OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET

Številka: 032-05/2008
Datum: 29.05.2008

ZAPISNIK
18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V
ČETRTEK, 29.05.2008 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, Matjaž PESKAR,
Branko NOČ, mag. Barbara HABE SINTIČ, Zoran KRAMAR, Ljudmila ILENIČ,
Boris SMOLEJ, Robert PESJAK, Marija KALAN, Boris DOLŽAN, Vera PINTAR,
Boris KITEK, Ivanka ZUPAČIČ, Igor ARH, Marija MULEJ, Vinko LAVTIŽAR, mag.
Marjan ČUFER in Marjeta TOMAŠ.
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANA: Oto KELIH in Borut ŽIGON.
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, Damjan JENSTERLE – Atelje
Prizma, Tomaž VIDMAR – direktor Komunalne direkcije, Simona KANCELR –
Komunalna direkcija, Tanja ANTONIČ, Monika MAKOVEC in Barbara TOMAN –
strokovne sodelavke Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, Brigita
DŽAMASTAGIČ – vodja Oddelka za finance, plan in analize, mag. Gregor
HUDRIČ – pomočnik komandirja Policijske postaje Jesenice in mag. Božena
RONNER - svetovalka župana za Občinski svet.
NOVINARJI:
Nataša MRAK– ATM, Janko RABIČ – Radio Triglav, Urša PETERNEL –
Gorenjski glas in Klementina MEŽEK SKUMAVEC – GTV.
ZAPISNIK JE PISALA:
Mojca RAZINGER.
Župan Tomaž Tom Mencinger je pozdravil vse prisotne članice in člane
Občinskega sveta Občine Jesenice in povedal, da bo Občinski svet na današnji
seji že posloval v skladu z določili v mesecu aprilu sprejetega Poslovnika, ki je
začel veljati 28.05.2008, v Uradnem listu pa je bil objavljen 13.05.2008. Župan je
ugotovil, da je na začetku seje prisotnih 25 svetnic in svetnikov Občinskega
sveta, zato Občinski svet lahko pravno veljavno odloča.
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Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je župan predlagal

313. sklep 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008:
POTRDITEV PREDLAGANEGA DNEVNEGA REDA.
D N E V N I R E D:
1. Potrditev besedila zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta, ki je bila
24.04.2008.
2. Predlog dopolnitve Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v
last Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
3. Predlog Sklepa o višini subvencije v javnem mestnem prometu v občini
Jesenice.
4. Predlog Rebalansa proračuna občine Jesenice za leto 2008 – HITRI
POSTOPEK.
5. Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za
šport Jesenice – HITRI POSTOPEK.
6. Predlog Programske zasnove za ureditveno območje Belcijan (J2/S2/6) –
DRUGA OBRAVNAVA.
7. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Republika v
postopku javne razgrnitve.
8. Volitve in imenovanja:
8.1 Predlog za potrditev mandatov predsednici, namestniku predsednice ter
članom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
8.2 Predlog za imenovanje Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin s
predlogom za izvolitev predsednika Sveta.
8.3 Predlog za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda
Gornjesavski muzej Jesenice.
9. Predlog določitve novih deležev na Centralni čistilni napravi Jesenice
(sprememba lastniškega deleža).
10. Predlog Okoljskih dajatev zaradi odlaganja odpadkov na odlagališče Mala
Mežakla – novelacija izračuna.
11. Soglasje k izplačilu povečane delovne uspešnosti delavcev v javnem zavodu
Gorenjske lekarne v letu 2008.
12. Poročili:
12.1 Ocena varnosti v občini Jesenice za leto 2007 – poročilo Policijske postaje.
12.2 Poročilo župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta
za obdobje januar – april 2008.
13. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 20
PROTI - 0
Dnevni red je bil sprejet.
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TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 17. REDNE
SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 24.04.2008.
Razprave in pripomb na besedilo zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta ni
bilo, zato je župan predlagal
314. sklep 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008 k 1.
točki dnevnega reda: POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH
SKLEPOV 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 24.04.2008.
Potrdi se besedilo zapisnika z realizacijo sklepov, sprejetih na 17. redni seji
Občinskega sveta, ki je bila 24.4.2008.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG
DOPOLNITVE
LETNEGA
NAČRTA
PRIDOBIVANJA
NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LAST OBČINE JESENICE ZA LETI 2008
IN 2009.
V uvodni obrazložitvi je Tanja Antonič povedala, da se s predlagano dopolnitvijo
letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last občine Jesenice za
leti 2008 in 2009 predlaga, da se v letni načrt uvrstijo nepremičnine, ki
predstavljajo bivšo upravno stavbo Merkurja in funkcionalno zemljišče. Po načrtu
razvojnih programov je bil ta odkup sicer predviden v letu 2010, vendar pa je po
Zaključnem računu izkazan ostanek sredstev, zato se predlagam, da se nakup
izvede v letu 2008. Cena objekta je bila predhodno že določena s pismom o
nameri in ostaja nespremenjena.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Zoran Kramar – predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja –
zemljišča 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.
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga, da Občina Jesenice nadaljuje z
izvajanjem aktivnosti za pridobitev še preostalega dela nepremičnin na tem
območju, ki so v lasti Merkurja.
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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 dopolnitev letnega
načrta pridobivanja nepremičnega premoženja – zemljišča 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 načrta pridobivanja nepremičnega premoženja – zemljišča 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.
Marjeta Tomaš – namestnica predsednika Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja –
zemljišča 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
315. sklep 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008 k 2.
točki dnevnega reda: PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA
PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LAST OBČINE
JESENICE ZA LETI 2008 IN 2009.
1. Sprejme se dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja
– zemljišča 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 – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.
in

4

316. sklep 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008 k 2.
točki dnevnega reda: PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA
PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LAST OBČINE
JESENICE ZA LETI 2008 IN 2009.
Občina Jesenice naj nadaljuje z izvajanjem aktivnosti za pridobitev še
preostalega dela nepremičnin na tem območju, ki so v lasti Merkurja.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG SKLEPA O VIŠINI SUBVENCIJE V JAVNEM MESTNEM PROMETU
V OBČINI JESENICE.
V uvodni obrazložitvi je Simona Kancler povedala, da je v skladu s sprejetim
sklepom iz prejšnje seje Občinskega sveta, sedaj predlagan sklep o višini
subvencije v javnem mestnem prometu v občini Jesenice. Že v Odloku je namreč
navedeno, da je potrebno za subvencioniranje sprejeti ustrezen akt, s katerim se
določita višina in vir subvencije. V predlogu sklepa je tako predlagana subvencija
v višini 0,40 EUR na prepeljanega potnika, ki se bo subvencionirala iz proračuna
občine Jesenice. Predvideno število prepeljanih potnikov v letu 2008 je približno
330.000, kar pomeni subvencionirani znesek skupno v višini 132.000 EUR.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisije nima pripomb na besedilo Sklepa o višini subvencije v javnem
mestnem prometu v občini Jesenice, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga
sprejme.
Marjeta Tomaš – namestnica predsednika Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Sklepa o višini subvencije v javnem mestnem prometu v občini
Jesenice.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu da sprejme predlog Sklepa o višini subvencije v javnem
mestnem prometu v občini Jesenice.

V razpravi so sodelovali:
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Zoran Kramar:
Poslanska skupina SD je obravnavala predlog za povečanje subvencije.
Zavedajo se težkega položaja Alpetourja pri mestnem prometu, ki vsako
leto posluje z izgubo, vendar bo potrebno v bližnji prihodnosti poiskati
drugačne rešitve za mestni promet, da se ne bo vsako leto samo
povečevalo sofinanciranje občine Jesenice.
Predlagajo, da strokovne službe občine Jesenice preučijo možnost
mestnega prevoza do Glasbene šole po novi obvoznici. Ravno tako pa tudi
predlagajo, da naj bi se občanom, ki so starejši od 75 let, subvencioniralo
mestni prevoz. Na ta način bi namreč omogočili starejšim občanom, ki ne
uporabljajo več svojih osebnih vozil, mestni prevoz po nižji ceni, istočasno
pa bi tudi bolj napolnili avtobuse. Sicer pa poslanska skupina SD podpira
predlagane sklepe.
Jernej Udir:
S tem problemom se občina srečuje že par mandatov, kar je tudi sam
prisoten v Občinskem svetu. Vedno je nakazal rešitev v vsaj delnem
plačevanju parkirnine tistih, ki imajo parkirana svoja vozila na mestnih
zemljiščih. Če bi ta predlog realizirali, bi s tem sredstvi lahko pokrivali del
subvencije za mestni promet. Poleg tega pa je bil tudi že podan predlog,
da bi na Jesenicah uvedli parkirne ure za tista parkirna mesta, ki so na
razpolago.
Robert Pesjak:
Strinja se s predlogi Jerneja Udira, vendar pa bi bili ti ukrepi predragi oz. bi
bila to prevelika investicija.
Predlaga, da se pogleda poročilo o mestnem prometu v občini Nova
Gorica, kjer občina 100 % subvencionira mestni promet.
Od Alpeturja naj se pridobijo podatki in izračuni, kolikšna bi morala biti
cena oz. subvencija na prepeljanega potnika ob vseh sedanjih opravljenih
vožnjah, da bi podjetje na tem področju poslovalo z nulo.
Zanima pa ga tudi, ali se je Alpetour glede prevozov že kaj dogovarjal s
podjetjem Acroni?
Župan Tomaž Tom Mencinger:
V Novi Gorici občina ne subvencionira mestnega prometa, ampak ta
promet subvencionira igralnica.
Po informacijah naj bi se podjetje Alpetour glede avtobusnih prevozov
nekaj že dogovarjalo s predstavniki Acronija.
Dokler parkirna mesta ne bodo urejena in dokler ne bodo zgrajene
garažne hiše, je nesmiselno postavljati parkirne ure. Poleg tega pa to
predstavlja tudi določene stroške, saj je potrebno imeti zaposlene ljudi, ki
bodo pobirali parkirnino.
Tomaž Vidmar:
Pri 330.000 prepeljanih potnikih v letu 2008 je subvencija 0,40 EUR na
prepeljanega potnika preračuna na podatek, da bi podjetje moralo
poslovati z nulo.
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Po izkušnjah vsako povečanje cen v avtobusnem prometu pomeni najmanj
10 % manj potnikov. Zato je predlog, da se cena ne poveča, je pa
potrebno mestni promet na nek način subvencionirati.
Marko Zupančič:
Prav je, da Občina daje subvencijo glede na število prepeljanih potnikov,
vendar pa so še vedno najbolj problematične gorske linije, ki so premalo
zasedene. Ker se vozi manj ljudi, bo posledično temu tudi manj denarja,
zato ga zanima, ali bo ta kaj vplivalo na razmišljanja o ukinitvi teh linij?
Zanima ga, kdaj bo objavljen razpis za podelitev koncesije, ki naj bi bil
pripravljen že v mesecu maju?
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Potrebno se je zavedati, da avtobusni prevoz uporabljajo predvsem
starejši občani in otroci, zato se sam sigurno ne bo strinjal z ukinitvijo
katerekoli linije. V primeru, da bo podan predlog za ukinitev katere od linij,
pa bo o tem predlogu odločal Občinski svet.
Simona Kancler:
Razpis za podelitev koncesije se že pripravlja. Eden od pogojev tega
razpisa pa bo tudi tak vozni red, kot je v veljavi sedaj. V skladu s
koncesijsko pogodba pa ima potem koncesionar pravico do dodatnega
subvencioniranja, v kolikor se izkaže, da so določene linije nerentabilne.
Ibrahim Smajić:
Potrebno se je zavedati, da je za nastalo situacijo največ krivo podjetje
samo, saj je ves čas povečevalo cene. Ves čas pa so se povečevale tudi
subvencije in se še vedno povečujejo, zato bo temu potrebno narediti
konec. Sam predlaga, da se subvencionira prevoze za šolske otroke in za
starejše ljudi, za gorske linije pa naj se uvede prevoze s kombiji.
Podjetje Alpetour se ne bo zanimalo za ureditev parkirišč, saj zaradi
stalnega povečevanja subvencije za njih to sploh ni interesantno.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Cena avtobusne vozovnice je nespremenjena že od leta 2006.
Murska Sobota in Nova Gorica sta mestni občini in sta kot taki po zakonu
tudi dolžni poskrbeti za mestni promet. Na Jesenicah pa se z
zagotavljanjem mestnega prometa dela dobro delo za občanke in občane.
Občina je v preteklosti pomagala podjetju Integral pri nakupu dveh manjših
avtobusov, vendar pa je potem prišlo do prevzema Integrala s strani
Alpetourja.
Ivanka Zupančič:
Okoli problematike Alpetourja se je že veliko razpravljalo, vendar pa ima
sama občutek, da se v podjetju nič kaj preveč ne trudijo, da bi izboljšali
svoje poslovanje. Zato predlaga, da se od Alpetourja zahteva, da pripravijo
nek program, kako bodo v prihodnje racionalizirali svoje poslovanje, da
bodo imeli čim manj izgube in da bo Občina čim bolj razbremenjena.
V nobenem primeru pa se ne sme podpirati predlogo za ukinitev
posameznih linij.
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Tomaž Vidmar:
Po prijavi na razpis res obstaja še možnost pogajanja glede ponudbe,
vendar če se nihče ne prijavi na ta razpis, potem javnega prevoza na
Jesenicah ne bo. Ker se tudi ne ve, kakšne pogoje bodo dali ponudniki, je
neprimerno vnaprej zahtevati njihove sanacijske programe.
Marko Zupančič:
V Javorniškem Rovtu je trenutno 18 otrok, zato si ne predstavlja situacije,
da bo enkrat vozil avtobus, drugič pa kombi, ker je to še bolj neracionalna
oblika prevozov.
V poletnih mesecih avtobusi na gorskih linijah že tako ali tako ne vozijo, če
pa bi se sedaj od podjetja Alpetour še zahtevalo, da poiščejo dodatne
rezerve, bi verjetno najprej v celoti črtali te linije, ki so najbolj nerentabilne.
Tomaž Vidmar:
Zjutraj v Javorniški Rovt pelje 30 sedežni avtobus, ker večji avtobus zaradi
cestnih ovir za to relacijo sploh ni primeren. Iz Planine pod Golico pelje
najprej večji avtobus, potem pa še kombi, ki pobere ostale otroke in otroke
iz Plavškega Rovta. Iz Hrušice in iz Blejske Dobrave peljejo zjutraj dva
polna avtobusa otrok v šolo, otroke iz Kočne pa pobere avtobus na linijski
progi. Alpetour je tako v zadnjem letu zaradi racionalizacije linijskega in
mestnega prometa uspel razpoloviti izgubo na mestnem prometu.
Marija Mulej:
Dobro bi bilo pridobiti informacije o tem, koliko se je povečalo število
potnikov v mestnem prometu v tistih mestnih občinah, kjer je ta promet 100
% subvencioniran. Verjetno število potnikov zaradi tega subvencioniranja
ni veliko večje.
Po razpravi je župan predlagal
317. sklep 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008 k 3.
točki dnevnega reda: PREDLOG SKLEPA O VIŠINI SUBVENCIJE V JAVNEM
MESTNEM PROMETU V OBČINI JESENICE.
Sprejme se predlog Sklepa o višini subvencije v javnem mestnem prometu v
občini Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 22
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2008 –
HITRI POSTOPEK.
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V uvodni obrazložitvi je Brigita Džamastagič povedala, da je glavni razlog za
pripravo Rebalansa proračuna za leto 2008 predvsem v večjem ostanku sredstev
po Zaključnem računu, kot je bilo načrtovano pri pripravi proračuna. Že pri
obravnavi Zaključnega računa je bila podana informacija, da je bil ostanek
sredstev na računu za 1.120.000 EUR večji od predvidenega ostanka, ki je bil že
vštet v pripravo proračuna za leto 2008. Poleg tega pa se na prihodkovni strani
ocenjuje tudi nekaj višje prihodke in druge prejemke.
Največje povečanje sredstev se beleži na prihodkih iz naslova dovoza smeti na
deponijo Mala Mežakla, ker je posledica dovoza smeti iz kranjskih občin do
meseca marca. Zaradi tega se povečujejo prihodki za 376.000 EUR. Druga večja
postavka na prihodkovni strani je prodaja premoženja, predvsem stavbnih
zemljišč in nekaj ostalih osnovnih sredstev. Nekaj večje je ocenjen komunalni
prispevek, realiziran pa bo tudi transfer bilančnega dobička javnega komunalnega
podjetja JEKO-IN iz leta 2006 v proračun občine. Na strani transfernih prihodkov
pa se beleži predvsem večje prihodke iz naslova sofinanciranja Ministrstva za
šolstvo in šport za obnovo šolske kuhinje. Nekaj več sredstev pa se pričakuje tudi
za ureditev območja Plavža na Stari Savi in za vzdrževanje gozdnih cest. Nižji pa
bodo prihodki iz naslova sredstev, ki so bili planirani za obnovo Kolperne na Stari
Savi, ker Občina ni uspela pridobiti sredstev iz Norveškega finančnega
mehanizma.
Posledica večje ocenjenih prihodkov pa je na odhodkovni strani predlagana
poraba sredstev. Analitičen pregled sprememb rebalansa proračuna je prikazan v
gradivu. Največja povečanja so predvsem na strani investicij, saj je bil že ob
obravnavi Zaključnega računa sprejet dodaten sklep, da se pretežni del ostanka
sredstev nameni za nakup objekta za Visoko šolo za zdravstveno nego. Večja
postavka na investicijski strani je tudi projekt Fiprom, na tekoči porabi pa gre
predvsem za povečanje sredstev zaradi uskladitve plačnega sistema občinske
uprave in javnih zavodov. Na plače pa so posledično vezane tudi sejnine
Občinskega sveta, odbor in komisij ter Nadzornega odbora.
Posledica sprememb proračuna pa so tudi spremembe načrta razvojnih
programov, ki se morajo uskladiti s predlaganim odhodkovnim in prihodkovnim
delom proračuna za vsa tista sredstva, ki so investicijskega značaja.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija na predlog Odloka o Rebalansu proračuna občine Jesenice
za leto 2008 nima pripomb, zato predlaga, da ga Občinski svet sprejme po hitrem
postopku.
Marjeta Tomaš – namestnica predsednika Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Rebalans proračuna občine Jesenice za leto 2008 po hitrem postopku.
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 Rebalans proračuna
občine Jesenice za leto 2008 po hitrem postopku.
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Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da prejme
Rebalans proračuna občine Jesenice za leto 2008 po hitrem postopku.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko nima
pripomb na predlog rebalansa proračuna občine Jesenice za leto 2008, zato
predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme po hitrem postopku.
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 Rebalans proračuna občine Jesenice za leto
2008 po hitrem postopku.
Zoran Kramar – predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme Rebalans proračuna občine Jesenice za leto 2008 po hitrem
postopku.
V razpravi so sodelovali:
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Sam bo po zaključeni razpravi predlagal v sprejem amandma v petih
točkah. Ministrstvo za šolstvo in šport je namreč objavilo javni razpis za
izbor operacij za sofinanciranje investicij v športno – rekreacijsko
infrastrukturo – I., ki ga delno financira Evropska unija iz evropskega
sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013,
razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov,
prednostne usmeritve Športno rekreacijske infrastrukture.
Na omenjeni javni razpis bo Občina Jesenice prijavila investicijo Športna
dvorana Podmežakla – vzhodni del. V proračunu občine Jesenice je v letu
2008 zagotovljenih le 50.000 EUR za projektno dokumentacijo. Vrednost
projekta je bila prvotno ocenjena na nižji znesek, po potrjeni idejni zasnovi
je vrednost le-tega višja.
Zaradi tega je potrebnih dodatnih 55.000 EUR za omenjeno investicijo, ki
se bodo na podlagi amandmaja zagotovila iz dveh proračunskih postavk.
En del iz investicijskega dela (po predhodno sklenjenem dogovoru z
direktorjem –zavoda za šport) in en del iz tekoče proračunske porabe (po
oceni glede na število upravičencev se je izračunalo, da bo sedaj
predlagana višina sredstev za osnovno zdravstveno zavarovanje
zadoščala).
Boris Bregant:
Po 108. členu Poslovnika se o amandmaju lahko glasuje le pri posamezni
postavki proračuna, h kateri je amandma vložen.
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Marko Zupančič:
Do zmanjšanja sredstev pri izvedbi projekta Obnova Pristave za 800 EUR
verjetno pride zaradi ostanka teh sredstev po dokončanju investicije.
Župan Tomaž Tom Mencinger je v nadaljevanju navedel vse predlagane
spremembe proračuna občine Jesenice za leto 2008 po posameznih
proračunskih področjih.
Druge razprave ni bilo, zato je župan predlagal
318. sklep 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008 k 4.
točki dnevnega reda: PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE
JESENICE ZA LETO 2008 – HITRI POSTOPEK.
Amandma župana 1 - 5:
Na Področju 18 – Kultura, šport in nevladne organizacije, Glavni program 1805 –
Šport in prostočasne aktivnosti, Podprogram 18059001 – Programi športa,
proračunska postavka 6220 se poveča za 55.000 € (skupni znesek 240.597 €)Športna hala Podmežakla se spremeni vrednost investicije v letu 2008 iz 50.000
€ na 105.000 €.
Amandma župana 2 - 5:
Sredstva v višini 20.000,00€ se zagotovi iz Področja 14 – Gospodarstvo, Glavni
program 1403 – promocija Slovenije, Razvoj turizma in gostinstva podprogram
14039002 – spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, proračunska postavka
6010 – spodbujanje razvoja turizma gostinstva – žičnica Španov vrh.
Amandma župana 3 - 5:
Sredstva v višini 35.000,00€ se zagotovi iz Področja 17 – Zdravstveno varstvo,
1707 – Drugi programi na področju zdravstva, podprogram 17079001 – nujno
zdravstveno varstvo, proračunska postavka 6050 – prispevki za zdravstveno
zavarovanje občanov.
Amandma župana 4 - 5 NRP:
V Načrtu razvojnih programov 2008-2011, Področje 18 – Kultura, šport in
nevladne organizacije, Glavni program 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti,
Podprogram 18059001 – Programi športa, v NRP OB041-07-0013 Športna hala
Podmežakla se spremeni vrednost investicije v letu 2008 iz 50.000 € na 105.000€
(RAZLIKA INVESTICIJE ZA 55.000,00€).
Amandma župana 5- 5 NRP:
Sredstva v višini 20.000,00€ se zmanjšajo na Področju 14 – Gospodarstvo,
Glavni program 1403 – promocija Slovenije, Razvoj turizma in gostinstva
podprogram 14039002 – spodbujanje razvoja turizma in gostinstva iz naslednji.
Program gospodarstva v NRP (OB041-06-0008) – Žičnica Španov vrh.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.
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in
319. sklep 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008 k 4.
točki dnevnega reda: PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE
JESENICE ZA LETO 2008 – HITRI POSTOPEK.
Sprejme se Rebalans proračuna občine Jesenice za leto 2008 – HITRI
POSTOPEK, s sprejetim amandmajem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG ODLOKA O DOPOLNITVI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
ZAVODA ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE – HITRI POSTOPEK.
V uvodni obrazložitvi je Tanja Antonič povedala, da se dopolnitev Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Jesenice predlaga v delu, ki ureja
prenos pravic v upravljanje. Organizacijska enota Zavoda za šport, MCJ
Jesenice, je namreč dobila v uporabo nov prostor v Centru II, na Cesti maršala
Tita 45 za potrebe info točke Mladinskega centra Jesenice. Iz tega razloga je
predlagano, da se v 11. členu Odloka doda ta prostor, da se bo lahko sklenil
aneks k pogodbi o upravljanju se bo prostor tudi dejansko lahko dal v upravljanje
Zavodu za šport Jesenice.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Zoran Kramar – predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za
šport Jesenice po hitrem postopku.
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne Komisije:
Statutarna komisija nima pripomb na predlagano besedilo Odloka o dopolnitvi
odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Jesenice, zato predlaga
Občinskemu svetu, da ga sprejme po hitrem postopku.
V razpravi so sodelovali:
Zoran Kramar:
Na poslanski skupini SD se predlog obravnavali in podpirajo ta Odlok. Je
pa v neposredni bližini tega prostora gostinski lokal Ciklama, ki je že dalj
časa neurejen. Zato predlagajo strokovnim službam in županu, da se
preuči predlog, da bi Občina ta lokal odkupila in ga uredila v zadovoljstvo
krajanov oz. Krajevne skupnosti. Na ta način bo namreč možno Center II
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lepše urediti kot celoto in vanj vnesti več življenja oz. več dogajanja za
občane.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Gre za eno najbolj problematičnih lokacij na Jesenicah, predvsem iz
stališča pregoste naseljenosti in tudi zaradi dejstva, da podjetja zapuščajo
to lokacijo in se selijo v druge dele občine Jesenice. Zato je ta info točka
prispevek Občine, da vrača neko vsebino v ta del mesta.
Podrl se bo tudi objekt ob Hotelu Pošta, ki je v lasti Občine Jesenice. Na
tem delu se bodo zagotovila dodatna parkirna mesta, stanovalce pa se bo
preselilo v druga stanovanja, saj je ta objekt v zelo slabem stanju.
Vera Pintar:
V tem delu mesta bi se lahko zagotovili prostori tudi za upokojence, ki
imajo na sedanji lokaciji, predvsem v zimskem času, zelo otežen dostop do
svojih prostorov.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
To odločitev bo moralo sprejeti Društvo upokojencev, čeprav je lokacija
dobra in ima tudi dober dostop, saj sta v neposredni bližini postajališče
mestnega prometa in tudi železniška postaja.
Robert Pesjak:
Najprej je potrebno vprašati upokojence, če bodo na to lokacijo sploh
hodili. Policija je namreč v tem delu mesta zelo neučinkovita na področju
vandalizma in ustrahovanja v večernih urah.
Jernej Udir:
Če se nek prostor vsaj delno uredi, se določene zadeve več kot za
polovico izboljšajo. Zato podpira predlog Vere Pintar, da bi se ta prostor
dopolnil z upokojensko dejavnostjo. Na ta način bi se namreč tudi
vandalizem začel spreminjati v neko sodelovanje, da bi ta prostor zaživel.
Na Jesenicah je potrebna neka kulturna nadgradnja, ker vandalizem ni
značilen samo za ta del mesta, ampak se pojavlja tudi na Koroški Beli, na
Hrušici in na drugih lokacijah.
Po razpravi je župan predlagal
320. sklep 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008 k 5.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O DOPOLNITVI ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE – HITRI
POSTOPEK.
Sprejme se Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za
šport Jesenice – HITRI POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 6:
PREDLOG PROGRAMSKE ZASNOVE ZA
BELCIJAN (J2/S2/6) – DRUGA OBRAVNAVA.

UREDITVENO

OBMOČJE

V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da je Občinski svet prejšnji
mesec obravnaval Programsko zasnovo Belcijan v okviru javne razgrnitve. V tem
času je bila podana samo ena pripomba, in sicer, da bi hotel Belcijan namenili za
dom upokojencev oz. starostnikov. Strokovne službe se s to pobudo ne strinjajo,
ker to poruši koncept turistične vasice in hotela Belcijan kot centralnega objekta
na tem območju. Po drugi strani pa je ta objekt za starostnike tudi preveč
oddaljen od vseh centralnih dejavnosti, ki so locirane na Jesenicah.
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 Programsko zasnovo
za ureditveno območje Belcijan v drugi obravnavi.
V razpravi so sodelovali:
Marko Zupančič:
V tej programski zasnovi je med drugim navedeno, da se območje napaja
po novi dovozni poti na jugozahodni strani vse do Belcijana. Zanima ga,
kje je predvidena ta nova dovozna pot?
V nadaljevanju pa je tudi navedeno, da bo na tem območju potrebno
zmanjšati konstantno jakost hrupa do dovoljene meje v stanovanjskih
območjih, predvsem ponoči. Zanima ga, kakšne dejavnosti se sedaj
izvajajo na tem območju, da bo potrebno zmanjšati jakosti hrupa? Če
namreč nekaj uvaja na to območje, bo posledično prišlo tudi več ljudi in bo
hrup večji, kot pa je sedaj, ko je enkrat na leto neka veselica.
Andraž Tolar:
Nova cestna povezava z jugozahodne strani je predvidena pod
pokopališčem oz. s spodnje strani hotela Belcijan. Najprej je bila sicer
predvidena cestna povezava takoj po Klinarjevem oz.. po Kosovem,
vendar bi s tem razdelili kmečko gospodarstvo na dva nefunkcionalna
dela, zato se je odločilo raje za drugo varianto.
Damjan Jensterle:
Planina pod Golico je v občini tisto območje, ki že ima neko turistično
tradicijo in se v to smer tudi lahko razvija. Normalno je, da bo prišlo do
določenega povečanja števila obiskovalcev, zato se bo hrup omejeval v
skladu s predpisi, ki to področje urejajo. Mejne vrednosti verjetno ne bodo
presežene, če pa bo kljub vsemu do tega prihajalo, pa se bo poskušalo
hrup potem na nek način omejiti.
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Valentina Gorišek:
Območje pri Gasilnem domu v Planini pod Golico je eno od prireditvenih
mest v občini Jesenice, za katere se izdelujejo elaborati, tako da bo tudi v
primeru prireditev konstantna jakost hrupa v dovoljenih mejah in ne bo
prekoračena.
Jernej Udir:
Vsa leta kar se vlagajo sredstva v razvoj turizma, ni nazaj prišlo še nič
denarja. Če se ne bo v te projekte v naslednjem obdobju umestilo nekaj
inovacij, ki jih daleč naokoli ni, ne more nobena stvar zaživeti.
Strinja se, da se Planino pod Golico obnovi z vaškimi objekti, je pa proti
vsakemu predlogu, da se na tem območju delajo kakršnakoli apartmajska
naselja.
Po razpravi je župan predlagal
321. sklep 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008 k 6.
točki dnevnega reda: PREDLOG PROGRAMSKE ZASNOVE ZA
UREDITVENO OBMOČJE BELCIJAN (J2/S2/6) – DRUGA OBRAVNAVA.
Sprejme se Programska zasnova za ureditveno območje Belcijan – DRUGA
OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 23
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM
NAČRTU REPUBLIKA V POSTOPKU JAVNE RAZGRNITVE.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da je Občinskemu svetu
predložen predlog Odloka, ki je v prvi obravnavi, hkrati pa poteka tudi javna
razgrnitev predloga. Gre za območje centralnega dela Hrušice, ki je grafično tudi
prikazano v gradivu. Zelene površine predstavljajo stanovanjsko naselje, rdeče je
označeno območje Kulturnega doma, siva barva predstavlja prireditveno mesto v
povezavi s parkiriščem, rumene površine pa predstavljajo obstoječo stanovanjsko
oz. enodružinsko zazidavo. Gre za posnetek dejanskega stanja, s katerim pa se
ustvarja pogoje za izboljšavo komunalne opremljenosti tega dela Hrušice.
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
se je seznanil s predlogom Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Republika.
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V razpravi so sodelovali:
Boris Dolžan:
Označeno območje ne predstavlja območja Republike, saj je Republika
samo naselje pod cesto, vse ostalo pa je Hrušica.
Valentina Gorišek:
V sedanjem družbenem planu je to območje označeno kot Republika, zato
se sedaj temu območju ne more dati drugega imena. Se pa običajno ime
Republika res uporablja za naselje, ki je pod cesto.
Jernej Udir:
V gradivu je omenjena tudi javna razsvetljava. Ker ne gre za majhno
območje, ga zanima, ali je ta razsvetljava projektirana po novodobnih
ekoloških standardih? Slovenija je namreč v svetovnem merilu najbolj
osvetljena država, standardi so se pa v zadnjem času precej spremenili.
Damjan Jensterle:
Predvideni so taki elementi javne razsvetljave, ki svetijo navzdol, saj je bilo
danih že veliko pripomb na razsvetljavo, pri kateri svetilke svetijo navzgor.
Zoran Kramar:
Ime Republika za to območje res ni najbolj primerno, vendar se ga sedaj ni
dalo spremeniti. Pereč problem ureditvenih pogojev je tudi pod magistralno
cesto, zato se dokumenti za to območje že pospešeno pripravljajo in naj bi
bili predvidoma jeseni pripravljeni za javno obravnavo.
Robert Pajk:
V 19. členu Odloka je navedeno, da se za ogrevanje objektov dovoli tudi
uporaba obnovljivih virov energije ali drugega energenta. Zanima ga, ali se
uporaba drugih energentov lahko dovoli samo za čas sanacije obstoječega
vročevodnega sistema ali tudi kasneje? V kolikor se namreč dovoli
uporaba drugih energentov tudi kasneje bo potrebno spremeniti že
sprejete energetske zasnove občine.
Valentina Gorišek:
Energetske zasnove dopuščajo možnost, da župan s sklepom dovoli
drugačen način ogrevanja. Zato je tudi v Odloku dopuščena ta opcija, ker
se ne želi vnaprej omejevati prebivalstva na tem območju.
Boris Dolžan:
Predlaga, da naj Občina odkupi privatno zemljišče, ki se nahaja zahodno
od Kulturnega doma. Ta prostor je sedaj zapuščen, je pa na dobri lokaciji
in bi se lahko uporabil za izgradnjo parkirišča, otroškega igrišča, ipd.
Po razpravi je župan predlagal
322. sklep 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008 k 7.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM
PROSTORSKEM NAČRTU REPUBLIKA V POSTOPKU JAVNE RAZGRNITVE.
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Občinski svet občine Jesenice se je seznanil s predlogom Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu Republika.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
VOLITVE IN IMENOVANJA:
8.1 Predlog za potrditev mandatov predsednici, namestniku predsednice ter
članom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
8.2 Predlog za imenovanje Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin s
predlogom za izvolitev predsednika Sveta.
8.3 Predlog za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega
zavoda Gornjesavski muzej Jesenice.
8.1 PREDLOG ZA POTRDITEV MANDATOV PREDSEDNICI, NAMESTNIKU
PREDSEDNICE TER ČLANOM KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročala:
Vera Pintar – predsednica Začasne Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja:
Ugotovi se, da se predlagana sestava Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja po predlogu političnih strank ne spreminja, zato se Občinskemu svetu
predlaga, da se potrdi mandat Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja v naslednji sestavi:
1. Vera Pintar - predsednica
roj: 5.3.1949
naslov: Cesta Cirila Tavčarja1A, Jesenice
2. Boris Dolžan – namestnik predsednika
roj: 23.7.1960
naslov: Hrušica 63B, Hrušica
3. Andrej Černe
roj: 10.9.1953
naslov: Blejska Dobrava 32, Blejska Dobrava
4. Marko Zupančič
roj: 10.10.1976
naslov: Javorniški Rovt 24A, Jesenice
5. Matjaž Peskar
roj: 13.8.1963
naslov: Cesta maršala Tita 22, Jesenice
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6. Merima Nuhić
roj: 8.1.1967
naslov: Cesta revolucije 2, Jesenice
7. Borut Žigon
roj: 24.5.1971
naslov: Cesta Alojza Travna 22, Jesenice
8. Slavko Pem
roj: 23.7.1947
naslov: Cesta maršala Tita 41, Jesenice
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
232. sklep 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008 k
8.1. točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Predlog za potrditev
mandatov predsednici, namestniku predsednice ter članom Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Ugotovi se, da se predlagana sestava Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja po predlogu političnih strank ne spreminja, zato Občinski svet potrjuje
mandat Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v naslednji
sestavi:
1. Vera Pintar - predsednica
roj: 5.3.1949
naslov: Cesta Cirila Tavčarja1A, Jesenice
2. Boris Dolžan – namestnik predsednika
roj: 23.7.1960
naslov: Hrušica 63B, Hrušica
3. Andrej Černe
roj: 10.9.1953
naslov: Blejska Dobrava 32, Blejska Dobrava
4. Marko Zupančič
roj: 10.10.1976
naslov: Javorniški Rovt 24A, Jesenice
5. Matjaž Peskar
roj: 13.8.1963
naslov: Cesta maršala Tita 22, Jesenice
6. Merima Nuhić
roj: 8.1.1967
naslov: Cesta revolucije 2, Jesenice
7. Borut Žigon
roj: 24.5.1971
naslov: Cesta Alojza Travna 22, Jesenice
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8. Slavko Pem
roj: 23.7.1947
naslov: Cesta maršala Tita 41, Jesenice
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.

8.2 PREDLOG ZA IMENOVANJE SVETA ZA VARSTVO UPORABNIKOV
JAVNIH DOBRIN S PREDLOGOM ZA IZVOLITEV PREDSEDNIKA SVETA.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročala:
Vera Pintar – predsednica Začasne Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja:
Na podlagi 5. člena Odloka o ustavitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
(Ur. list RS, št. 34/2008) in 108. člena Statuta občine Jesenice se ugotovi, da
Svet varstva uporabnikov javnih dobrin sestavljen s predsedniki svetov krajevnih
skupnosti naslednji sestavi:
1. ZORAN KRAMAR, 14/5-1957, Hrušica, Hrušica 120 - KRAJEVNA
SKUPNOST HRUŠICA;
2. HELENA RAZINGAR,18/8-1963, Plavški Rovt, Plavški Rovt 12A KRAJEVNA SKUPNOST PLANINA POD GOLICO;
3. LJUDMILA ILENIČ, 16/9-1940, Jesenice, Ulica Staneta Bokala 13 KRAJEVNA SKUPNOST STANETA BOKALA;
4. ANA MARIJA KOROŠEC, 31/3-1938, Jesenice, Cesta maršala Tita 41 KRAJEVNA SKUPNOST MIRKA ROGLJA PETKA;
5. VERA PINTAR, 5/3-1949, Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 1A - KRAJEVNA
SKUPNOST CIRILA TAVČARJA;
6. MAJDA GOMILŠEK, 5/7-1940, Jesenice, Cesta Toneta Tomšiča 8 KRAJEVNA SKUPNOST SAVA;
7. MARIJA KALAN, 28/3-1944, Jesenice, Ilirska cesta 19 -KRAJEVNA
SKUPNOST PODMEŽAKLA;
8. MAJA OTOVIČ, 11/11-1955, Slovenski Javornik, Pionirska ulica 8 KRAJEVNA SKUPNOST SLOVENSKI JAVORNIK – KOROŠKA BELA in
9. IGOR ARH, 20/9-1957, Blejska Dobrava, Blejska Dobrava 58 KRAJEVNA SKUPNOST BLEJSKA DOBRAVA.
Začasna Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za predsednika
Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin predlaga, da se z javnim glasovanjem
za predsednico imenuje ANA MARIJA KOROŠEC, 31/3-1938, Jesenice, Cesta
maršala Tita 41.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
324. sklep 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008 k
8.2. točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Predlog za imenovanje
Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin s predlogom za izvolitev
predsednika Sveta.
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Na podlagi 5. člena Odloka o ustavitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
(Ur. list RS, št. 34/2008) in 108. člena Statuta občine Jesenice se ugotovi, da je
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin sestavljen iz predsednikov svetov
krajevnih skupnosti v naslednji sestavi:
1. ZORAN KRAMAR, 14/5-1957, Hrušica, Hrušica 120 - KRAJEVNA
SKUPNOST HRUŠICA;
2. HELENA RAZINGAR,18/8-1963, Plavški Rovt, Plavški Rovt 12A KRAJEVNA SKUPNOST PLANINA POD GOLICO;
3. LJUDMILA ILENIČ, 16/9-1940, Jesenice, Ulica Staneta Bokala 13 KRAJEVNA SKUPNOST STANETA BOKALA;
4. ANA MARIJA KOROŠEC, 31/3-1938, Jesenice, Cesta maršala Tita 41 KRAJEVNA SKUPNOST MIRKA ROGLJA PETKA;
5. VERA PINTAR, 5/3-1949, Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 1A - KRAJEVNA
SKUPNOST CIRILA TAVČARJA;
6. MAJDA GOMILŠEK, 5/7-1940, Jesenice, Cesta Toneta Tomšiča 8 KRAJEVNA SKUPNOST SAVA;
7. MARIJA KALAN, 28/3-1944, Jesenice, Ilirska cesta 19 -KRAJEVNA
SKUPNOST PODMEŽAKLA;
8. MAJA OTOVIČ, 11/11-1955, Slovenski Javornik, Pionirska ulica 8 KRAJEVNA SKUPNOST SLOVENSKI JAVORNIK – KOROŠKA BELA in
9. IGOR ARH, 20/9-1957, Blejska Dobrava, Blejska Dobrava 58 KRAJEVNA SKUPNOST BLEJSKA DOBRAVA.
Za predsednico Sveta za varstvo uporabnikov javnih se z javnim glasovanjem
imenuje ANA MARIJA KOROŠEC, 31/3-1938, Jesenice, Cesta maršala Tita 41.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.

8.3 PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V
SVET JAVNEGA ZAVODA GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročala:
Vera Pintar – predsednica Začasne Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja:
Začasna Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga
Občinskemu svetu občine Jesenice, da v Svet javnega zavoda Gornjesavski
muzej Jesenice kot predstavnika ustanovitelja občine Jesenice potrdi naslednja
predlagana kandidata:
Steva Ščavničarja, roj. 6.8.1953, z Jesenic, Cesta 1. maja 46 in
Francija Smoleja, roj. 23. 9. 1946, z Jesenic, Prihodi 30.
Začasna Komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice da z javnim
glasovanjem potrdi predlagana kandidata za člana Sveta javnega zavoda
Gornjesavski muzej Jesenice za obdobje 5 - let. Mandat novo imenovanih
predstavnikov sveta začne teči z dnem konstituiranja sveta javnega zavoda.
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Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
325. sklep 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008 k
8.3. točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Predlog za imenovanje
predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Gornjesavski muzej
Jesenice.
V Svet javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice se kot predstavnika
ustanovitelja občine Jesenice potrdi naslednja predlagana kandidata:
Steva Ščavničarja, roj. 6.8.1953, z Jesenic, Cesta 1. maja 46 in
Francija Smoleja, roj. 23. 9. 1946, z Jesenic, Prihodi 30.
Mandat novo imenovanih predstavnikov Sveta traja 5 let in začne teči z dnem
konstituiranja sveta javnega zavoda.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 21
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
PREDLOG DOLOČITVE NOVIH DELEŽEV NA CENTRALNI
NAPRAVI JESENICE (SPREMEMBA LASTNIŠKEGA DELEŽA).

ČISTILNI

V uvodni obrazložitvi je Tomaž Vidmar povedal, da ko so se delili infrastrukturni
objekti med novonastale občine, so se ugotovili določeni deleži lastništva. Od
takrat naprej, pa so posamezne občine različno vlagale v določeno infrastrukturo,
kar je razvidno tudi iz priložene tabele. Zato je župan imenoval posebno komisijo,
ki je na podlagi vlaganj določila nove deleže na Centralni čistilni napravi Jesenice.
Občina Jesenice pridobiva na lastništvu, občini Kranjska Gora in Žirovnica pa
bistveno izgubljata, zato bodo na ta način od 1.1.2008 dalje tudi vodene knjige v
podjetju JEKO-IN, ki je upravljavec te infrastrukture.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Marjeta Tomaš – namestnica predsednika Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da so
novi deleži občin solastnic Centralne čistilne naprave Jesenice naslednji: Občina
Jesenice: 84,23 %, Občina Žirovnica: 8,24 % in Občina Kranjska Gora: 7,53 %.
Ta sprememba deleža se v poslovnih knjigah JEKO-IN, d.o.o., Jesenice in občin
solastnic Centralne čistilne naprave Jesenice evidentira s 1.1.2008.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu, da sprejme, da »Novi deleži občin solastnic Centralne čistilne
naprave Jesenice so naslednji: Občina Jesenice : 84,23 %, Občina Žirovnica:
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8,24 in Občina Kranjska Gora: 7,53%. Ta sprememba deleža se v poslovnih
knjigah JEKO-IN, d.o.o., Jesenice in občin solatnic Centralne čistilne naprave
Jesenice evidentira s 1.1.2008«.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
326. sklep 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008 k 9.
točki dnevnega reda: PREDLOG DOLOČITVE NOVIH DELEŽEV NA
CENTRALNI ČISTILNI NAPRAVI JESENICE (SPREMEMBA LASTNIŠKEGA
DELEŽA).
Novi deleži občin solastnic Centralne čistilne naprave Jesenice so naslednji:
Občina Jesenice: 84,23 %, Občina Žirovnica: 8,24 % in Občina Kranjska Gora:
7,53 %. Ta sprememba deleža se v poslovnih knjigah JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
in občin solastnic Centralne čistilne naprave Jesenice evidentira s 1.1.2008.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 23
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
PREDLOG OKOLJSKIH DAJATEV ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV NA
ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA – NOVELACIJA IZRAČUNA.
V uvodni obrazložitvi je Tomaž Vidmar povedal, da so bili na podlagi Uredbe, ki
velja za varovanje okolja pri odlaganju odpadkov, na deponiji Mala Mežakla
doseženi taki rezultati, da je možno skoraj za 10 % zmanjšati okoljsko dajatev.
Predvsem je pomembno, da se bioplin kuri na bakli, ter da se je prvič v zgodovini
deponije prišlo z rezultatom bioloških odpadkov pod mejo, ki je dovoljena po
Uredbi. Tako so vsi kazalci taki, da se lahko s 1.6.2008 zmanjša okoljska dajatev,
ki jo občani plačujejo ob plačilu stroškov za ravnanje z odpadki.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Marjeta Tomaš – namestnica predsednika Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
potrdi cene za okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov, in sicer:
Predlog obračuna takse uporabnikom
Predlog cene
Okoljska dajatev za komunalne odpadke
EUR/t
16,8930
Okoljska dajatev za inertne odpadke
EUR/t
4,4000
Gospodinjstva
EUR/os./mes.
0,4224
Ostali
EUR/m2/mes.
0,0251
Pogodbeni odvoz – 5 m3 kont.
EUR/odvoz
9,2965
Pog. odvoz – 4 m3 kont. – kom. odp.
EUR/odvoz
7,4354
Pog. odvoz – 4 m3 kont. – gradb. odp.
EUR/odvoz
14,0845
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Pogodbeni odvoz – 1100 l kont.
Pogodbeni odvoz – 900 l kont.
Pogodbeni odvoz – 240 l kont.
Pogodbeni odvoz – 120 l kont.

EUR/odvoz
EUR/odvoz
EUR/odvoz
EUR/odvoz

2,0400
1,6732
0,4474
0,2237

Nove cene veljajo od 01.06.2008 dalje.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga,
da se potrdijo cene za okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov in v priloženi tabeli opisani in predlagani obračuni takse.
V razpravi sta sodelovala:
Zoran Kramar:
Predlaga, da se v sklep dopiše, kdaj se začnejo uporabljati nove cene.
Tomaž Vidmar:
Že Odbor za proračun in finance je sprejel sklep, da se nove cene
uporabljajo od 1.6.2008 dalje.
Po razpravi je župan predlagal
327. sklep 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008 k 10.
točki dnevnega reda: PREDLOG OKOLJSKIH DAJATEV ZARADI
ODLAGANJA ODPADKOV NA ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA –
NOVELACIJA IZRAČUNA.
Potrdi se cene za okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov, in sicer:
Predlog obračuna takse uporabnikom
Okoljska dajatev za komunalne odpadke
Okoljska dajatev za inertne odpadke
Gospodinjstva
Ostali
Pogodbeni odvoz – 5 m3 kont.
Pog. odvoz – 4 m3 kont. – kom. odp.
Pog. odvoz – 4 m3 kont. – gradb. odp.
Pogodbeni odvoz – 1100 l kont.
Pogodbeni odvoz – 900 l kont.
Pogodbeni odvoz – 240 l kont.
Pogodbeni odvoz – 120 l kont.

Predlog cene
EUR/t
EUR/t
EUR/os./mes.
EUR/m2/mes.
EUR/odvoz
EUR/odvoz
EUR/odvoz
EUR/odvoz
EUR/odvoz
EUR/odvoz
EUR/odvoz

16,8930
4,4000
0,4224
0,0251
9,2965
7,4354
14,0845
2,0400
1,6732
0,4474
0,2237

Nove cene veljajo od 01.06.2008 dalje.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11:
SOGLASJE K IZPLAČILU POVEČANE DELOVNE USPEŠNOSTI DELAVCEV
V JAVNEM ZAVODU GORENJSKE LEKARNE V LETU 2008.
V uvodni obrazložitvi je Monika Makovec povedala, da je javni zavod Gorenjske
lekarne pripravil vlogo za izdajo soglasja za izplačilo povečane delovne
uspešnosti delavcev v letu 2008. Obračun plač po Zakonu o sistemu plač v
javnem sektorju naj bi se sicer začel izvrševati že s 1.1.2008, vendar pa se to ni
zgodilo, zato mora Občinski svet letos ponovno obravnavati predlog za izplačilo
povečane delovne uspešnosti v tem javnem zavodu. V gradivu je zato
predlagano, da se da soglasje k izplačilu delovne uspešnosti, saj javnemu zavodu
že po zakonu pripada izplačilo te uspešnosti v višini 21 % od skupne vsote
sredstev za plače.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal:
Ibrahim Smajić – predsednik Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter
zdravstvo:
SKLEP 1:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da se obseg sredstev za delovno uspešnost delavcev v
javnem zavodu Gorenjske lekarne lahko poveča največ do vključno 21 % od
skupne vsote sredstev za plače brez delovne uspešnosti in bo v veljavi do
začetka uporabe oz. do obračuna plač v skladu z Zakonom o sistemu plač v
javnem sektorju (Ur. list RS, št. 56/02 in sprem.).
Izplačila sredstev povečane delovne uspešnosti ne smejo presegati polovice
presežka iz tržne dejavnosti.
Javni zavod je v letu 2008 dolžan najmanj polovico presežka iz tržne dejavnosti
nameniti za investicijsko vzdrževanje ter obnovo osnovnih sredstev.
Sredstva za povečano delovno uspešnost delavcev se do ugotovitve obsega
sredstev v zaključnem računu za leto 2008 izplačujejo akontativno. Sklep ni bil
sprejet.
SKLEP 2:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog, da se v lekarnah na Zgornjem
Gorenjskem organizira dežurna služba in podaljša delovni čas, tako da bo le-ta
bolje prilagojen občanom. Sklep je bil sprejet.
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V razpravi so sodelovali:
Mag. Marjan Čufer:
Vsak javni zavod oz. vsako javno podjetje ima pravico do povečanja plač,
v kolikor za tem stojijo argumentirani razlogi in zaradi tega ne trpi osnovna
dejavnost zavoda. Zato je neprimerno, da bi samo zaradi zavidanja zavirali
izplačilo te povečane delovne uspešnosti.
Zoran Kramar:
Poslanska skupina SD je že lansko leto imela nekaj pripomb na razdelitev
oz. na povečanje osebnih dohodkov. Že takrat so pričakovali, da se bodo
zadeve uredile na nivoju države, vendar do letošnjega leta še niso uspeli
tega urediti.
Zdi se jim nekoliko čudno, da Gorenjske lekarne viška sredstev ne vlagajo
nazaj v svoje objekte oz. v osnovna sredstva ter da ne povečujejo in širijo
svoje dejavnosti na tem področju.
Celotna poslanska skupina predloga ne bo podprla in predlaga strokovnim
službam občine Jesenice, da preverijo, če se ostanek sredstev od
pridobitne dejavnosti lahko razdeli med občine ustanoviteljice. Po pravni
poti naj se preveri, ali imajo občine pravico do dodelitve teh sredstev.
Mag. Marjan Čufer:
Nobena organizacija ne bo pripravljena vse svoje napore vlagati v nadaljnji
razvoj, če osebje od tega ne bo imelo nič.
Matjaž Peskar:
Sam je bil imenovan za predstavnika ustanovitelja v Svet Gorenjskih
lekarn in lahko pove, da se tudi v Svetu javnega zavoda že več let
ukvarjajo z vprašanjem glede izplačila povečane delovne uspešnosti.
Dejstvo je, da se delovna uspešnost lahko izplača do 21 % skupne vsote
sredstev od prihodkov, ki jih zavod dobiva s prodajo na trgu, to je s tržno
dejavnostjo in z lastno proizvodnjo. Zavod namreč proizvaja svojo linijo
kozmetike, registrirana ima tri zdravila, ki jih lahko prodaja na nivoju cele
države, ipd. Iz priložene tabele je razvidno, da je za letošnje leto planiranih
približno 10,5 milijonov evrov teh prihodkov.
V javnem zavodu sredstva vlagajo nazaj v lekarne, zakonodaja pa po
njegovem mnenju ne dovoljuje, da bi se dobiček razporejal nazaj v
proračune občin ustanoviteljic.
Na Gorenjskem sta bili odprti dve novi lekarniški enoti, tudi sam javni
zavod pa že težko pričakuje, da bo začel veljati nov Zakon o sistemu plač
v javnem sektorju.
Na Svetu zavoda so iskali tudi druge možnosti, da ne bi bilo potrebno
vsem 21 občinam soustanoviteljicam obravnavati tega gradiva, vendar pa
Statut javnega zavoda opredeljuje, da morajo izplačilo tega dela sredstev
potrditi tudi občinski sveti občin soustanoviteljic.
Zakon dovoljuje izplačilo povečane delovne uspešnosti, zato jo bodo v
Gorenjskih lekarnah izplačilu kljub temu, če Občinski svet tega predloga ne
potrdi. Vendar pa se zavod drži Statutarnih določil in zato ta predlog tudi
vsako leto pošlje v presojo občinskim svetom.
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Mag. Marjan Čufer:
Vsak javni zavod, ki je zelo uspešen v svoji komercialni dejavnosti, ima
pravico, da se iz tega naslova povečajo plače zaposlenim.
Marija Mulej:
Lekarne presežek sredstev res ustvarijo s tržno dejavnostjo, vendar da je
Gorenjskim lekarnam to sploh omogočeno, je bilo potrebno ta javni zavod
najprej ustanoviti. Poleg Ministrstva so bile soustanoviteljice javnega
zavoda občine, potrditev pa je moral dati tudi Zavod za zdravstveno
zavarovanje. Če torej občine ne bi investirale v Gorenjske lekarne, oni
sploh ne bi imeli možnosti za izvajanje svoje tržne dejavnosti.
Poleg tega pa tudi ni recipročnosti, kar se tiče obveznosti. Če bo javni
zavod posloval negativno, so občine dolžne kriti stroške. Če pa javni zavod
posluje pozitivno, potem pa je to pač njihov dobiček.
Gorenjske lekarne del sredstev sigurno vlagajo v investicije, vendar je
vprašanje, koliko sredstev je potrebno vsako leto investirati, glede na to,
da so lekarne zelo bogato opremljene.
Ustanoviteljice določajo poslovni čas javnega zavoda, kar pomeni, da
imajo občine vso pravico določiti, kakšen bo poslovni čas lekarne. Morajo
pa biti lekarne odprte najmanj 40 ur na teden.
Jernej Udir:
Enkrat je postavil vprašanje, vendar ni dobil točnega odgovora, koliko
odstotkov imajo lekarne lastne proizvodnje. Vsako leto se namreč predlaga
povečanje osebnega dohodka od 21 do 25 %, poleg tega pa je bil dan tudi
podatek, da je ta dohodek vezan na ceno zdravil.
Matjaž Peskar:
V Gorenjskih lekarnah prihodek iz tržnega dela znaša približno 30 %,
lastna proizvodnja pa se giblje okoli 10 %.
Boris Bregant:
V gradivu je prikazan plan prihodkov in odhodkov javnega zavoda po
vrstah stroškov. Iz tega plana je jasno razvidno, da je razlika v javnem delu
vsega skupaj 102.623 EUR na leto. Vendar pa je zanimiva postavka Drugi
operativni prihodki, ki je približno enaka tej razliki.
Pri planu prihodkov in odhodkov iz naslova prodaje proizvodov in storitev
za trg pa se pojavi razlika v višini 704.147 EUR, iz katere se namenja tudi
21 % za delovno uspešnost. Del teh sredstev naj bi se namenilo za
nadomestitev in vzdrževanje stavb ter opreme, kar 682.047 EUR pa naj bi
se namenilo za druge operativne odhodke in storitve, ki niso natančno
definirani.
Meni, da je dana pobuda povsem upravičena. Če lokalna skupnost
zagotavlja pogoje javnemu zavodu, potem bi bilo prav, da bi javni zavod po
poplačilu stroškov za večjo učinkovitost, razliko sredstev iz tržnega dela na
nek način vrnil v lokalno skupnost, ki mu omogoča to dejavnost.
Občina vzdržuje parkirna mesta za lekarno, vzdržuje dostope do lekarne,
ipd., kar za občino predstavlja obveznosti in stroške. In če javni zavod
ustvari dobiček, je prav, da ga en del nameni npr. tudi za urejanje okolice
samih lekarn, ne samo za marmor in pozlato znotraj lekarn.
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Prav je, da se predlagani sklep potrdi, vendar pa naj se istočasno da tudi
pobuda zavodu, da naj del viška sredstev nameni za nekatere aktivnosti
na območju lokalnih skupnosti, ki so ustanoviteljice javnega zavoda.
Branka Doberšek:
Sprašuje se, ali bi Gorenjske lekarne izplačale povečano delovno
uspešnost tudi v primeru, če bi vseh 21 občin soustanoviteljic javnega
zavoda glasovali proti takemu predlogu.
Matjaž Peskar:
Gorenjske lekarne bi verjetno ravno tako izplačale povečano delovno
uspešnost, saj jim to omogoča že sama zakonodaja.
Po razpravi je župan predlagal
328. sklep 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008 k 11.
točki dnevnega reda: SOGLASJE K IZPLAČILU POVEČANE DELOVNE
USPEŠNOSTI DELAVCEV V JAVNEM ZAVODU GORENJSKE LEKARNE V
LETU 2008.
1. Obseg sredstev za delovno uspešnost delavcev v javnem zavodu Gorenjske
lekarne se lahko poveča največ do vključno 21 % od skupne vsote sredstev
za plače brez delovne uspešnosti in bo v veljavi do začetka uporabe oz. do
obračuna plač v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. list
RS, št. 56/02 in sprem.).
2. Izplačila sredstev povečane delovne uspešnosti ne smejo presegati polovice
presežka iz tržne dejavnosti.
3. Javni zavod je v letu 2008 dolžan najmanj polovico presežka iz tržne
dejavnosti nameniti za investicijsko vzdrževanje ter obnovo osnovnih
sredstev.
4. Sredstva za povečano delovno uspešnost delavcev se do ugotovitve obsega
sredstev v zaključnem računu za leto 2008 izplačujejo akontativno.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 14
PROTI - 7
Sklep je bil sprejet.

329. sklep 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008 k 11.
točki dnevnega reda: SOGLASJE K IZPLAČILU POVEČANE DELOVNE
USPEŠNOSTI DELAVCEV V JAVNEM ZAVODU GORENJSKE LEKARNE V
LETU 2008.
V lekarnah na Zgornjem Gorenjskem naj se organizira dežurna služba in podaljša
delovni čas, tako da bo le-ta bolje prilagojen občanom.

27

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
in
330. sklep 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008 k 11.
točki dnevnega reda: SOGLASJE K IZPLAČILU POVEČANE DELOVNE
USPEŠNOSTI DELAVCEV V JAVNEM ZAVODU GORENJSKE LEKARNE V
LETU 2008.
Po izplačilu sredstev za povečano delovno uspešnost naj javni zavod Gorenjske
lekarne ostanek presežka iz naslova tržne dejavnosti nameni občinam
ustanoviteljicam.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 23
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 12:
POROČILI:
12.1 Ocena varnosti v občini Jesenice za leto 2007 – poročilo Policijske
postaje.
12.2 Poročilo župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega
sveta za obdobje januar – april 2008.
12.1 OCENA VARNOSTI V OBČINI JESENICE ZA LETO 2007 – POROČILO
POLICIJSKE POSTAJE.
V uvodni obrazložitvi je Gregor Hudrič, pomočnik komandirja Policijske postaje
Jesenice povedal, da je bila na podlagi poročilo o delu Policijske postaje Jesenice
za leto 2007 izdelana informacija o delu Policijske postaje in o varnostni
problematiki oz. stanju na območju občine Jesenice. V letu 2007 je bila varnostna
problematika na območju občine Jesenice primerljiva z varnostno situacijo v letu
2006. V letu 2006 je bilo zabeleženih celo nekaj več kaznivih dejanj in nekaj
odmevnejših primerov, v letu 2007 pa je situacija zelo primerljiva z letom 2005.
Kaznivih dejanj se je v letu 2007 obravnavalo manj, vodstvo Policijske postaje pa
ugotavlja, da so bili policisti uspešnejši predvsem pri večjih in odmevnejših
zadevah, medtem ko ostajajo neraziskana manjša kazniva dejanja, kot so tatvine,
poškodovanja tujih stvari itd. Na področju javnega reda in miru je bilo
obravnavano skoraj identično število kršitev kot v letu 2006, s tem da je bilo
manjkrat zaprošeno za intervencije policistov. To nenazadnje kaže tudi na to, da
so policisti sami ugotovili in obravnavali nekatere kršitve, brez da bi bila za to
podana prijava.
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Na področju cestnega prometa je bilo manj prometnih nesreč, vendar pa so bile
posledice slabše, saj je bilo več udeležencev hudo telesno poškodovanih.
Izvedenih je bilo tudi nekaj manj represivnih ukrepov, kar gre predvsem na račun
večjega števila izrečenih ustnih opozoril. Na področju mejnih zadev in tujske
problematike pa tako kot v preteklih letih, tudi v letu 2007 ni bilo kakšne
izstopajoče problematike. Ukinitev mejne kontrole na notranjih mejah in vstop
Slovenije v Schengenski pravni red pa sta za Policijsko postajo Jesenice celo
pomenila določeno kadrovsko okrepitev. Tako se sedaj večino časa poleg z vodji
policijskih okolišev in lokalnimi kriminalisti, dela še z dvema patruljama.
Princip dela je v zadnjem letu usmerjen predvsem k temu, da se bolj sistematično
pristopa k zaznavanju problemov in reševanju teh problemov. To pomeni, da
vodstvo Policijske postaje mesečno analizira vse podatke in statistične
pokazatelje, ter na podlagi tega določa območja, ki so na območju cele občine
varnostno bolj obremenjena. Tako so po tej oceni za posebna območja določena
KS Sava, Center II in počivališča ob avtocesti. V lanskem letu je bilo namreč na
teh počivališčih ogromno tatvin, storilci pa so bili povečini Romuni in Bolgari.
Po statističnih pokazateljih je stanje v začetku leta 2008 nekoliko boljše. Je pa
bilo v tem obdobju izvršenih nekaj več kaznivih dejanj, tako da bo v prihodnje
potrebno več napora vlagati predvsem na to področje.
V razpravi so sodelovali:
Zoran Kramar:
Na poslanski skupini SD so kar nekaj časa posvetili tej problematiki,
vendar s stanjem niso ravno tako zadovoljni, kot kaže poročilo. Moti jih, da
Policija ni odreagirala na izjavo, ki je bila objavljena na televiziji, in sicer,
da policisti na Jesenicah ne upajo narediti reda. Na ta način Jesenice
izpadejo kot neko neurejeno mesto, zato je bila storjena velika napaka, da
nihče ni odreagiral na to izjavo.
Predsedniki krajevnih skupnosti pogrešajo sestanke s predstavniki
Policijske postaje, zato predlagajo, da bi se vsaj trikrat ali štirikrat na leto
sestali, predvsem pred prazniki ali večjimi prireditvami na Jesenicah.
V Centru II se dogajajo različne čudne stvari, posebno v nočnih urah,
policija pa ne odreagira tako, kot bi morala. V zadnjem času je bilo na tem
območju več manjših tatvin, ljudje pa pravijo, da če pokličejo policijo po 23.
uri, da jim vedno odgovorijo, da naj te težave uredijo na krajevni skupnosti.
Po lokalnih in magistralnih cestah se je postavilo veliko znakov z
omejitvami, veljati pa je začel tudi nov Zakon o cestnem prometu, in to je
pri občanih vzbudilo občutek, da so policisti samo zato, da ljudi kaznujejo,
ne pa da bi jim tudi pomagali v tistih primerih, ko jih potrebujejo.
Gregor Hudrič:
Glede prispevkov v medijih in v oddaji Svet na Kanalu A je bil znotraj
Policije izveden nek presek stanja, na podlagi katerega je bilo ugotovljeno,
da navedbe, ki so bile predstavljene v medijih, ne držijo. Policijska uprava
Kranj se je v sodelovanju z Generalno policijsko upravo odzvala na prvi
članek, vendar na Kanalu A ne objavljajo demantijev in tega odziva niso
želeli objaviti. Zgodilo se je celo to, da je bil naslednji dan objavljen še hujši
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prispevek, na katerega je bil zoper posredovan demanti, ki pa ga na
Kanalu A spet niso želeli objaviti. Odziv Policije pa je vsekakor bil, saj je
bila znotraj Policije zadeva prevetrena in ugotovljeno, da praktično nobena
od objavljenih navedb ne drži.
Zoran Kramar:
Svetuje, da se ta odgovor objavi v Jeseniških novicah, da bodo vsi
Jeseničani s tem seznanjeni.
Boris Smolej:
Zoran Kramar je v svoji razpravi povedal, da se je potrebno odzvati na
neresnične izjave v medijih, po drugi strani pa je istočasno tudi sam
izpostavil, da je stanje tako, da ljudje zvečer ne upajo iz svojih stanovanj.
Gregor Hudrič:
Zoran Kramar je povedal, da je menda stanje tako, ravno tako pa so tudi
prispevki na Kanalu A vsebovali besede kot so bojda, menda, naj bi bili,
itd. Sam sicer noče za vsako ceno zagovarjati Policijske postaje Jesenice,
vendar pa splošna ocena stanja ni taka, kot je bila v teh prispevkih
prikazana. Tudi trditve okoli Centra II se mu zdijo preveč posplošene.
Kar nekaj ljudi trdi, da se po 24. uri dogajajo čudne stvari in zaradi tega ne
upajo več ven. Vendar pa se je potrebno vprašati, koliko od teh ljudi se tudi
dejansko sprehodi skozi Center II ob enih ponoči. Takrat so na tem
območju prisotni samo policisti in zato težko sprejema to kritiko.
Pri ropu A banke so bili policisti na kraju dogodka v dveh minutah, tako da
so storilca prijeli, ko je bil le-ta še v prostorih banke.
Strinja se s pobudo za sestajanje s predsedniki krajevnih skupnosti, zato
bo poskušal poskrbeti, da bo ta pobuda tudi čim prej realizirana.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
V preteklosti je že bila uvedena dobra praksa glede organiziranja
sestankov z rajonskimi policisti, zato je prav ,da se s tem tudi nadaljuje.
Sam gre ponoči večkrat skozi Center II, zato ve, da v nočnem času tam ni
nikogar oz. da ponoči na tem območju srečaš zelo malo ljudi.
Prispevki na Kanalu A so bili objavljeni s točno določenim namenom, saj je
istočasno potekalo tudi sojenje v Kranju.
Gregor Hudrič:
Pošteni ljudje se s policisti največkrat res srečujejo samo ob prometnih
prekrških zaradi neuporabe varnostnega pasu, ali zaradi prekoračitve
hitrosti. Tisti ljudje, ki pa se s policisti srečujejo od enih, ali ob štirih ponoči,
pa se ne hvalijo s temi srečanji.
Boris Bregant:
V prispevku je bilo izpostavljeno tudi vprašanje, da so na Jesenicah
organizirane tolpe, s katerimi se policija ne upa konkretno spopasti. Zato
ga zanima, ali ne drži trditev, da so na Jesenicah tolpe, ali samo ne drži,
da se policija ne upa z njimi spopasti?
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Gregor Hudrič:
Na policiji so se najprej ukvarjali z vprašanjem, kdo naj bi bil ta tolpa.
Glede na to, da je v prispevku govoril nekdo s kapuco na glavi, so potem
predvidevali, v katero smer naj bi šla ta namigovanja. Po statističnih
podatkih je bilo potem ugotovljeno, da je bilo zoper te osebe že izdanih več
plačilnih nalogov za prekrške.
Nekaj nasilja in nasilnežev vsekakor je, vendar pa trenutna situacija ni
taka, da bi neka tolpa obvladovala Jesenice oz. da bi bila nad policijo.
Ljudmila Ilenič:
Poročilo, ki ga je predstavil pomočnik komandirja, je razmeroma obsežno
po številkah in kaže na kar veliko število prekrškov in prekrškarjev. Zdi se
ji, da je sicer opravljenega veliko dela, vendar pa še kar nekaj stvari stoji
tudi ob strani.
Vsi opažajo, da so policisti bolj osredotočeni na kritične dele mesta, na
Plavžu pa imajo ljudje včasih občutek, da so na samotnem otoku, ker na
tem območju večkrat tudi po cel teden ni videti nobenega policista. Sicer je
vesela, da jih ni potrebno, če je temu tako, vendar pa v izogib pripombam
kljub temu predlaga, da se vsaj ob koncu tedna tudi na tem območju
pojavijo policijske ekipe. Med eno in drugo uro ponoči se namreč zelo
pogosto začnejo divje vožnje z avtomobili in vpitje. Stanovalci so to početje
že sami opazovali, vendar ne poznajo fantov, ki to počnejo, zato sama
ocenjuje, da so se mogoče skrili pred policijo s kakega drugega pregona in
prišli v to območje, ki ni toliko opaženo.
Kar se pa tiče besed, kot so morda, baje, menda ipd., pa meni, da jih je
potrebno razumeti preventivno. Ljudje namreč na ta način izkazujejo svoja
opažanja na katera bi veljalo usmeriti preventivna dejanja.
Opaža se tudi, da eni in isti šoferji po Jesenicah divjajo, in to kljub
zakonom in kljub opozorilom. Policisti pa velikokrat, hote ali nehote, ravno
te voznike spregledajo. Ob tem se ljudem vsiljuje misel, ali bi bilo potrebno
v nekem kraju kot so Jesenice, zaposliti policiste iz drugih krajev. Tu
stanujoči policisti, ki ljudi poznajo, namreč zelo težko kaznujejo svoje
znance in prijatelje ter jim je lažje prekršek kar spregledati.
Občani pa so tudi mišljenja, da policisti ne kaznujejo tistih ljudi, ki se jim
želijo izogniti. To se ji zdi zelo pomembno, zato se ta podatek ne sme kar
spregledati.
Robert Pesjak:
Strinja se z mnenjem Ljudmile Ilenič, saj se policisti, ki so iz bližine
Jesenic, izogibajo določenih oseb, s katerimi so imeli zaradi groženj
opravka tudi v neslužbenem času. To se dogaja zelo pogosto, zato se
ljudje že zgražajo nad takim ravnanjem.
Pri avtobusni postaji v križišču za Rotomatiko, je nek občan opazoval, kako
bodo reagirali policisti, ki so merili hitrost. Ko so ustavili voznika, jih je le-ta
ozmerjal in se je odpeljal naprej. Ljudje take primere opazijo in potem se
po Jesenicah širijo govorice, da se posamezni policisti bojijo določenih
oseb, ki jim grozijo v neslužbenem času. Bi pa tudi sam v koži policista
ravnal enako in bi raje spregledal prekršek ali kaznoval koga drugega,
določenim osebam, ki bi mu grozile, pa bi se izognil.
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Kazniva dejanja naj bi bila na enaki meji kot v letu 2005. Vendar pa je teh
kaznivih dejanj sigurno veliko več, vendar pa se določena dejanja le ne
prijavljajo.
Opaža, da vedno več mladih deklet in fantov hodi v komune, saj je na
Jesenicah ponovno v porastu uporaba trdih drog, zato bi temu področju
morali posvetiti več pozornosti.
Jernej Udir:
Koroško Belo bi morali poimenovati Center III, kajti razmere na tem
območju so še vedno enake, kot so bile v preteklih letih.
Glede na to, kar se je zgodilo njemu, ko je policijo opozoril na določen
dogodek, potem pa je bila iz policije dana informacija o njegovem imenu
nazaj med prebivalstvo, se sploh ne čudi, da ljudje kaznivih dogodkov ne
prijavljajo več.
Policisti so na Koroški Beli vedno v dopoldanskem času, ko so otroci v šoli,
barabe pa še spijo. Zato ga zanima, kolikokrat v večernih urah policisti
nadzorujejo Kres, parkirni prostor pred bankomatom in trgovino ter črni
most? Na Kresu se namreč zbira veliko mladine z avtomobili brez izpušnih
cevi, veliko pa je tudi vozil z registrsko oznako Slovenj Gradec, ki so precej
sumljiva zaradi drog.
Uporabo droge bi morali legalizirati, ker jo potem nihče več ne bo pred šolo
ponujal mladoletnim otrokom, ker dilerji od tega ne bodo več imeli koristi.
Robert Pesjak:
Ena petina Jeseničanov sigurno ve, kdo so dilerji. Vendar se te določene
ljudi gleda že več kot 10 ali 15 let, nikoli niso hodili v službo, vozijo se z
dobrimi avtomobili, ipd., iščejo pa se vedno samo velike pošiljke, ki jih je
zelo težko najti.
Jernej Udir:
Že pred več kot 15 leti je sam policiste opozoril, da so pod Ajdno nasajeni
vrtovi konoplje. Lansko leto je šel ponovno pogledati, zato ve, da so za
lastno uporabo ti vrtovi še danes, zraven pa sta nasajena še dva čisto
nova vrtova konople.
Ibrahim Smajić:
Pridružuje se razpravi Zorana Kramarja, meni pa, da bi bili policisti bolj
uspešno, če bi bili večkrat v civilnih oblekah. Vandali se namreč takoj
skrijejo, ko vidijo policiste s policijskim vozilom.
Ivanka Zupančič:
Ko je prebirala poročilo Policijske postaje, ni dobila odgovora na vprašanje,
ali so Jesenice dobra, ali slaba občina. Zato jo zanima, kje so Jesenice v
slovenskem prostoru glede na kriminaliteto, varnost, uživalce drog ipd?
Gregor Hudrič:
Glede divjanja in vpitja v nočnih urah na Bokalovi ulici je slišal prvič, zato
se bo stanje na tem območju vsekakor preverilo.
Robertu Pesjaku predlaga, da se zglasi na Policijski postaji, da se bodo
konkretni primeri, ki jih je navedel v svoji razpravi, lahko tudi preverili. Ne
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more se pa tudi znebiti občutka, da je imel gospod Pesjak kakšno slabo
izkušnjo s policisti.
Preverile se bodo tudi informacije, ki so bile dane v zvezi z območjem
Koroške Bele. Pri registrskih oznakah vozil pa je potrebno biti bolj pozoren,
saj se danes lahko kupi vozilo iz katerekoli regije, tako da imajo tudi
domačini registrsko oznako Slovenj Gradca.
Občina Jesenice se na splošno giblje nekje med 7 in 10 % problematike
Kranjske policijske uprave. Sigurno pa občina Jesenice ne izstopa v
negativnem smislu, prej izstopa kakšen odstotek v pozitivno smer.
Lahko verjame, da je prišla naokrog informacija, ki jo je Jernej Udir
povedal policistu, kajti če policisti nimajo podatkov o osebi, ki je nekaj
povedala, ne morejo ukrepati. Na anonimke se namreč ne more pridobiti
ne odredbe za hišno preiskavo ne karkoli drugega.
Jernej Udir:
Občina Jesenice se sedaj primerja s Kranjem in z Ljubljano, zato predlaga,
da se prihodnje leto primerja s Villachom.
Branka Doberšek:
Zanima jo, kdaj se bo zvedelo imena in priimke vandalov, ki so delali
škodo v Parku talcev?
Tudi pri policiji je veliko preveč birokracije, policisti pa so premalo zaščiteni
in imajo premalo pooblastil. Če bi imeli več pooblastil in večje plače, bi bili
policisti tudi bolj pogumni.
Gregor Hudrič:
Imena in priimke storilcev teh kaznivih dejanj ne more povedati zaradi
varstva osebnih podatkov.
Boris Dolžan:
V lokalu, kjer imajo živo glasbo do petih zjutraj, je to tako moteče, da je
sam že klical lastnika lokala, naj to glasbo nekoliko utišajo. Vendar pa mu
je lastnik lokala zagrozil, da ima on vse potrebne dokumente ter da je to
njegov kruh in naj se ne vtika v te zadeve.
Gregor Hudrič:
Policisti se odzovejo na vsak klic, zato je v takih primerih najbolje poklicati
policijo.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Sama varnost v občini Jesenice ni tako problematična kot je prikazana v
medijih. Je pa problem predvsem na državnem nivoju, in sicer v delu, da ni
hitrega postopka med policijo in sodiščem.
Kadrovsko stanje na Policijski postaji Jesenice je boljše kot v preteklosti,
še vedno pa je problematična prostorska situacija, saj ima Policijska
postaja Jesenice zelo neprimeren prostor.
Po razpravi se je župan Tomaž Tom Mencinger zahvalil Gregorju Hudriču za
predstavitev dela Policijske postaje Jesenice v letu 2007.
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12.2 POROČILO ŽUPANA O REALIZACIJI SKLEPOV, SPREJETIH NA SEJAH
OBČINSKEGA SVETA ZA OBDOBJE JANUAR – APRIL 2008.
Razprave in pripomb ni bilo, zato je župan predlagal
331. sklep 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008 k
12.2. točki dnevnega reda: POROČILI: Poročilo župana o realizaciji sklepov,
sprejetih na sejah Občinskega sveta za obdobje januar – april 2008.
Sprejme se Poročilo župana o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta
občine Jesenice za obdobje od 31.01.2008 do 24.04.2008.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 13:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
13.1 KS Planina pod Golico – pobuda - pisno
213. pobuda 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008 k
13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Svet KS Planina pod Golico daje Občinskemu svetu naslednjo pobudo:
Za zanemarjene parcele oz. objekte na njih naj se uvedejo oziroma povečajo
dajatve za stavbno zemljišče.

13.2 Merima Nuhić – vprašanje - pisno
214. vprašanje 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008
k 13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Ali bo možnost najema ali odkupa parkirnega prostora v garažni hiši –
novozgrajeni v bližini Spominskega parka ali v bližini Bolnice Jesenice?

13.3 Barbara Habe Sintič – vprašanje - pisno
215. vprašanje 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008
k 13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Ali obstaja možnost za celotno novo asfaltiranje Tomšičeve ceste, glede na že
nekajkratno izkopavanje in ponovno zakopavanje ter asfaltno »krpanje?« Meni,
da bi bilo upravičeno, glede na kakovost obstoječega asfalta na novo asfaltirati
celotno Tomšičevo cesto.
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13.4 Barbara Habe Sintič – vprašanje - pisno
216. vprašanje 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008
k 13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Kateri so pogoji za postavitev – namestitev »ležečega policaja?« Na Stražišarjevi
cesti, na ovinku za Pizzerijo Mak – na koncu enosmernega klanca so hitrosti
avtomobilov zelo velike!!

13.5 Vinko Lavtižar – pobuda - pisno
217. pobuda 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008 k
13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Opozarja na problem nenadzorovanih prekopov javnih površin (cest, parkirišč,
zelenic…). Prekopi se vršijo v veliki meri od petka popoldan do nedelje, sanirani
pa v veliki meri niso ali pa se sploh ne ve, kdo je bil izvajalec in v veliki meri
ostane strošek upravljavca javnih površin – Občine.

13.6 Vinko Lavtižar – pobuda - pisno
218. pobuda 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008 k
13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Rad bi opozoril na dolgočasno reševanje problema javne poti med Kosovo ulico
in Cesto na Golico; konkretno med stanovanjskima hišama »Cesta na Golico 10/a
in 13.« Med objektoma je ostala le steza in ni prehodna za mamice z vozički, za
kolesarje pa je neprevozna.

13.7 Vera Pintar – vprašanje - pisno
219. vprašanje 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008
k 13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Na prejšnji seji Občinskega sveta je bilo postavljeno vprašanje proizvajalcu in
distributerju naj predložita kalkulacijo cene. Odgovora ni, zato sprašuje, kdaj je za
pričakovati, da bodo to poročilo pripravili?

13.8 Vera Pintar – pobuda - pisno
220. pobuda 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008 k
13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Za 18. sejo sveta je bila podana pobuda s strani lastnika za odkup lokala
»Kitajska restavracija«. Mogoče bi lahko Občina Jesenice lokal odkupila in
namenila klubskim prostorom upokojencev.

13.9 Vera Pintar – vprašanje - pisno
221. vprašanje 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008
k 13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
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Sektorju Komunala (odpadki) vprašanje:
»Kakšno je stanje v občini Jesenice pri ločevanju odpadkov?« Občane je
potrebno seznaniti s poročilom o stanju, glede na to, da se komunalne usluge
dražijo. Poročilo in ukrepi zbiranja in ločevanja odpadkov in kazni naj se ustrezno
objavlja preko Radia Triglav, JON-a in Občinskega sveta.

13.10 Vera Pintar – vprašanje - pisno
222. vprašanje 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008
k 13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Glede na to, da Gratel, kot izvajalec del in T2, ki sta za opravljanje del pridobila
soglasje občine Jesenice – sprašuje: »Ali je s strani občine zadolžen nekdo, ki
kontrolira izvajanje njihovih del (prekopavanje, asfaltiranje, odvoz materiala
itd.)?«

13.11 Marina Kalan – vprašanje - pisno
223. vprašanje 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008
k 13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Ali je bil posredovan kakšen odgovor v zvezi z vračanjem denarja za vlaganje v
telekomunikacijo, koliko dopisov oz. urgenc je bilo s strani Občine poslanih na
pristojne institucije v zvezi s to zadevo?

13.12 Marina Kalan – vprašanje - pisno
224. vprašanje 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008
k 13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
S strani DARS-a je bila že v lanskem letu dana obljuba za postavitev protihrupne
zaščite vzdolž avtoceste Hrušica – Vrba. Ali se ve, zakaj to ni bilo narejeno oz.
kdaj bodo pričeli z deli?

13.13 Matjaž Peskar – vprašanje - pisno
225. vprašanje 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008
k 13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Na tržnici Jesenice je Občina Jesenice – Komunalna direkcija z odločbo ogradila
zgornjo ploskev nad garažami z ograjo (in s tem izgubila cca. 20 parkirnih mest) z
obrazložitvijo, da to ni javna površina oz. občinsko zemljišče in se s tem izognila
potrebni sanaciji te betonske plošče. Preko določenega dela te betonske površine
potekata dostopa do stolpnice Titova 22 in dostave trgovine Mimo vrste. Lastniki
teh garaž so odločeni, da bodo ogradili tudi površine strehe njihovih garaž in s
tem onemogočili dostop v zgradbo s tržnice. Torej – kakor Občina, tako tudi ostali
lastniki. Kako bo Občina rešila ta problem!?
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13.14 Robert Pesjak – vprašanje - pisno
226. vprašanje 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008
k 13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
V letu 2007 je že bila diskusija in pobuda za izgradnjo igrišča za predšolske
otroke! In to moderno, kot ga imajo v Lescah in Radovljici. Vsako leto je več
otrok, a te srečujemo, ko jih starši vozijo v druge občine na igrišča, kjer so
varovana in samo za predšolske otroke. Vsaka gostilna ali kavarna ima pred
vhodom igrala za najmlajše. Mlade družine pritiskajo in se sprašujejo, zakaj se
župan za otroke ne zavzema?!

13.15 Branko Noč – pobuda - pisno
227. pobuda 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008 k
13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Kot predstavniku lastnika JKP JEKO-IN daje pobudo, da se preveri možnost, da
bi nekatere nezasedene poslovne prostore v Centru II odkupilo JKP JEKO-IN za
poslovne prostore posameznih sektorjev. S tako rešitvijo približamo prostore
občanom, istočasno pa sprostimo dva objekta (Titova 49, 51) za druge
(stanovanjske) namene.

13.16 Branko Noč – pobuda - pisno
228. pobuda 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008 k
13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Problematika ozkega dela Prosvetne ceste, kjer je na dolžini 150 m možen le
enosmeren promet – srečanje ni mogoče – je že poznana Komunalni direkciji kot
ostalim strokovnim službam občine. Ker je ta del odseka zaradi večjega prometa
vedno bolj nevaren za pešce, daje pobudo, da KD takoj začne z ustreznimi
postopki, ki vključujejo uvrstitev rešitve v planske akte, posledično pa odkup dela
vrta, izdelavo projektne dokumentacije za razširitev in v končni fazi tudi sama
izvedba rekonstrukcije kritičnega dela Prosvetne ceste.

13.17 Branko Noč – vprašanje - pisno
229. vprašanje 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008
k 13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
V kakšnem primeru, kdo in na osnovi katerega akta lahko prepove vstop stranki
javnega komunalnega podjetja v poslovne prostore JEKO-IN (v času, ki ni izven
delovnega časa)?
Enako vprašanje velja za prepoved poslovnemu partnerju iz podjetja, ki je še
neposredno povezano v poslovnem procesu (JEKO-IN; Dominvest – upravnik).
Kdo je pooblastil vodjo energetike g. Novak Romana, da je prepovedal vstop
stranki in upravniku M.Č.?
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13.18 Robert Pesjak – pobuda - pisno
230. pobuda 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008 k
13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Velik problem nastaja na zgornji Bokalovi vezi parkirnih mest. Idealno mesto, kjer
se stanovalci strinjajo, je pred Bokalovo 15, zraven bivše trgovine, saj je ta sedaj
v zasebnih rokah in tudi parkirni prostori so vrnjeni lastniku. Stanovalci prosijo za
rešitev v letošnjem letu, saj nastaja velika škoda na avtih zaradi vandalizma.
Stanovalci prosijo, da si ogledate prostor pred blokom in vidite rešitev pod drevesi
z majhnimi stroški.

13.19 Branka Doberšek – vprašanje - pisno
231. vprašanje 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008
k 13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Ali je bivši najemnik Restavracije TURIST na Slovenskem Javorniku že poravnal
dolg Občini Jesenice iz naslova najemnine in koliko ta dolg znaša?

13.20 Ljudmila Ilenič – pobuda - pisno
232. pobuda 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008 k
13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Opazna je skrb za obnovo turistično ali kako drugače zanimivih objektov. Ob
obnovi Doma na Pristavi bi bilo misliti na invalide. Če bi bilo naknadno to rešljivo,
bi se bivanje laže ponujalo tudi invalidnim ljudem, ki so dosti zainteresirani za
bivanje tu. Enaka skrb naj bi veljala za vse tovrstne posege, obnove ali
novogradnje.

13.21 Ljudmila Ilenič – vprašanje - pisno
233. vprašanje 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008
k 13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Pred dobrim letom je predlagala, da bi ulice v našem mestu označili s tablami
zaradi lažjega gibanja po tem dolgem mestu. Ker ni opaznih aktivnosti, ponovno
sprašuje, ali je stroka predlog ovrgla, ali še ni prišla tematika na vrsto? V KS
Staneta Bokala so pripravljeni sodelovati.

13.22 Vera Pintar – pobuda - ustno
234. pobuda 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008 k
13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
V imenu predsednika Zveze kulturnih društev vse prisotne 30.5.2008 ob 19.30 uri
vabi v Gledališče Toneta Čufarja na slavnostni koncert zbora Vox Carniolus, ki ga
bodo pripravili ob 10. obletnici njihovega delovanja.
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13.23 Robert Pajk – pobuda - ustno
235. pobuda 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008 k
13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Na 16. redni seji Odbora za gospodarstvo, z dne 22.5.2008, je članica Odbora
Tilka Klinar izpostavila, da je pri obdelavi subvencijskih vlog za kmete, ki
uveljavljajo podpore za obdelavo kmetijskih površin, ugotovila, da sta dva GERKa (grafični enoti rabe kmetijskega zemljišča), ki sta na državni meji z Avstrijo,
lokacijsko padla v Avstrijo. Do leta 2008 sta bila ta dva GERK-a v Republiki
Sloveniji, od letos naprej pa so te površine po uradnih evidencah padle v
Republiko Avstrijo. Pred približno desetimi leti je bila opravljena revizija državne
meje. Polovico meje so preverjali oz. revidirali slovenski geometri, drugo polovico
pa avstrijski geometri. Na terenu so naleteli na geodetsko službo iz Avstrije, ki je
ugotavljala mejo na tem območju. Posledica tega, kar so pred desetimi leti delali
v naravi, pa se je sedaj očitno pokazala tudi na papirjih.
Postavljeno je bilo vprašanje, koliko ha zemljišča je občina Jesenice izgubila na
račun revizije državne meje pred desetimi leti.

Andrej Černe – odgovor:
Občina Jesenice na račun revidiranja državne meje ni zgubila niti cm2 zemljišča.
Revizija državne meje se je opravljala po osamosvojitvi Slovenije, glede na to, da
so vsi podatki o državni meji ostali v Beogradu. Avstrijska delegacija, načelu s
predsednikom Neubauerjem, je na državno mejo takrat prinesla kovček z vsemi
podatki. Sedaj pa se odstranjeni, uničeni in poškodovani mejni kamni obnavljajo
in nadomeščajo z novimi. Ta revizija je bila narejena, vendar pa se zaradi tega
niso popolnoma nič preračunavale površine parcel, ki tečejo vzdolž državne meje.
Pri GERK-ih pa prihaja do težav, ker je kataster na nenatančen način pripet na
dokaj natančne letalske posnetke. Na Ministrstvu za kmetijstvo pa teh zadev niso
predvideli, zato se ta problematika širi po celi Sloveniji, čeprav nima popolnoma
nič skupnega z določanjem natančnosti parcel. Gre namreč zgolj za računalniško
prikrito informacijo.

Župan je predlagal v sprejem
332. sklep 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29. 5. 2008 k 13.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Občinski svet občine Jesenice se je seznanil z informacijo o izpostavljeni
problematiki glede določitve pred desetimi leti revidirane državne meje.
Geodetska uprava in pristojna strokovna služba občinske uprave naj ugotovita, če
je in koliko ha zemljišča je občina Jesenice izgubila na račun revizije državne
meje zaradi določanja GERK –ov (grafičnih enot rabe kmetijskega zemljišča).
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

39

13.24 Jernej Udir – vprašanje - ustno
236. vprašanje 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008
k 13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
V proračunu občine Jesenice je bilo zagotovljeno tudi nekaj sredstev za
komunalno čiščenje potoka Bela, zato ga zanima, kdaj je predvideno, da se bo to
čiščenje tudi izvedlo?

13.25 Jernej Udir – pobuda - ustno
237. pobuda 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008 k
13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Seznanjen je, da imajo občine Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica in Tržič
probleme z gozdnimi dirkami, saj se vozniki z motorji vozijo po zemljiščih, ki za to
niso primerna in kjer je taka vožnja tudi prepovedana. Zato daje predlog, da bi
bila občina Jesenice pobudnica tudi za ostale občine, da bi se pripravil odlok o
prepovedi uporabe gum »kramparic« po vseh travnatih, gozdnih in makadamskih
površinah. Na teh površinah namreč omenjena gume povzročajo škodo, ki je
nenadomestljiva.
Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
Za rešitev omenjene problematike že potekajo aktivnosti s strani župana občine
Žirovnica. Sam kot župan, pa ne upa podpisati odloka, ki bi določal, da morajo ta
vozila imeti gladke gume, ker se lahko takoj kdo smrtno ponesreči.

13.26 Boris Smolej – pobuda - ustno
238. pobuda 18. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 29.05.2008 k
13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Strinja se s pobudo Jerneja Udirja, da je potrebno začeti postopek za sprejem
odloka, ki bo na nek način urejal izpostavljeno problematiko glede vožnje z
motorji po gozdnih, travnatih in makadamskih površinah.

13.27 Župan Tomaž Tom Mencinger – informacije:
Članice in člane Občinskega sveta občine Jesenice je seznanil z naslednjimi
informacijami:
v obdobju med 17. in 18. sejo Občinskega sveta je bilo organiziranih veliko
prireditev: Teden vseživljenjskega učenja, maturantski ples četvorke,
Splošna bolnišnica Jesenice je praznovala 60. letnico, častni občan Miha
Baloh je praznoval 80. letnico, itd.;
izbrana je najemnica za Restavracijo Turist, objekt pa se tudi že obnavlja;
potekajo aktivnosti za varno hišo na Gorenjskem, lokacije pa zaradi
varstva podatkov ne sme izdati;
za hokejsko dvorano Podmežakla so se z rebalansom namenila dodatna
sredstva za razpis;
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za ureditev območja Fiprom je bil že izbran izvajalec, vendar pa se je eden
od prijaviteljev na razpis pritožil, tako da postopek še ni zaključen;
zaključen je razpis za obnovo Tavčarjeve ceste. Če ne bo pritožbe na
izbiro izvajalca, naj bi v naslednjem mescu začeli izvajati dela na območju
od Integrala do Čufarja;
objekt Visoke šole za zdravstveno nego že dobiva tudi zunanjo podobo;
podjetje Gradis Celje gradi stanovanjske objekte na Hrenovici, na Občini
pa se ureja še prostorska dokumentacija za gradnjo garažne hiše pod temi
objekti;
organiziran je bil sestanek z direktorjem Acronija, ki ima zagotovilo s strani
lastnikov za obdobje do leta 2019; v prostorih upravne zgradbe Acronija pa
naj bi v jesenskih mesecih začeli izvajati tudi višješolski študij metalurgije
za okoli 40 študentov, v neposredni bližini pa naj bi uvedli tudi vrtec;
Srednji šoli Jesenice bo potrebno pomagati pri določenih aktivnostih, saj
bo sicer težko pridobiti dijake, ki bi hodili v šolo v tako zanemarjen objekt.
Je pa ta šola zelo pomembna tudi za širše območje, zato se bo potrebno
boriti, da se ohrani tudi skrajšan program;
sprejeta je bila odločitev, da naj bi se v občini Jesenice vsako leto zgradilo
eno otroško igrišče. Letos naj bi se zgradilo igrišče na Slovenskem
Javorniku, vendar se zapleta zaradi predvidene lokacije, zato se bo
ponovno opravil ogled in se bo poiskalo bolj primerno lokacijo;
Prostovoljno gasilsko društvo Blejska Dobrava v letošnjem letu praznuje
100 let svojega delovanja, 20. letnico pa praznuje tudi Prostovoljno
gasilsko društvo Javorniški Rovt;
projekt CERO se ne odvija po pričakovanjih, saj je kranjski župan, ki je
predsednik CERO-ta, do sedaj sklical šele en sestanek. Zato se na
Jesenicah ločeno ureja dokumentacija za postavitev sortirnice na deponijo
Mala Mežakla, ki je kot eno izmed 15 odlagališč opredeljena tudi v
državnem operativnem programu;
dogovorjene so aktivnosti za ureditev Zoisovega parka na Pristavi, za
ureditev ribnikov pa bi potrebovali še okoli 140.000 EUR;
25. junija bo ob 6. uri zjutraj tradicionalni pohod na Vajnež, potem pa bo ob
13. uri na Pristavi organizirana še proslava, ki je bila v preteklosti v
Gledališču Toneta Čufarja.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
18. redno sejo Občinskega sveta je župan zaključil ob 19.55 uri.

SVETOVALKA OBČINSKEGA
SVETA OBČINE JESENICE:
Mag. Božena RONNER

ŽUPAN
OBČINE JESENICE
Tomaž Tom MENCINGER
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