 2009.
Ta dopolnitev in sprememba 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.
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme dopolnitev in spremembo letnega načrta pridobivanja nepremičnega
premoženja v last Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
Ta dopolnitev in sprememba 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
335. sklep 19. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.06.2008 k 2.
točki dnevnega reda: PREDLOG DOPOLNITVE IN SPREMEMBE LETNEGA
NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LAST OBČINE
JESENICE ZA LETI 2008 IN 2009.
1. Sprejme se dopolnitev in sprememba letnega načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
2. Ta dopolnitev in sprememba 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
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Jesenice za leti 2008 in 2009, ki ga je na svoji redni seji dne 22.11.2007
sprejel Občinski svet Občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 17
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG
DOPOLNITVE
IN
SPREMEMBE
LETNEGA
NAČRTA
RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE
JESENICE ZA LETI 2008 IN 2009.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da so v tabeli pod
zaporedno št. 47 navedene parcele na Plavškem travniku II, ki so v programu
razpolaganja pripravljene za potrebe vzpostavitve pogojev za delovanje
Karavanške vode. Pod št. 48 je območje pod TVD Partizanom in čistilnico.
Centralna parcela na tem območju je v lasti Občine Jesenice, obkrožajo pa jo
parcele Stanovanjskega sklada RS in Železarne Jesenice, zato bi se ta del
prodajal skupaj. Pod zapisno številko 49 in 50 gre za manjši parceli na Plavškem
travniku za ureditev funkcionalnih zemljišč. Zemljišče pod številko 51 bi se
prodalo podjetju Asgard na Slovenskem Javorniku, ker to zemljišče že sedaj
zasedajo stanovalci bloka, ki ga je obnovil Asgard. Pod številko 52 bi se prodal
fundus v Planini pod Golico Elektru Gorenjske, ki ima tam transformatorsko
postajo. Gospodu Taliću se prodaja zemljišče na Tomšičevi za zaokrožitev
njegovega funkcionalnega zemljišča. Zemljišča pod št. 55 in 56 so v povezavi z
menjavo zemljišč Stanovanjskega sklada za potrebe ureditve etažne lastnine. Na
Kresu pa bi se stavna pravica, ki jo je Hasan Karahodžič predhodno že pridobil,
sedaj transformirala v lastninsko pravico, prodal pa bi se tudi objekt, ocenjen na
stanje iz leta 1980. Po tem letu namreč Občina ni ničesar več vlagala v ta objekt.
Iz programa prodaje pa se izvzemajo tudi stanovanja, ki so v gradivu navedena
na strani 3. To so stanovanja, ki so bila že ponujena v prodajo najemnikom, pa
najemniki iz različnih vzrokov. niso zainteresirani za odkup. Ker pa so se planirali
določeni prihodki iz naslova prodaje stanovanj, se predlaga, da se letni program
prodaje dopolni s stanovanji, ki so navedeni v prilogi. Tudi ta stanovanja bodo
lahko kupili samo najemniki, v nasprotnem primeru stanovanja ne bodo prodana.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
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.
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Odbor predlaga Občinskemu svetu, da sprejme dopolnitev in spremembo letnega
načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – stanovanja in poslovni
prostori v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
Ti dopolnitvi in sprememba Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 sta sestavni del
Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem 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.
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.
Odbor predlaga Občinskemu svetu, da sprejme dopolnitev in spremembo letnega
načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – stanovanja in poslovni
prostori v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
Ti dopolnitvi in sprememba Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 sta sestavni del
Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem 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 Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Sprejme se dopolnitev in sprememba letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem – stanovanja in poslovni prostori, v lasti Občine Jesenice za leti
2008 in 2009.
Ti dopolnitvi in sprememba Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 sta sestavni del
Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem 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
336. sklep 19. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.06.2008 k 3.
točki dnevnega reda: PREDLOG DOPOLNITVE IN SPREMEMBE LETNEGA
NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 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. Sprejme se dopolnitev in sprememba letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem – stanovanja in poslovni prostori, v lasti Občine
Jesenice za leti 2008 in 2009.
3. Ti dopolnitvi in sprememba Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 sta sestavni del
Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine
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Jesenice za leti 2008 in 2009, ki ga je na svoji redni seji dne 22.11.2007
sprejel Občinski svet Občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 19
ZA – 22
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG ZA IZVZEM DVEH SLUŽBENIH STANOVANJ TER VKLJUČITEV V
SEZNAM NEPROFITNIH STANOVANJ.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da ima Občina Jesenice v
lasti 13 službenih stanovanj. Občinski svet je že nekajkrat odločal o spremembi
statusa iz službenega stanovanja v neprofitno stanovanje. Razlika je v statusu,
saj službeno stanovanje nima subvencionirane najemnine in ga ni mogoče
odkupiti, neprofitno stanovanje pa podleže zakonskim določilom o
subvencioniranju in ga je tudi mogoče odkupiti. Pri tem predlogu z izvzem iz
službenih stanovanj gre za dvoje stanovanj, in sicer za stanovanje št. 5 na Cesti
talcev 2 in za stanovanje št. 13 na Hrušici 71/g.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal:
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Iz seznama službenih stanovanj se izvzame dvosobno stanovanje št. 5 na Cesti
talcev 2, v velikosti 47,56 m2 ter stanovanje št. 13 na Hrušici 71/g v velikosti
63,69 m2 ter se ju vključi v seznam neprofitnih stanovanj.
Stanovanji se dodelita upravičencema do najema stanovanja iz prednostne liste
neprofitnih stanovanj.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
337. sklep 19. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.06.2008 k 4.
točki dnevnega reda: PREDLOG ZA IZVZEM DVEH SLUŽBENIH
STANOVANJ TER VKLJUČITEV V SEZNAM NEPROFITNIH STANOVANJ.
Iz seznama službenih stanovanj se izvzame dvosobno stanovanje št. 5 na Cesti
talcev 2, v velikosti 47,56 m2 ter stanovanje št. 13 na Hrušici 71g v velikosti 63,69
m2 ter se ju vključi v seznam neprofitnih stanovanj.
Stanovanji se dodelita upravičencema do najema stanovanja iz prednostne liste
neprofitnih stanovanj.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 22
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 5:
INFORMACIJA O PREMOŽENJSKI BILANCI OBČINE JESENICE NA DAN
31.12.2007.
V uvodni obrazložitvi je Nevenka Novak povedala, da je premoženjska bilanca
Občine Jesenice na dan 31.12.2007 sestavljena iz premoženjskih bilanc
neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov. Premoženjska bilanca je
računovodski izkaz, ki je podoben bilanci stanja, le da je pri premoženjski bilanci
Občine potrebno upoštevati posebno metodologijo, in sicer da se pobotajo
terjatve in obveznosti med posrednimi in neposrednimi proračunskimi uporabniki
občine Jesenice.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal:
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Informacijo o premoženjski bilanci Občine Jesenice na dan 31.12.2007.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
338. sklep 19. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.06.2008 k 5.
točki dnevnega reda: INFORMACIJA O PREMOŽENJSKI BILANCI OBČINE
JESENICE NA DAN 31.12.2007.
Sprejme se informacija o premoženjski bilanci občine Jesenice na dan
31.12.2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 21
ZA – 20
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
INFORMACIJA O POTEKU JAVNEGA RAZPISA ZA DODELITEV FINANČNIH
SPODBUD INVESTICIJSKIM UKREPOM ZA UČINKOVITO RABO ENERGIJE
IN IZRABO OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE V GOSPODINJSTVIH NA
OBMOČJU OBČINE JESENICE V LETU 2008.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da je Odbor za
stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko obravnaval javni
razpis za dodelitev finančnih spodbud za učinkovito rabo energije, za ukrepe, ki
so bili izvedeni v letu 2007. Razpis je bil objavljen v mesecu aprilu, zaključen pa
je bil 12. maja. Na razpis je prispelo 178 vlog za 196 posegov, dve vlogi pa sta
prispeli prepozno. Vse vloge so bile pregledane in sedaj prihajajo še zadnji
odgovori na pozive za dopolnitev vloge. Prve odločbe so bile že odposlane, v
roku enega tedna pa bodo poslane še preostale odločbe. Potem pa se počaka še
na pravnomočnost teh odločb, nato pa se lahko začne z dodeljevanjem sredstev,
ki bodo dodeljena upravičencem v 30 dneh po pravnomočnosti njihove odločbe.
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O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal:
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko se je
seznanil z Informacijo o poteku javnega razpisa za dodelitev finančnih spodbud
investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov
energije v gospodinjstvih na območju Občine Jesenice v letu 2008.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
339. sklep 19. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.06.2008 k 6.
točki dnevnega reda: INFORMACIJA O POTEKU JAVNEGA RAZPISA ZA
DODELITEV FINANČNIH SPODBUD INVESTICIJSKIM UKREPOM ZA
UČINKOVITO RABO ENERGIJE IN IZRABO OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE
V GOSPODINJSTVIH NA OBMOČJU OBČINE JESENICE V LETU 2008.
Občinski svet Občine Jesenice se je seznanil z informacijo o poteku javnega
razpisa za dodelitev finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo
energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine
Jesenice v letu 2008.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 21
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
POROČILO ŠT. 2 O REALIZACIJI AKCIJSKEGA PROGRAMA VARSTVA
OKOLJA ZA LETO 2008.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da je v gradivu pod drugim
poglavjem navedeno, kako je podjetje Acroni okoljsko delovalo v zadnjem
obdobju. Na Regeneraciji so izvedli ukrepe z namestitvijo dodatnih šob in s tem
zmanjšali prah pod mejno vrednost. Izvajajo tudi monitoringe odpadnih vod, še
vedno pa je pri Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor naročena strokovna
ocena o vplivu Acronija na okolje. Rok predaje je bil v septembru 2007, vendar
Zavod še do danes tega poročila ni posredoval.
Pod točko tri so navedeni kazalniki okolja pri javnih podjetjih. Vsako leto pa se
tudi na spletni strani ti kazalniki okolja dopolnjujejo. Po sklepu Odbora za urejanje
prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči se je zaprosilo
tudi sosednje občine, da posredujejo svoja poročila. Podatke je posredovala le
občina Bled, tako da je narejena primerjava med občinama pri ločenem zbiranju
odpadkov.
Kar se tiče poročila o meritvah svinca v krvi otrok, so podatki dokaj zadovoljivi.
Samo 6 % preiskanih otrok je imelo v krvi večje vrednosti svinca, kot je ena
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tretjina orientacijske vrednosti za svinec. Iz primerjave rezultatov in iz izračuna
povprečne vrednosti pa ni zaznati posebnega dela Jesenic, kjer bi ta
obremenjenost s svincem posebej izstopala. Onesnaževalec okolja s svincem je
namreč v veliki meri promet. Pri poročilu o meritvah radona v osnovnih šolah pa
podatki niso tako zadovoljivi. Meritve so se letos izvajale v OŠ Prežihovega
Voranca in v OŠ Blejska Dobrava, dovoljena vrednost koncentracije radona pa je
bila močno presežena v pisarni hišnika v OŠ Prežihovega Voranca, v varstveno
delovnem centru in v mali telovadnici. Izstopata pa tudi učilnica za biologijo na
OŠ Koroška Bela in fotokopirnica na OŠ Prežihov Voranc. Izdelala se bodo
navodila, kako ravnati v primeru, ko je ugotovljeno, da je radon presežen,
predvsem pa je potrebno te prostore zelo pogosto zračiti. Najkasneje spomladi pa
se bo radon v teh prostorih ponovno pomeril, s tem, da se bodo meritve
nadaljevale tudi po drugih šolah.
Občinski svet je lansko leto potrdil tudi predlog določitve prireditvenih mest in dva
okoljevarstvena elaborata za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom sta
že izdelana, in sicer za Blejsko Dobravo in za Staro Savo. Ko so elaborati
izdelani, se izda odločba in vsak organizator prireditve se je dolžan držati
omejitev po tej odločbi. Kar pa se tiče hrupa gostinski lokalov, pa morajo vsi, ki
imajo lokale odprte po 22. uri, posredovati meritve o obremenitvi okolja zaradi
odprtja lokala po 22. uri. Večina lastnikov teh lokalov, ki se na prvi poziv ni
odzvala, se je odzvala na drugi poziv. Ostalim pa sedaj Komunalni redar vroča
zahtevo, in če se nanjo ne bodo odzvali, se jih bo prijavilo inšpekcijskim službam.
Glede hrupa avtoceste se je na sestankih z DARS-om in z DRSC-jem sprejelo že
veliko sklepov in zadolžitev, od katerih so nekatere tudi že bile realizirane. Na
Verdnikovi 40 so bila na strani proti avtocesti zamenjana okna, zaprte pa so bile
tudi diletacije. Na žalost pa še vedno ni nič narejenega na Lipcah, kjer je združen
hrup z avtoceste z odbojem od opornega zidu, kar povzroča res nemogoče
razmere. Pri meritvah onesnaženosti zraka pa so izbrana mesta, kjer se bodo
meritve onesnaženosti zraka izvajale. Dve merilni mesti bosta na Koroški Beli,
eno tako mesto pa bo tudi na Jesenicah. Merilno mesto pa ne sme biti
postavljeno pri visokih objektih in okoli dreves.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal:
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 Poročilo št. 2 o
realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za mesec marec do junij leta 2008.
Družba Acroni naj do naslednjega poročanja na Občinskem svetu (v mesecu
novembru) preuči možnost sanacije izpusta prašnih delcev iz Regeneracije HCl in
pripravi načrt.
Meritve radona se v OŠ Prežihov Voranc ponovijo v pisarni hišnika, v VD centru,
v telovadnici in v učilnici biologije v obdobju od oktobra 2008 do marca 2009.
Družbi JEKO-IN d.o.o. se naloži, da preuči možnost za izboljšanje procesa
ločenega zbiranja odpadkov v občini Jesenice in s tem v zvezi pripravi projektno
nalogo.
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Družba Acroni naj po strokovni oceni vzhodno od jeklarne postavi kontrolno
mesto za podzemne izcedne vode, ki odtekajo v reko Savo.
Do naslednje seje Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči naj strokovne službe Občine Jesenice preučijo problematiko
glede zapore cest in drugih javnih površin pred in po prireditvah, ki se odvijajo na
teh površinah.
Strokovne službe Občine Jesenice naj posredujejo odgovore, kako Občina
Jesenice trži oglaševanje prireditev na prostorih, ki so izven plakatnih mest
Amicusa, koliko takse se letno pobere od oglaševanja teh prireditev ter kdo
nadzoruje oglaševanje prireditev na plakatnih mestih in drugih javnih površinah.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
340. sklep 19. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.06.2008 k 7.
točki dnevnega reda: POROČILO ŠT. 2 O REALIZACIJI AKCIJSKEGA
PROGRAMA VARSTVA OKOLJA ZA LETO 2008.
1. Sprejme se poročilo št. 2. o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za
mesec marec do junij leta 2008.
2. Družba Acroni naj do naslednjega poročanja na občinskem svetu (v mesecu
novembru) preuči možnost sanacije izpusta prašnih delcev iz Regenerecije
HCl in pripravi načrt.
3. Meritve radona se v OŠ Prežihov Voranc ponovijo v pisarni hišnika, v VD
centru, v telovadnici in v učilnici biologije v obdobju od oktobra 2008 do marca
2009.
4. Družbi JEKO-IN d.o.o. se naloži, da preuči možnosti za izboljšanje procesa
ločenega zbiranja odpadkov v občini Jesenice.
5. Družba Acroni naj po strokovni oceni vzhodno od jeklarne postavi kontrolno
mesto za podzemne izcedne vode, ki odtekajo v reko Savo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 21
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
8.1 Andrej Černe – pobuda - pisno
239. pobuda 19. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.06.2008 k
8. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Ponovno daje pobudo za uvrstitev parcel, na katerih se predvideva ureditev
vaškega jedra na Blejski Dobravi (v k.o. Blejska Dobrava) v program odkupov.
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Ob znanih aktivnostih v preteklosti in pobudi, o kateri je razpravljal, ter jo je
soglasno podprl Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči na 14. redni seji, do sedaj nepremičnine še niso bile uvrščene
v program odkupov.
Ker se od časa do časa (zadnjič 23.6.2008) pojavljajo informacije, da se utegne
zgoditi odprodaja za dve zazidljivi parceli, predlaga, da se za dotični parceli
program odkupov dopolni in permanentno spremlja aktivnosti, ter o tem KS sproti
obvešča.

8.2 Robert Pesjak – pobuda - pisno
240. pobuda 19. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.06.2008 k
8. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
V 230. pobudi na 18. seji je predlagal ureditev dodatnih parkirnih mest (pod
drevesi). V odgovoru na to pobudo je navedeno, da je potreben odkup zemljišča,
za kar pa ni sredstev. Po njemu dostopnih informacijah je parcela št. 186/3 k.o.
Jesenice, kjer je predlagal dodatna parkirišča, v lasti Občine.
Prosi, da ustrezne službe ponovno preverijo stanje in podajo korekten odgovor.

8.3 Robert Pesjak – pobuda - pisno
241. pobuda 19. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.06.2008 k
8. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Na odgovor na 226. vprašanje 18. seje je dobil podoben odgovor kot vsako leto v
zvezi z igriščem za predšolske otroke (varovano).
Prosi župana, da se na to manjšo investicijo gleda malo bolj razumno, saj
prebivalci Jesenic ne razumejo tako splošnih odgovorov in apelirajo nanj, da se to
poskuša rešiti v čim krajšem roku, ne pa čez nekaj let.
Vse mlade družine se že vnaprej zahvaljujejo (mo).

8.4 Merima Nuhić – vprašanje - pisno
242. vprašanje 19. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.06.2008
k 8. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Vprašanje je postavljeno Zavodu za šport:
Občane in tudi njo zanima, zakaj je tako mrzla voda (slabih 20 stopinj –
25.06.2008) v kopališču Ukova? Ali obstaja možnost postavitve dodatnih
senčnikov v kopališču zaradi prisotnosti starejše populacije?
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8.5 Vera Pintar – vprašanje - pisno
243. vprašanje 19. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.06.2008
k 8. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Ali je res, da se bo Bolnica Jesenice priključila na plinovod in ogrevala prostore s
plinom? Ali zanjo ne veljajo sklepi, sprejeti v okviru strategije toplotnega
ogrevanja? Boji se, če bo Bolnici uspelo, da se jim bo pridružila še kaka institucija
(npr. Dom F. Berglja).

8.6 Boris Smolej – pobuda – ustno
244. pobuda 19. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.06.2008 k
8. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Krajevna skupnost Slovenski Javornik – Koroška Bela ima v začetku meseca
septembra svoj krajevni praznik, zato bi bilo prav, da so dela na projektu
izgradnje otroškega zemljišča v tem času že v polnem razmahu.

8.7 Robert Pesjak – vprašanje – ustno
245. vprašanje 19. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.06.2008
k 8. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zanima ga, kaj se dogaja na zgornji Bokalovi s prostori bivše trgovine Tuš, saj v
te prostore vozijo neke igralne avtomate?
Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
Objekt bivše trgovine Tuš je odkupil podjetje Oniks invest, zato ima tam verjetno
začasno skladišče za igralne avtomate. Sicer pa podjetje Oniks invest na tej
lokaciji namerava zgraditi objekt z varovanimi stanovanji, za kar pa bo najprej
potrebno speljati postopke za spremembo prostorskih dokumentov.

8.8 Ivanka Zupančič – vprašanje – ustno
246. vprašanje 19. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.06.2008
k 8. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Že velikokrat je bila na Občinskem svetu izpostavljena problematika glede javnih
stranišč, zato jo zanima, v kakšni fazi so postopki oz. aktivnosti za ureditev te
problematike?
Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
Stanje na tem področju je v občini Jesenice približno tako, kot v drugih občinah,
kar pomeni, da je zelo slabo. Na železniški postaji sicer je javno stranišče, vendar
so ga začeli zapirati, ker so se tam dogajale zelo čudne stvari. S Slovenskimi
železnicami je bil na to temu že organiziran tudi sestanek, vendar pa ni bilo
sprejetega nobenega končnega dogovora. Se pa sedaj pripravlja idejni projekt,
kaj bi v to železniško postajo lahko umestili, in pri tem bo potrebno upoštevati tudi
izpostavljeno problematiko glede javnih stranišč.
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8.9 Marko Zupančič – pobuda – ustno
247. pobuda 19. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.06.2008 k
8. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Vse prisotne 28.6.2008 vabi na praznovanje ob 20. letnici Prostovoljnega
gasilskega društva Javorniški Rovt. Ob 16. uri bo slavnostna parada, potem pa še
gasilska veselica na Pristavi.

8.10 Ibrahim Smajić – vprašanje – ustno
248. vprašanje 19. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.06.2008
k 8. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Glede na to, da Podmežaklo že poteka sanacija mostu čez reko Savo, ga
zanima, ali si je kdo poškodbe tega mostu ogledal tudi iz spodnje strani?

8.11 Jernej Udir – pobuda – ustno
249. pobuda 19. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 26.06.2008 k
8. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Ko je šel peš v Javorniški Rovt, je pregledal velik del hudournika, ki teče po
površini, kjer je bila včasih razdelilna postaja. Potrebno bo razmisliti, kako
Javorniški Rovt fekalno urediti, saj vsepovsod tečejo fekalije iz novih hiš. To bo za
občino predstavljalo zelo velik problem, ker bo potrebno veliko denarja, da se to
stanje uredi. Kanalizacija verjetno na tem območju ni smiselna, potrebno pa bo
razmišljati o čistilnih napravah za posamezne objekte.
Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
Ne verjame, da bi fekalije iz novih objektov odtekale v potok, saj je pri izdaji
gradbenega dovoljenja potrebno natančno predvideti, kako se bo s temi snovmi
ravnalo, glede na to, da na tem območju ni zgrajenega kanalizacijskega sistema.

8.12 Župan Tomaž Tom Mencinger – informacije:
Članice in člane Občinskega sveta občine Jesenice je seznanil z naslednjimi
informacijami:
za območje Fiproma je podpisana pogodba z izvajalcem za komunalno
urejanje tega dela, tako da se v naslednjem mesecu pričakuje tudi začetek
del, ki naj bi bila zaključena v roku enega leta;
zaključen je razpis za Tavčarjevo cesto, izbran je izvajalec in po zaključku
pritožbenega roka, se bo nekje v roku enega meseca lahko začelo z
zemeljskimi deli. Po zagotovilu izvajalca, naj bi bila 1. faza od Integrala do
Čufarja končana v dobrih dveh mesecih;
dobil je dobre povratne informacije o združitvi pohoda na Vajnež in
proslave ob Dnevu državnosti. Veliko število udeležencev je prisostvovalo
kulturnemu delu, pohodnikov na Vajnež pa je bilo več kot 300;
Zdravstveni dom Jesenice je pripravil informacijo, po kateri bi prevzel
prostore, ki se bodo izpraznili s preselitvijo UE Jesenice, ki bo predvideno
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izvedena leta 2010. Lekarne v Zdravstvenem domu ne bo, ker je
podpisana koncesijska pogodba s koncesionarko na Plavžu, v kateri so
opredeljene tudi določene razdalje med posameznimi lekarnami. Lekarna
pa naj bi bila v objektu bivše Pikove dame, in po predstavljenem načrtu naj
bi bilo v njej možno celo opraviti storitev neposredno iz vozila;
Upravna enota Jesenice naj bi se na novo lokacijo predvidoma preselila
leta 2010, saj bodo letos začeli z podiranjem stare stavbe, drugo leto pa z
gradbenimi deli za nov objekt. V zgornje prostor sedanje UE Jesenice pa
naj bi se preselili zobozdravniki, ki sedaj delujejo v stari železarski
ambulanti, tako da bo vsa zdravstvena dejavnost združena na eni lokaciji;
državna lekarna je izrazila željo, da bi ostala na sedanji lokaciji, čeprav
imajo velike probleme s parkirišči. Zato potekajo dogovori za odkup
paviljona, ki je med sedanjo lekarno in trgovino DM. Lekarna bi se potem
preselila v ta paviljon, lahko pa bi uredila tudi dodatna parkirna mesta;
glede ogrevanja je bil na Hrušici sklenjen dogovor, da se vzporedno s
priključitvijo Kulturnega doma in objekta na naslovu Hrušica 56, na ta
sistem priključijo tudi bloki, ki so v neposredni bližini;
v Turistu je bil vedno problem glede obračunavanja stroškov ogrevanja,
zato se je že začelo s postopki za zamenjavo toplotne izmenjevalne
postaje in za namestitev merilnikov toplote. Sam objekt pa je tudi že dobro
obnovljen, saj ima novo streho, novo fasado in zamenjana vsa okna;
čez 14 dni začne teči enoletni rok za ureditev vprašanj glede odlaganja
odpadkov na Gorenjskem. Na žalost pa na Gorenjskem danes ni
narejenega nič več kot pa je bilo pred 12. leti. Država pa je določila, da
morajo biti do 15.7.2009 zadeve na Gorenjskem urejene, sicer bo država
odredila način ravnanja z odpadki v tem delu Slovenije. To pa teoretično
lahko pomeni, da bo po sklepu Vlade RS odpadke vozilo v Celje, kjer je
cena za odlaganje 130 EUR/tono. Na Jesenicah pa se danes plačuje 33
EUR/tono odpadkov. Z MOP-om in z ARSO-om pa je dogovorjeno, da je
Gorenjska razdeljena na dva dela in da je za območje UE Jesenice, UE
Radovljica in UE Škofja Loka odlagalno polje na Mali Mežakli;
na Malo Mežaklo se načrtuje uvrstitev zaprtega sistema za sortiranje
odpadkov, pripravlja pa se tudi dokumentacija za MBO in za investicijo za
koriščenje bioplina za pridobivanje energije. Načrtuje pa se tudi projekt, da
bi ves zeleni del izkoristili pa predhodno pridobivanje bioplina;
od Merkurja se je odkupil objekt za Visoko šolo za zdravstveno nego,
pridobljene pa so bile tudi garaže, ki na začetku niso bile predmet
prevzema. Adaptacija objekta se končuje, tako da bodo zagotovljeni dobri
pogoji za izobraževanje v tej instituciji;
na Hrušici je odprt nov vrtec z dvema enotama, od katerih je ena že polno
zasedena. Vrednost objekta je nekaj manj kot 500.000 EUR, delno je bila
ta investicija sofinancirana tudi s strani Ministrstva, bilo pa je tudi nekaj
donacij za otroška igrala. Pripravljen je tudi že prostor za ureditev
knjižnice, načrtuje pa se tudi porušitev bifeja in potem na tej lokaciji
izgradnja prostorov za potrebe Krajevne skupnosti in društev;
podjetji Oniks invest in Kovinar gradnje sta preselila svoje poslovne
prostore na lokacijo zraven RAGOR-ja;
prevozništvo Bizjak je svojo dejavnost preselilo iz Kranja na Jesenice. Gre
za največjega prevoznika rož v Sloveniji, ki svojo dejavnost v glavnem
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opravlja na relaciji Nizozemska – Slovenija. V svojem objektu ima
avtopralnico, delavnico in črpalko, pripravlja pa tudi borzo cvetja;
pripravljen je bil sprejem za odličnjake, ki jih je bilo v letošnjem letu kar 57,
kar je 17 več kot v preteklem letu. 8 odličnjakov je bilo iz srednje šole, 49
pa jih je bilo iz osnovnih šol;
glede otroškega igrišča na Slovenskem Javorniku je bilo kar nekaj težav,
saj je prvotno načrtovana lokacija za to igrišče izzvala revolt okoliških
prebivalcev, ker v tem delu stanuje v glavnem starejša populacija ljudi.
Vendar pa je bil že opravljen ogled nove lokacije na občinskem zemljišču,
ki je vključeno tudi v seznam za prodajo. Okoli 500 m tega zemljišča bi se
lahko namenilo za ureditev otroškega igrišča, saj so sredstva v proračunu
za letošnje leto zagotovljena, sprejet pa je bil tudi dogovor, da se v občini
vsako leto uredi eno tako igrišče;
za obnovo hokejske dvorane je bil že objavljen razpis, vendar pa bo le-ta
razveljavljen in ponovljen. Kljub temu, da so bile objavljene 100 % višje
vrednosti, so bile namreč še vedno postavljene zelo visoke cene;
27.6.2008 bodo občino Jesenice obiskali profesorji in učitelji iz Gimnazije v
Celovcu, katera zelo dobro sodeluje tudi z gimnazijo Jesenice in z
Gimnazijo iz Italije;
27.6.2008 ima Prostovoljno gasilsko društvo Javorniški Rovt slavnostno
sejo ob 20 letnici delovanja tega društva;
na Blejski Dobravi je bilo zelo dobro organizirano praznovanje 100 letnice
Prostovoljnega gasilskega društva Blejska Dobrava. Ob tem je bila PGD
Blejska Dobrava podeljena tudi plaketa župana občine Jesenice;
pred septembrsko sejo Občinskega sveta se načrtuje skupno srečanje
članov Občinskega sveta, članov delovnih teles in zaposlenih v občinski
upravi.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
19. redno sejo Občinskega sveta je župan zaključil ob 18.00 uri.

SVETOVALKA OBČINSKEGA
SVETA OBČINE JESENICE:
Mag. Božena RONNER

ŽUPAN
OBČINE JESENICE
Tomaž Tom MENCINGER
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