OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET

Številka: 032-04/2008
Datum: 25.04.2008

ZAPISNIK
17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V
ČETRTEK, 24.04.2008 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, Borut ŽIGON, Ibrahim SMAJIĆ, Matjaž
PESKAR, Branko NOČ, mag. Barbara HABE SINTIČ, Zoran KRAMAR, Ljudmila
ILENIČ, Boris SMOLEJ, Robert PESJAK, Oto KELIH, Marija KALAN, Boris
DOLŽAN, Vera PINTAR, Boris KITEK (od 17.50 dalje), Ivanka ZUPAČIČ, Igor
ARH, Marija MULEJ, mag. Marjan ČUFER, Matjaž PESKAR in Marjeta TOMAŠ
(prisotnih 27 od 28).
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN: Vinko LAVTIŽAR.
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, Barbara TOMAN –
strokovna sodelavka Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, mag.
Aleksander KUPLJENIK – direktor JKP JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Jože KLINAR
– direktor GARS Jesenice, Matevž ŠIMNIC – predstavnik podjetja Alpetour, d.d.,
Stevo ŠČAVNIČAR – direktor RAGOR-ja 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 ugotovil, da je na začetku seje prisotnih 25
svetnic in svetnikov Občinskega sveta, zato Občinski svet lahko pravno veljavno
odloča.
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je župan predlagal

1

301. sklep 17. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.04.2008:
POTRDITEV PREDLAGANEGA DNEVNEGA REDA.
D N E V N I R E D:
1. Potrditev besedila zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta, ki je bila
27.03.2008.
2. Predstavitev javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice.
3. Predlog Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice - DRUGA
OBRAVNAVA.
4. Predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje
občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
5. Predlog Programske zasnove za ureditveno območje Belcijan (J2/S2/6) v
postopku javne razgrnitve.
6. Predlog za povečanje višine subvencije za socialno varstveno storitev pomoč
družini na domu.
7. Predstavitev daljinskega in ostalega ogrevanja v občini Jesenice s predlogi
možnih rešitev (problematika daljinskega ogrevanja – sklep Občinskega
sveta).
8. Poročila:
8.1 Poročilo o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2007 s finančnim
poročilom;
8.2 Predlog Poročila o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega
prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2007.
9. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 16. REDNE
SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 27.03.2008.
Razprave in pripomb na besedilo zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta ni
bilo, zato je župan predlagal
302. sklep 17. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.04.2008 k 1.
točki dnevnega reda: POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH
SKLEPOV 16. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 27.03.2008.
Potrdi se besedilo zapisnika z realizacijo sklepov, sprejetih na 16. redni seji
Občinskega sveta, ki je bila 27.03.2008.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 2:
PREDSTAVITEV JAVNEGA ZAVODA GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA
JESENICE.
V uvodni obrazložitvi je Jože Klinar, direktor Gasilsko reševalne službe Jesenice
povedal, da je javni zavod Gasilsko reševalna služba Jesenice namenjen
predvsem za gašenje požarov in za tehnično reševanje na cestah. Ustanoviteljica
javnega zavoda je Občina Jesenice.
Javni zavod deluje na teritoriju bivše občine Jesenice, od Kranjske Gore do
Žirovnice, kar pa se tiče tehničnega reševanja in reševanja ob prometnih
nesrečah, pa javni zavod deluje skoraj do Naklega oz. do izvoza za Tržič na novi
avtocesti. V zavodu je trenutno zaposlenih 38 gasilcev, od katerih jih je 12 na
izobraževanju. Ena od največjih pridobitev Gasilsko reševalne službe v zadnjem
času je namreč ta, da se je enota povečala za 9 ljudi, predvsem z namenom
reševanja v predoru Karavanke. S povečanjem enote pa se bo povečala boljša
pripravljenost tudi za občino Jesenice in za podjetje Acroni.
Poleg javnih služb, ki jih zavod opravlja za navedene tri občine, opravljajo enote
tudi reševanje v predoru Karavanke, ter reševanje in gašenje v podjetju Acroni.
Za podjetje Acroni je zavod organiziran z 10 gasilci, za predor Karavanke se je
enota povečala na 14 gasilcev, ostale gasilce pa pokrivajo vse tri občine, od
katerih največji delež odpade na občino Jesenice. Del sredstev zavod pridobi tudi
na trgu, z dejavnostmi kot so npr.: pregledovanje gasilnikov, pregledovanje
hidrantov, izdelovanje načrtov, spremstvo ob prevozu določenih snovi, ipd.
Proračun v javnem zavodu se sestavlja na podlagi zaposlenih. Trenutno največji
del pokriva DARS, in sicer 33 %. Občina Jesenice pokriva 30 %, Acroni 25 %,
enote širšega pomena za reševanje na cestah 7 %, 5 % sredstev pa javni zavod
pridobiva z lastno dejavnostjo.
V lanskem letu je zavod izvedel nekaj čez 300 intervencij, ki jih je potrebno
uradno prijaviti preko reševalnega centra Kranj. Vseh izvedenih akcij, ki jih je bilo
največ na strani Acroni, pa je bilo več kot 900. Za izvajanje teh intervencij pa je
poleg ljudi potrebna tudi gasilska oprema. Zato bi v javnem zavodu želeli, da bi se
posodobil gasilski dom ter da bi dobili nekaj nove opreme, s poudarkom na novi
gasilski avto lestvi, ki je potrebna zaradi gašenja in reševanj ljudi iz visokih stavb.
Z usklajevanjem plač v javnem sektorju, pa upa, da se bodo kmalu uredile tudi
plače gasilcev, saj javni zavod GARS Jesenice pri plačah precej zaostaja glede
na plače gasilcev po ostalih poklicnih gasilskih enotah v Sloveniji.
V razpravi so sodelovali:
Zoran Kramar:
V imenu športnih organizacij bi se rad zahvalil direktorju za pomoč
poklicne reševalne enote, saj na podlagi dogovor, poklica enota nudi
požarno varnost na vseh športnih in tudi drugih prireditvah, ki jih
organizirajo športna društva in Zavod za šport. To sodelovanje je zelo
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korektno, saj poklicna enota pomaga tudi z izposojo določene opreme, ki
jo ostali javni zavodi nimajo, tako da jim ni potrebno plačevati visokih
stroškov oz. najemati te opreme drugod.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Na Gasilsko reševalno službo so vsi lahko ponosni, saj tudi poveljnik
Civilne zaščite večkrat poudari, da je ta enota hrbtenica delovanja civilne
zaščite na Jesenicah. Dobro pa je tudi sodelovanje s prostovoljnimi
gasilskimi društvi, ki jih je v občini 6 in so enakomerno porazdeljena po
območju celotne občine.
Oprema za prostovoljna gasilska društva se obnavlja po planu, za vnaprej
pa je sprejet dogovor, da se oprema najprej obnavlja v poklicni enoti,
potem pa se prenaša v ostala prostovoljna gasilska društva.
Po razgovorih glede požara, ki je bil v predoru Karavanke, so na
Ministrstvu preko Vlade spremenili kar dva pravilnika, da je poklicna enota
na Jesenicah lahko dobila 9 novih operativnih gasilcev. V letošnjem letu pa
se pričakuje tudi novo specialno vozilo za reševanje iz cestnega predora.
Pred leti je bilo sicer v Slovenijo že pripeljanih 6 takih vozil, ki pa so bila po
nekih neznanih kriterijih razdeljena na druge lokacije.
Zaveda se, da je problem glede avto lestve, vendar pa je ta investicija
vredna kar okoli 700.000 EUR, zato bo potrebno pridobiti ustrezna
finančna sredstva. Med tem času pa se za ustrezno opremljenost sedanje
avto lestev, saj je na Jesenica kar okoli 28 visokih objektov. Poleg tega pa
problem predstavljajo še dostopi do teh objektov za večja gasilska in
reševalna vozila.
V doglednem času bo potrebno izvesti tudi posodobitev gasilskega doma,
saj bi potem lahko na tej lokaciji poleg gasilcev delovale tudi enote civilne
zaščite, potapljači, radioamaterji, itd. Na tej lokaciji bo potem lahko
zagotovljena tudi stalna prisotnost nekoga, ki bo koordiniral vse reševalne
akcije v občini.
Poudariti pa velja tudi dobro sodelovanje gasilcev iz občine Jesenice z
gasilci iz sosednje Avstrije, zato je potrebno to sodelovanje še naprej
vzdrževati na taki ravni.
Jože Klinar:
Sodelovanje, ki ga je izpostavil Zoran Kramar je edina oblika, da se lahko v
občini dela z manjšimi stroški. Tudi Gasilsko reševalna služba namreč v
sodelovanju z Gasilsko zvezo Jesenice potrebuje športne objekte, saj se
morajo gasilci stalno fizično usposabljati.
Župan Tomaž Tom Mencinger se je po razpravi zahvalil Jožu Klinarju za
predstavitev delovanja Gasilsko reševalne službe Jesenice.

TOČKA 3:
PREDLOG POSLOVNIKA O DELU OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE
– PRVA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je župan Tomaž Tom Mencinger povedal, da je bilo
besedilo Poslovnika o delu Občinskega sveta med prvo in drugo obravnavo
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skoraj v celoti usklajeno, tako da meni, da danes ne bo nobene ovire več, da ga
ne bi tudi potrdili. Res je sicer, da se je med prvim in drugim branjem izkazal
dvom zaradi nekaterih pristojnosti, napisanih v 84. členu, da je nastal dvom
zaradi rokovnika, razpisanega za javno razgrnitev proračuna, da je bila bojazen,
kako ravnati sredi mandata pri novih imenih delovnih teles in tudi o sestavi
Komisije, ki jo določa Zakon o lokalni samoupravi in ki jo mora imeti občinski svet.
Vse te točke so bile potem usklajene tudi s predsedniki političnih strank, tako da
je sedaj predlog Poslovnika predlagan za drugo obravnavo.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da se za
poglavjem »Stalna delovna telesa občinskega sveta« vključi nov 78. člen, ki
govori o pristojnosti delovnih teles občinskega sveta. Ostali členi Poslovnika se
ustrezno preštevilčijo.
Statutarna komisija nima pripomb na predlog besedila Poslovnika o delu
občinskega sveta občine Jesenice, zato predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da ga sprejme v drugi obravnavi.
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice v drugi
obravnavi.
Zoran Kramar – predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport:
AMANDMA:
Črta se besedilo 8. odstavka 77. člena Poslovnika in se ga nadomesti z novim
besedilo, ki se glasi:
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na
področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti, (izobraževanja,
otroškega varstva, kulture, športa, dela, družine, socialnih zadev ter zdravstva), ki
so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in
občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
SKLEP:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice v drugi
obravnavi, s sprejetim amandmajem.
Ibrahim Smajić – predsednik Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter
zdravstvo:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Poslovnika o delu občinskega sveta
občine Jesenice v drugi obravnavi.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
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Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko nima
pripomb na predlagano besedilo Poslovnika o delu občinskega sveta občine
Jesenice, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme v drugi obravnavi.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice v drugi obravnavi.
Boris Smolej – predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Poslovnika o
delu občinskega sveta občine Jesenice v drugi obravnavi.
V razpravi sta sodelovala:
Matjaž Peskar:
Glede na to, da je vložen amandma Odbora za šolstvo, kulturo in šport na
preštevilčen 78. člen Poslovnika, ga zanima, ali bi se morala Statutarna
komisija predhodno opredeliti do predlaganega amandmaja, čeprav le-ta v
samo vsebino bistveno ne posega?
Zoran Kramar:
V istem členu so za vse ostale odbore našteta področja, ki jih posamezni
odbor obravnava. Pri odboru za družbene dejavnosti pa ta področja niso
bila našteta, je pa prav, da je oblika enotna za vsa delovna telesa
občinskega sveta. Zato je Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlagal
amandma, da naj se tudi pri odboru za družbene dejavnosti naštejejo
področja, ki jih ta odbor pokriva. Predlagani amandma pa 77. člena
vsebinsko nič ne spreminja.
Po razpravi je župan predlagal
303. sklep 17. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.04.2008 k 3.
točki dnevnega reda: PREDLOG POSLOVNIK O DELU OBČINSKEGA SVETA
OBČINE JESENICE - DRUGA OBRAVNAVA – SPREJEM AMANDMAJA.
Amandma 1:
Črta se besedilo 8. odstavka 77. člena Poslovnika in se ga nadomesti z novim
besedilo, ki se glasi:
»Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na
področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti (izobraževanja,
otroškega varstva, kulture, športa, dela, družine, socialnih zadev ter zdravstva), ki
so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in
občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.«
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 25
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.
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304. sklep 17. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.04.2008 k 3.
točki dnevnega reda: PREDLOG POSLOVNIK O DELU OBČINSKEGA SVETA
OBČINE JESENICE - DRUGA OBRAVNAVA – SPREJEM AMANDMAJA.
Amandma 2 - redakcijski popravek:
Za poglavjem »Stalna delovna telesa občinskega sveta« se vključi nov 78. člen,
ki govori o pristojnosti delovnih teles občinskega sveta. Ostali členi Poslovnika se
ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.
in
305. sklep 17. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.04.2008 k 3.
točki dnevnega reda: PREDLOG POSLOVNIK O DELU OBČINSKEGA SVETA
OBČINE JESENICE - DRUGA OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice –
DRUGA OBRAVNAVA, s sprejetim amandmajem in redakcijskim popravkom.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA
ZEMLJIŠČA ZA OBMOČJE OBČINE JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da so se vse pripombe iz
prve obravnave preučile, v gradivu pa je navedeno, katere so bile upoštevane in
katere ne, ter razlogi za tako odločitev. Priloženi pa so v gradivu tudi primerjalni
izračuni za 100 m2 veliko stanovanjsko in poslovno površino ter za 800 m2 veliko
površino nezazidanega stavbnega zemljišča.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija nima pripomb na predlog besedila Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Jesenice, zato predlaga
Občinskemu svetu občine Jesenice, da ga sprejme v drugi obravnavi.
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Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za
območje občine Jesenice v drugi obravnavi.
Boris Smolej – predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Jesenice v drugi
obravnavi.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da prejme
predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje
občine Jesenice v drugi obravnavi.
V razpravi je sodeloval:
Matjaž Peskar:
Predlaga, da se sprejme redakcijski popravek, saj je oštevilčenje poglavij
in členov nepravilno, kajti oštevilčenje členov se začne s številko dve.
Potrebno je popraviti prvi člen in potem vse ostale člene ustrezno
preštevilčiti.
Po razpravi je župan predlagal
306. sklep 17. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.04.2008 k 4.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA OBMOČJE OBČINE JESENICE – DRUGA
OBRAVNAVA.
V besedilu Odloka se popravi oštevilčenje poglavij in členov tako, da je razvidnih
10 poglavij in 16 členov.
Sprejme se predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za
območje občine Jesenice - DRUGA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG PROGRAMSKE ZASNOVE ZA UREDITVENO
BELCIJAN (J2/S2/6) V POSTOPKU JAVNE RAZGRNITVE.

OBMOČJE
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V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da so v programskih
zasnovah za ureditveno območje Belcijan zajeti predvsem center vasi Planina
pod Golico, gasilski dom, hotel Belcijan in območje okrog teh dveh centralnih
objektov. Predvidena je turistična dejavnost, boljša komunalna opremljenost, v
gasilskem domu pa naj bi v bodoče svoje prostore dobila tudi krajevna skupnost.
Predvideva pa se tudi manjše bungalovsko naselje kot zasnova turistične vasi
pod Golico.
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 in obravnaval predlog Programske zasnove za ureditveno območje
Belcijan v postopku javne razgrnitve predloga.
V razpravi so sodelovali:
Jernej Udir:
Zelo vesel je, da se je začelo s temi postopki, vendar bi sam vseeno rad
izrazil pomislek, ki ga je povedal že na Odboru za urejanje prostora,
varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Skeptičen je glede omenjenega bungalovskega naselja, saj gre glede na
njegove dosedanje izkušnje pri tem verjetno predvsem za podporo
gradbenemu lobiju. V Sloveniji je namreč nekaj takih objektov edino na
Veliki planini, sicer pa se teh bungalovskih naselij za turizem nikjer ne
oskrbuje.
Glede na konfiguracijo same vasi Planina pod Golico, pa je tam tudi velika
strmina in bo velik zalogaj predstavljalo že to, da se na to območje pripelje
vsa potrebna infrastruktura.
Andraž Tolar:
Koncept bungalovskega naselja je bil zasnovan predvsem na dejstvu, da
je že objekt hotela Belcijan tako velik, da je moteč za ta prostor. V kolikor
se bo turizem na tem območju še bolj razvijal, sam center vasi verjetno ne
bi prenesel še enega tako velikega objekta. Zato je predviden en centralni
objekt, ki je približno tako velik kot hotel Belcijan, in več manjših
nastanitvenih enot, ki se lahko poljubno dopolnjujejo.
S tem bungalovskim načinom pa bi lastniki zemljišč neodvisno od hotela
Blecijan sami lahko začeli že razvijati neke namestitvene kapacitete, ki bi
bile osnova za razvoj nadaljnjega turizma na tem območju.
Jernej Udir:
Po raziskavi, ki je bila narejena v Planini pod Golico, se na tem območju
razen treh interesentov, nihče noče ukvarjati s turizmom. Obstaja pa
možnost, da neko podjetje vzame v najem vse sobe in objekte od tistih, ki
pa nastanitvene kapacitete imajo, tako kot je to urejeno v Zasipu.
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Damjan Jensterle:
Bungalovski tip naselja pomeni apartmaje, ki omogočajo nastanitev za dalj
časa in za cele družine. Ne gre pa pri tem predlogu na nikakršno
sodelovanje z gradbenim lobijem, ampak gre za oblikovanje turistične
vasice, v kateri vsakdo lahko najame apartma za toliko časa, kolikor želi.
Objekt Belcijana je že sedaj prevelik za vas in ga nima smisla še
povečevati. Jasno pa je, da je potrebno zagotoviti toliko namestitvenih
kapacitet, da se lahko sprejme najmanj en avtobus turistov in se jih razdeli
po tej vasici. Sedanje namestitvene kapacitete v Planini pod Golico
namreč ne prenesejo enega avtobusa turistov.
Hkrati pa je možnost, da se ta vasica ne oblikuje kot en projekt, ampak se
lahko začne z dvema takima enotama. Ko pa se pokaže nadaljnji interes in
se bo ta projekt nadaljeval, pa bo na koncu zgrajenih več takih enot, ali pa
bodo te enote dobile tudi kakšno drugo obliko, ki bo primerna za turistične
namene.
Andrej Černe:
Predstavljene ideje so mu všeč iz tega razloga, ker se daje centralni
pomen gasilskemu domu in povečevanju kapacitet tega doma. Strinja pa
se tudi s predlogom za postavitev manjših objektov, ker se že hotel
Belcijan kaže kot prevelik objekt. Manjši objekti pa bodo pomenili tudi
manjšo obremenitev za konfiguracijo in geologijo terena ter bodo zato lažje
izvedljivi.
Za razvoj turizma v kmečkem območju se na tak način lahko pomagajo
odstraniti ovire in vzpostaviti pogoji, da če se pojavijo interesenti za
gradnjo apartmajev, da te apartmaje lahko gradijo, ne pa da imajo zaprte
pogoje.
Ljudmila Ilenič:
Podpira predstavljeni projekt, vendar bi bilo pri načrtovanju turistične
vasice potrebno misliti tudi na dolge zime, ki so v teh krajih in na izredno
močvirno področje na tem delu, kjer naj bi se delala vasica.
Do težav z odkupom zemljišč ne bi smelo priti, ker gre praktično za
popolnoma neplodno področje. Potrebno pa je misliti tudi na ureditev
dovoza do bungalovov, kajti danes nihče več ne gre peš niti 100 metrov.
Zoran Kramar:
Občina Jesenice je prostorsko tako neenakomerno porazdeljena, da ji za
razvoj turizma ostane edino območje Planine pod Golico. Ta programska
zasnova pa daje neko osnovo za razvoj turizma, ki je gospodarska
panoga, ki se bo v naslednjih letih razvijala tudi na tem območju.
Dane naravne danosti je potrebno izkoristiti, zato meni, da je Občinski svet
tisti, ki mora ustvarjati pogoje, da se bo ta turizem lahko razvijal. Ta
trenutek v Planini pod Golico mogoče res ni posameznikov, ki bi bili za to
zainteresirani, čez par let pa bodo ravno domačini pripravljeni investirati v
gradnjo svojih kapacitet, da se bodo lahko preživljali.
Razvijati se bodo začeli vsi dodatni programi, ki so povezani z nastanitvijo,
zato meni, da mora Občinski svet ta predlog podpreti in omogočiti civilni
iniciativi oz. podjetnikom, da vlagajo denar v te programe.
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Planina pod Golico se je v zadnjih 15 letih razvijala prepočasi, sedaj pa je
prišlo obdobje, ko se ustvarja nek višek sredstev. In tisti, ki imajo neko
svoje zemljišče, bodo ta sredstva investirali v svoje podjetje oz. v svojo
dejavnost.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Strinja se z vsemi razpravljavci, ki ta predlog podpirajo, saj ga po njegovih
informacijah podpirajo tudi Krajevna skupnost in okoliški prebivalci. Hotel
Belcijan namreč sedaj pred očmi vseh propada, in če se ne bo našla neka
skupna pot, bo situacija še naprej ostala takšna, kakršna je sedaj.
Poleg tega se v neposredni bližini hotela Belcijan oblikuje center vasi, ki bo
namenjen za gasilce, za krajevno skupnost in tudi za turistično
informacijsko točko. Pod gasilskim domom pa se bo uredil tudi prostor za
oživitev prireditev, ki so se nekoč na tem območju že odvijale. Postavila pa
se bodo tudi nekatera igrala za otroke.
V zelo kratkem času bo verjetno potrebno urediti tudi območje okoli ciljne
hišice sankaške proge in površine, ki so preko potoka. Agrarna skupnost in
sedanji najemnik se strinjajo, da se to omogoči, v smislu, da se tam
vzpostavi neko parkirišče, ki bi bilo koristno predvsem v mesecu maju, ko
veliko turistov obišče Golico. Na tem območju pa bi se lahko uredila tudi
drsališče in nek večji prireditveni prostor, ki je umaknjen iz vasi.
Sankačem pa bo verjetno potrebno pomagati pri osvetlitvi proge, kajti ti
projekti so že narejeni. Gre za postavitev petih drogov javne razsvetljave in
proga bi bila lahko v celoti razsvetljena. V bližine pa je tudi potok, kar
pomeni, da bi progo lahko zasnežili in bi kot taka potem služila za dodatno
ponudbo v občini Jesenice.
Po razpravi je župan predlagal
307. sklep 17. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.04.2008 k 5.
točki dnevnega reda: PREDLOG PROGRAMSKE ZASNOVE ZA
UREDITVENO OBMOČJE BELCIJAN (J2/S2/6) V POSTOPKU JAVNE
RAZGRNITVE.
Občinski svet občine Jesenice se je seznanil in obravnaval predlog Programske
zasnove za ureditveno območje Belcijan v postopku javne razgrnitve predloga.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG ZA POVEČANJE VIŠINE SUBVENCIJE
VARSTVENO STORITEV POMOČ DRUŽINI NA DOMU.

ZA

SOCIALNO

V uvodni obrazložitvi je Barbara Toman povedala, da je pomoč družini na domu
socialno varstvena storitev, ki jo je Občina dolžna zagotavljati in pa financirati
najmanj v višini 50 %. Trenutno Občina zagotavlja 50 % subvencijo, vendar pa
izvajalec te storitve ugotavlja, da je ta subvencija prenizka in je cena za
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posameznega uporabnika previsoka. Zato se predlaga, da se subvencija iz 50 %
poviša na 60 %.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da se
za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu od 01.05.2008 dalje določi
subvencija v višini 60 %.
Za subvencijo občine se zagotovi dodatnih 19.000 € sredstev iz splošne
proračunske rezervacije.
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 se za socialno varstveno storitev pomoč družini na
domu od 01.04.2008 dalje določi subvencija v višini 60%.
Za subvencijo občine se zagotovi dodatnih 19.000 € sredstev iz splošne
proračunske rezervacije.
Izvajalec storitev socialne varstvene pomoči na domu Dom dr. Franceta Berglja
mora Odboru za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo v čim krajšem času
posredovati poročilo za leto 2007. Odbor bo poročilo obravnaval kot posebno
točko dnevnega reda na naslednji seji Odbora, ki bo meseca maja 2008.
V razpravi sta sodelovala:
Marko Zupančič:
Dva odbora, ki sta obravnavala predlog za povečanje subvencije sta
sprejela različna sklepa glede datuma, kdaj začne veljati nova višina te
subvencije. Odbor za proračun in finance je sprejel sklep, da nova višina
subvencije velja od 01.05.2008 dalje, Odbor za delo, družino, socialne
zadeve ter zdravstvo pa sklep, da ta subvencija velja od 01.04.2008, zato
ga zanima, zakaj je prišlo do te razlike v datumu.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Do razlike je prišlo zaradi tiskarske napake. Nova višina subvencije lahko
velja samo od 01.05.2008 dalje, kajti za nazaj se ne more spreminjati.
Po razpravi je župan predlagal
308. sklep 17. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.04.2008 k 6.
točki dnevnega reda: PREDLOG ZA POVEČANJE VIŠINE SUBVENCIJE ZA
SOCIALNO VARSTVENO STORITEV POMOČ DRUŽINI NA DOMU.
1. Za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu se od 01.05.2008 dalje
določi subvencija v višini 60%.
2. Za subvencijo občine se zagotovi dodatnih 19.000 € sredstev iz splošne
proračunske rezervacije.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDSTAVITEV DALJINSKEGA IN OSTALEGA OGREVANJA V OBČINI
JESENICE
S
PREDLOGI
MOŽNIH
REŠITEV
(PROBLEMATIKA
DALJINSKEGA OGREVANJA – SKLEP OBČINSKEGA SVETA).
V uvodni obrazložitvi je župan Tomaž Tom Mencinger povedal, da so to točko
dnevnega reda predhodno obravnavali tudi na koordinaciji s predsedniki političnih
strank. Tudi po informacijah s sej delovnih teles pa je bilo to poročilo ocenjeno kot
primerno. Glede te storitve ogrevanja, ki se nudi občankam in občanom občine
Jesenice, je bilo v preteklosti že narejenih veliko pomembnih stvari, pripravljen pa
je tudi dober program, ki se bo izvajal v bodoče.
V občini Jesenice sta sprejeta dva pomembna dokumenta, in sicer strategija
razvoja daljinskega ogrevanja in Energetske zasnove mesta Jesenice. Posebej je
potrebno poudariti, da bo leta 2012 potrebno skleniti novo pogodbo, kar pomeni,
da je v roku enega leta potrebno stvari doreči do take mere, da se lahko pripravi
javni razpis. Potrebno je predvsem razčistiti, kaj se pričakuje od tistega, ki bo po
letu 2012 za občino nudil to storitev. V tem delu sta pomembna predvsem
energent in izgube. Na ceno energenta Občina in izvajalec storitve nimata vpliva,
ima pa lahko vpliv podjetje, ki kupuje velike količine tega energenta in ga plačuje
z avansom. Na izgube pa se lahko znatno vpliva, zato je potrebno vedeti, da če
se v stanovanju zniža temperaturo za eno stopinjo, to pomeni zmanjšanje
stroškov za okoli 6 %. V preteklosti se je kar nekaj primarnih vodov že obnavljalo,
predvsem ob rekonstrukcijah cest, vendar se še vedno ugotavlja velik odstotek
izgub na samem razvodu. Gre namreč za okoli 7 km dolg cevovod, zato bo na
tem delu potrebno izvesti še kar nekaj aktivnosti.
Pomembna aktivnost, ki se že izvaja, je tudi obnova toplotnih izmenjevalnih
postaj. Te postaje so v lasti občine oz. z njimi upravlja javno podjetje, vgrajenih
pa jih je že preko 40, ki se jih lahko regulira preko računalnika. Še vedno pa kljub
vsem izvedenim aktivnostim (toplotna izolacija, vgradnja merilnikov, ipd.) ostaja
dejstvo, da je potrebno z objekti energetsko varčno obratovati, zato je potrebno
prebivalce ozaveščati, da se da s pametnim obratovanjem objektov zelo veliko
prihraniti. To dejstvo potrjujejo tudi primeri dobre prakse na Cesti maršala Tita 41
in na Cesti Viktorja Svetina na Koroški Beli, kjer so prihranki tudi do 30 %.
Narejen je register najbolj potratnih objektov, katerim bo potrebno posvetiti
posebno pozornost. Pripraviti pa bo potrebno še energetske izkaznice za objekte
in potem po teh kriterijih im merilih objekte po vrstnem redu tudi sanirati. Po vsej
verjetnosti pa bo potrebno tudi iz proračuna nameniti nekaj dodatnih sredstev za
izoliranje posameznih objektov. Na ta način bi se dosegla predvsem toplotna
izolacija objektov in posledično tudi lepši videz mesta Jesenice.
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Tomaž Vidmar je povedal, da je pripravljeno gradivo predvsem usmerjeno na
porabo. Na ceno osnovnega energenta se namreč zelo težko oz. se sploh ne
more vplivati, vse pa je potrebno narediti pri porabi. Poraba namreč predstavlja
ceno, ki jo plačajo porabniki, ki pa sami največ lahko naredijo, da bo ta cena
nižja. Tudi primeri dobre prakse kažejo na to, da je potrebno na tem področju
veliko narediti, in to tako v večstanovanjskih stavbah, kot tudi v individualnih
objektih. Občanom je preko subvencij potrebno pomagati, da bodo to porabo
lahko ustrezno zmanjšali.
Mag. Aleksander Kupljenik pa je še pojasnil, da je v tem trenutku na področju
ogrevanja najbolj pereče vprašanje, kateri energent v bodoče na Jesenicah
uporabljati za daljinsko ogrevanje. Pomembna projekta pa sta tudi uporaba
bioplina na deponiji Mala Mežakla ter osveščanje ljudi za posredovanje pravih
podatkov oz. odločitev. V tem trenutku pa že teče tudi razprava, kako ogrevati
Hrušico jug. Kljub vsem razpravam in kritikam, se je potrebno zavedati, da
Občina ima vpliv na javno podjetje JEKO-IN, ter da se veliko stvari še lahko
dopolni in popravi. Zato so v gradivu tudi navedeni in opisani projekti, za katere
upa, da bodo sedaj tudi potrjeni in se bodo lahko čim prej začeli izvajati.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance se je seznanil s stanjem na področju daljinskega in
ostalega ogrevanja v občini Jesenice.
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
podpre predloge rešitev, napisane v točkah od 1 do 8 z zahtevo, da se jih
dejansko tudi realizira, zato je dolžnost predlagatelja, da najmanj enkrat letno
poroča o realizaciji ponujenih rešitev.
V gradivu se predlogi od št. 1 do št. 8 dopolnijo s predlogoma, da se izdela
energetska karta objektov, s podatki o času in načinu njihove gradnje, ter da
podjetje JEKO-IN podpiše pogodbe z uporabniki ali z upravljavci stavb.
Za vse navedene ukrepe se določijo roki izvedbe in odgovorni nosilci projektov.
Podjetji JEKO-IN in Enos naj Občinskemu svetu posredujeta natančno kalkulacijo
cene po elementih za daljinsko toploto z delitvijo na variabilne in fiksne stroške.
V okviru Občine Jesenice naj se preučijo dela in naloge za zaposlitev
energetskega managerja.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko se je
seznanil s stanjem na področju daljinskega in ostalega ogrevanja v občini
Jesenice.
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko podpira
predloge rešitev, napisane v točkah od 1 do 8 z zahtevo, da se jih dejansko tudi
realizira, zato je dolžnost predlagatelja (Komunalne direkcije in JEKO-IN-a), da
najmanj enkrat letno poročata o realizaciji ponujenih oziroma predlaganih
rešitvah.
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga,
da Občinski svet sprejme predlagane rešitve, ki izhajajo iz pripravljenih planov del
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in projektov, s tem, da se ti predlogi dopolnijo z roki izvedbe in z odgovornimi
osebami za njihovo realizacijo.
V razpravi so sodelovali:
Ibrahim Smajić:
Podpira vseh osem predlogov, ki so navedeni v gradivu, vendar so po
njegovem mnenju najbolj pomemben faktor porabniki. Porabniki namreč ne
bodo zmanjšali porabe dokler ne bodo videlo, da se jim to pozna na
položnicah. In dokler bo tak način ogrevanja, kakršen je sedaj v večini
večstanovanjskih objektov, se tudi z izobraževanjem ne bo veliko naredilo.
Dokler stanovalci ne bodo imeli merilnih postaj, s katerimi bodo merili svojo
porabo, se ne bodo odzivali na nobene pozive in na tak način se ne bo
dalo prihraniti oz. se ne bo zmanjšalo porabe. Če pa se porabe ne
zmanjša pa se učinek navedenih osmih predlogov takoj zmanjša za 50 %.
Zato je potrebno izvesti rekonstrukcijo centralnega ogrevanja, ki je bilo
narejeno pred 30 leti in je sedaj nesmiselno, ali pa je na radiatorje
potrebno namestiti merilnike.
Energetske zasnove so že dale svoje rezultate, kar je pohvalno, vendar pa
so te energetske zasnove istočasno poslabšale videz stavb, saj je fasado
vsak delal po svoje, kontrola pa je bila premajhna. Zato je potrebno
poostriti to kontrolo in nameniti še dodatna sredstva kot stimulacijo
občanom za izoliranje objektov. Prvi in najbolj pomembni ukrep pa je, da
se spodbudi porabnike k racionalni porabi energije.
Marko Zupančič:
Do leta 2012 bo že potrebno vedeti, kateri energent se bo uporabljal za
ogrevanje od leta 2012 naprej. Sam se že dalj časa zavzema za lesno
biomaso, tudi v gradivu pa je kot ena od možnosti navedeno, da bi bilo
ogrevanje na lesno biomaso, ki ima do 32 % nižjo ceno, kar bi se pri velikih
količinah precej poznalo.
Lesna biomasa ima bistveno manjšo izpust CO2 v ozračje kot npr. plin.
Slovenija in tudi Evropska unija se zavzemata, da bi se ti izpusti znižali in
da bi jih bilo čim manj, zato bosta sigurno podpirali uporabo lesne
biomase. Poleg tega pa bo uporaba tega energenta tudi veliko manj
odvisna od drugega sveta, saj se sedaj iz Zgornjesavske doline lesna
biomasa vozi za kurjenje v Avstrijo, čeprav bi jo lahko uporabljali doma. Se
pa zaveda, da se je brez podrobne analize težko odločiti, ali je lesna
biomasa primeren vir ogrevanja ali ne.
Mag. Aleksander Kupljenik:
Na Odboru za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter
energetiko je bila že izvedena predstavitev ogrevanja z lesno biomaso.
Vsekakor pa bo narejena tudi predinvesticijska zasnova, v kateri bo
upoštevana tudi kalkulacija cene. Pridobljena pa je bila že ena ponudba, iz
katere je razvidno, da je cena toliko ugodna, da je smiselno nadaljevati z
dogovori glede uporabe lesne biomase.
Lansko leto sta bili neposredno s stanovalci sklenjeni dve pogodbi o
vgradnji delilnikov, vendar morajo stanovalci te delilnike plačati. En
navaden delilnik stane okoli 40 EUR, podjetje JEKO-IN pa je vsem
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stanovalcem obljubilo, da pa bo subvencioniralo nakup elektronskih
delilnikov, ki pa stanejo okoli 80 EUR. V interesu podjetja je namreč, da
podatke zbira mesečno, saj je na ta način efekt hitrejši in bolj učinkovit.
Dokler ne bodo porabniki sami začutili potrebe, da potrebujejo merilnike,
ker so za njih koristni, jim jih distributer sam od sebe ne bo vgrajeval.
Mag. Marjan Čufer:
V zadnjem letu je bral več resnih strokovnih in znanstvenih študij v
svetovnem merilu in vse te študije kažejo, da v naslednjih 10 letih ni resne
alternative fosilnim gorivom (nafti in plinu). Zato je potrebno varčevati, saj
vse študije kažejo, da bosta nafta in plin v naslednjih 10 letih vsaj še v 80
% temeljni energent.
Potrebno je sicer vzpodbujati alternativne energente, vendar pa ni
možnosti, da bi v kratkem času npr. biomasa nadomestila fosilna goriva.
Poleg tega pa so vsa bio goriva (npr. oljna repica) tudi konkurenca hrani in
dražijo prehrambene izdelke.
Marjeta Tomaš:
Večina jeseniških uporabnikov ima neelektronske merilnike, iz katerih se
enkrat letno odčitava poraba s strani izvajalca. Zanima pa jo, kaj to
pomeni za JEKO-IN oz. za porabnike? Ali se letni strošek potem razdeli po
mesecih ali se plačuje neko povprečje?
Mag. Aleksander Kupljenik:
Pri klasičnih merilnikih stanovalci plačajo tudi znesek za odčitavanje, pri
elektronskim merilnikih pa podjetje JEKO-IN izvede meritev brez dodatnih
stroškov, ker je ta meritev avtomatizirana.
Porabniki plačujejo strošek po mesečnih akontacijah, na koncu leta pa se
naredi poračun, enako kot pri plačevanju električne energije.
Matjaž Peskar:
Obstajata dve vrsti delilnikov; eni so tisti, kjer hišna inštalacija omogoča
namestitev delilnika pri vhodu in merijo porabo stanovanjske enote v celoti.
Drugje pa taka inštalacija ni možna, zato je potrebno delilnike namestiti na
vsak radiator, tako kot npr. v stolpnicah za Gimnazijo.
Ibrahim Smajić:
Predlaga, da se za osveščanje uporabnikov zadolži tudi upravnike
večstanovanjskih stavb. To je njihova dolžnost, zato naj po enotah
organizirajo sestanke s strokovnjaki, ki bodo stanovalce seznanili s
subvencijami in z izvedbo posameznih energetskih ukrepov.
Jernej Udir:
Pred nekaj meseci je že povedal, da zahodne razvite družbe lovijo sonce z
električnimi »preprogami«. Predvsem Nemci, Švicarji in severnjaki
namesto fasad vse velike zgradbe preko izolacije oblačijo s temi
»električnimi preprogami«, da pridobivajo sončno energijo za elektriko.
Na zadnjem sejmu v Ljubljani so bili že razstavljeni tudi prozorni strešniki
in okna , ki so konfigurirani tako, da lovijo sončno energijo.
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Boris Dolžan:
Zanima ga, zakaj ni interesa, da bi se na Jesenicah izkoristila energija, ki
jo ponuja Acroni? Ta toplota je precej cenejša, zato bi se morala čim prej
na nek način umestiti v cevovod.
Druga prioriteta pa mora biti izraba bioplina na deponiji Mala Mežakla. Ta
projekt je potrebno čim prej izvesti, saj bo energija tudi na ta način lahko
cenejša.
Zoran Kramar:
Zanima ga, kdo odloča o tem, ali se bo območje Hrušica – jug ogrevalo s
toplovodom, ali ne? Potrebno je pripraviti strokoven izračun in potem
sprejeti strokovno odločitev, ali je ta način ogrevanja racionalen.
Potrebno je strokovno oceniti, ali je racionalno imeti 5 km cevovoda od
Mercatorja do platoja Karavanke. Zanima pa ga sam potek razprave ter
kdo v tej razpravi sodeluje, kajti sam je predsednik Krajevne skupnosti
Hrušica, pa niti ne ve, da se na tem področju karkoli dogovarja.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Po sprejetih energetskih zasnovah, bi morali skrbeti, da je daljinski način
ogrevanja maksimalno izkoriščen, po drugi strani pa je na območje Hrušice
po dogovoru pripeljan tudi zemeljski plin. Zato je res potrebno narediti
strokovno ceno, takoj po prvomajskih praznikih pa sklicati tudi skupen
sestanek s predstavniki Krajevne skupnosti.
Merima Nuhić:
Zanima jo, ali so tudi upravniki stavb seznanjeni s temi predlogi ukrepov ,
ki so navedeni v gradivu? Glede obnove fasad na Cesti Revolucije ji je bilo
namreč rečeno, da sredstev v rezervnem skladu ni, kar pomeni, da se
toplotna izolacija ne more izvesti.
Mag. Aleksander Kupljenik:
Pri obnovah stavb so upravitelji skoraj vedno glavni pobudniki in tudi
sodelujejo pri izvedbi investicij. Delilniki pa se lahko vgradijo stanovalcem
tudi mimo upravnika, če se tako odloči večina stanovalcev na zboru
solastnikov.
Tomaž Vidmar:
Stanovalci morajo najprej dati pobudo za posamezen energetski ukrep,
upravnik pa potem zbere soglasja za njegovo izvedbo. Objekta na Cesti
maršala Tita 41 in 16 sta primera dobre prakse, na podlagi katerih je
potrebno pridobiti podatke, kakšni so stroški ogrevanja za posamezno
stanovanjsko enoto.
Porabniki oz. lastniki so tisti, ki morajo s to iniciativo začeti, potem pa
pridobijo vso tehnični pomoč v podjetju JEKO-IN, na Občini pa lahko
pridobijo tudi subvencijo.
Mag. Marjan Čufer:
V večstanovanjskem objektu na Cesti Cirila Tavčarja 10 je v letu 2007 sam
plačeval pavšal, ki je znašal okoli 18 EUR mesečno. Od 1. januarja 2008
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pa imajo vgrajene merilnike in od takrat plačuje od 8 do 10 EUR mesečno,
kar pomeni polovico manjši strošek.
Vera Pintar:
Stanovalci so sicer dobili v nabiralnike reklame za merilno tehniko, vendar
se jih večina na to tehniko ne spozna. Zato meni, da iniciativa ni samo na
stanovalcih večstanovanjskih objektov, ker o tej tehniki premalo vedo. Po
njenem mnenju mora biti iniciativa tudi na podjetju JEKO-IN, ki je javno
podjetje in mora skrbeti za občane Jesenice. Zato bi morali v podjetju
JEKO-IN tudi o ukrepih za varčevanje z energijo obveščati občane, tako
kot jih obveščajo o vsem drugem z obvestili na zadnji strani položnic.
Mag. Aleksander Kupljenik:
V podjetju JEKO-IN bodo občanom ta obvestila posredovali zraven
računov v mesecu maju.
Boris Smolej:
V gradivu je navedeno, da bi občina del sredstev morala nameniti tudi iz
dobička distributerja. Zanima ga, koliko tega dobička iz iste dejavnosti v
prihodnje sploh bo, če se bodo izvajali vsi varčevalni ukrepi?
Mag. Aleksander Kupljenik:
Podjetje JEKO-IN se ne ukvarja samo z ogrevanjem, tako da dobiček
nastaja tudi iz drugih dejavnosti, npr. od odlaganja odpadkov na Malo
Mežaklo.
Po razpravi je župan predlagal
309. sklep 17. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.04.2008 k 7.
točki dnevnega reda: PREDSTAVITEV DALJINSKEGA IN OSTALEGA
OGREVANJA V OBČINI JESENICE S PREDLOGI MOŽNIH REŠITEV
(PROBLEMATIKA DALJINSKEGA OGREVANJA – SKLEP OBČINSKEGA
SVETA).
1. Občinski svet se je seznanil s stanjem na področju daljinskega in ostalega
ogrevanja v občini Jesenice.
2. Občinski svet podpira predloge rešitev, napisane v točkah od 1 do 8 z
zahtevo, da se jih dejansko tudi realizira, zato je dolžnost predlagatelja, da
najmanj enkrat letno poroča o realizaciji ponujenih rešitev.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

in
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310. sklep 17. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.04.2008 k 7.
točki dnevnega reda: PREDSTAVITEV DALJINSKEGA IN OSTALEGA
OGREVANJA V OBČINI JESENICE S PREDLOGI MOŽNIH REŠITEV
(PROBLEMATIKA DALJINSKEGA OGREVANJA – SKLEP OBČINSKEGA
SVETA).
1. V gradivu napisane rešitve, od zap. št. 1 do št. 8 se dopolnijo s predlogoma,
da se izdela energetska karta objektov, s podatki o času in načinu njihove
gradnje, ter da podjetje JEKO-IN podpiše pogodbe z uporabniki ali z
upravljavci stavb. Za vse navedene ukrepe se določijo roki izvedbe in
odgovorni nosilci projektov.
2. Podjetji JEKO-IN, d.o.o., Jesenice in Enos - Energetika, d.o.o., Jesenice, naj
Občinskemu svetu posredujeta natančno kalkulacijo cene po elementih za
daljinsko toploto z delitvijo na variabilne in fiksne stroške.
3. V okviru pristojnosti Občine Jesenice se preučijo dela in naloge za morebitno
zaposlitev energetskega managerja
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 27
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
POROČILA:
8.1 Poročilo o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2007 s
finančnim poročilom;
8.2 Predlog Poročila o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega
mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v
letu 2007.
8.1 POROČILO O DELU RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE ZA
LETO 2007 S FINANČNIM POROČILOM.
V uvodni obrazložitvi je Stevo Ščavničar, direktor RAGOR-ja, povedal, da so bile
zastavljene naloge v letu 2007 v večini primerov tudi realizirane. Za realizacijo
ostane edine še naloga glede reorganizacije razvojnih agencij, s katero naj bi se
na Gorenjskem združile vse tri razvojne agencije. Pričakuje, da se bo ta
reorganizacija v prihodnjem letu izvedla, do takrat pa bo RAGOR deloval in
izvajal naloge na ustaljen način.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance se je seznanil s Poročilom o delu RAGOR za leto
2007 s finančnim poročilom.
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Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo se je seznanil s Poročilom o delu RAGOR za leto 2007 s
finančnim poročilom.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
311. sklep 17. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.04.2008 k
8.1. točki dnevnega reda: POROČILA: Poročilo o delu Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske za leto 2007 s finančnim poročilom.
Občinski svet občine Jesenice se je seznanil s Poročilom o delu RAGOR za leto
2007 s finančnim poročilom.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

8.2 PREDLOG POROČILA O IZVAJANJU KONCESIONIRANE DEJAVNOSTI
JAVNEGA MESTNEGA PROMETA IN ŠOLSKIH PREVOZOV NA
OBMOČJU OBČINE JESENICE V LETU 2007.
V uvodni obrazložitvi je Matevž Šimnic najprej povedal, da direktorica podjetja
opravičuje svojo odsotnost na današnji seji, ker na ministrstvu ravno ta čas
potekajo pogajanja o linijskem prometu na državni ravni. V nadaljevanju pa je
povedal, da je podjetje Alpetour v letu 2007 zaključilo programe za racionalizacijo
mestnega prometa. Mestni promet namreč že kar nekaj let posluje z veliko
izgubo, ki se je vsako leto še povečevala. Z združitvijo Integrala in Alpetourja se
je zato začelo z racionalizacijo voznih redov in z reorganizacijo celotnega
mestnega prometa. Ves linijski promet, ki poteka skozi Jesenice, se je sicer
vključil v mestni promet, vendar pa so velik problem fiksni stroški javnega
mestnega prometa, ki se vežejo na obratovanje. Te stroške se lahko zmanjša
samo z zmanjšanjem voznih enot in števila zaposlenih, zato se je število
avtobusov zmanjšalo iz 11 na 8, temu primerno pa se je prilagodilo tudi število
voznikov. Dodatno zmanjševanje avtobusov in voznikov pa ni več racionalno, če
se želi avtobusni promet na Jesenicah obdržati v takem obsegu, kot je sedaj.
Zmanjšanje obratovanja mestnega prometa niti ni več smiseln ukrep, kajti število
odhodov avtobusov je že zmanjšano na minimum, da je sploh še smiselno izvajati
mestni promet. Tudi z ukinitvijo linij, ki so resnično slabo zasedene, ne bo
velikega prihranka, saj se bodo na ta način nekoliko zmanjšali samo variabilni
stroški. Problem je predvsem v tem, da je vozni park izredno slabo izkoriščen, saj
so avtobusi zjutraj polno zasedeni samo okoli 7.00 ure, ko gredo otroci v šolo ter
med 12.00 in 15.00 uro, ko se vračajo domov. Za normalen prihodek bi vozna
enota morala delati med 80.000 in 100.000 km letno, trenutno pa avtobusi v
povprečju prevozijo okoli 47.000 km letno.
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Velik problem pa predstavljajo tudi t.i. gorske linije v Planino pod Golico, Plavški
Rovt in na Pristavo. Že zaradi same konfiguracije terena mora za ta območja biti
avtobusi manjši, se pa potem ti 30 sedežni avtobusi zelo težko porabijo tudi za
druge lokacije. Prihodek na teh linijah je izredno slab, zato bo na tem področju
sigurno potrebno nekaj spremeniti.
V dogovoru s koncendentom je bilo sklenjeno, da se cene avtobusnih prevozov
ne bodo povečevale. Kljub povečanju cen nafte in visoki stopnji inflacije se tako
cene avtobusnih prevozov niso povečale že od 01.09.2006. Po izkušnjah iz
mestnega prometa po drugih občinah bi s povečanjem cene prevozov število
potnikov še upadlo, zato mora biti mestni promet tudi cenovno bolj dostopen za
uporabnike.
Potrebno se je zavedati, da občina Jesenice ni mestna občina in kot taka po
zakonu tudi ni vezana k organizaciji mestnega prometa. Ima pa mestni promet na
Jesenicah že tako tradicijo, da si je verjetno težko privoščiti, da sedaj tega
avtobusnega prometa ne bi bilo več. Tudi, če bi se mestni promet ukinil, pa bi se
še vedno moral zagotavljati prevoz otrok v šolo, kar bi predstavljalo še večje
stroške, saj se sedaj ti avtobusi med seboj le nekoliko kombinirajo.
Tomaž Vidmar pa je še pojasnil, da je občina Jesenice edina nemestna občina,
ki ima podeljeno koncesijo za obe vrsti prevoza, za šolske prevoze in za mestne
prevoze. Šolski prevozi so po zakonu obvezni, zato se bodo v koncesijski
pogodbi ti prevozi poskušali ovrednotiti toliko, kolikor bodo tudi dejansko stali. V
rebalansu se bo za ta namen zato poskušalo zagotoviti nekaj dodatnih sredstev,
na Oddelku za družbene dejavnosti in splošne zadeve pa se že dogovarjajo z
vodstvi šol, da bi eventuelno poskušali zamakniti tudi začetek pouka. Na ta način
bi namreč lahko s čim manjšim številom avtobusov pripeljali otroke v šolo, kajti
samo z zmanjševanjem števila avtobusov se lahko nekoliko zmanjšajo tudi
stroški. Pomembno pa je tudi, da se kombinirata obe vrsti prevozov.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance se je seznanil s Poročilom o izvajanju
koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na
območju občine Jesenice v letu 2007, ki ga je pripravilo podjetje ALPETOUR,
Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, Kranj.
V mesecu maju 2008 se mora izvesti javni razpis za izbor koncesionarja za
izvajanje avtobusnega mestnega prometa v občini Jesenice, občinska uprava pa
mora predhodno v okviru rebalansa proračuna zagotoviti sredstva za
subvencioniranje avtobusnega mestnega prometa ter hkrati predlagati akt, na
podlagi katerega se bo subvencioniranje izvajalo.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko se je
seznanil s Poročilom o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega
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prometa in šolskih prevozov na območju Občine Jesenice v letu 2007, ki ga je
pripravilo podjetje ALPETOUR, Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, Kranj.
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko podpira
predlog, da se v mesecu maju 2008 izvede javni razpis za izbor koncesionarja za
izvajanje avtobusnega mestnega prometa v občini Jesenice, občinska uprava pa
mora predhodno v okviru rebalansa proračuna zagotoviti sredstva za
subvencioniranje avtobusnega mestnega prometa ter hkrati predlagati akt, na
podlagi katerega se bo subvencioniranje izvajalo.
V razpravi so sodelovali:
Ibrahim Smajić:
Število avtobusov se je sedaj zmanjšalo iz 13 na 9, vendar pa se naslednja
leta število avtobusov ne bo več zmanjševalo, kar pomeni, da bo Občina
morala dati večjo subvencijo in to je po njegovem mnenju nesprejemljivo.
Že pred desetimi leti se je opozarjalo, da so previsoke cene odgnale
potnike iz avtobusov. Takrat se je namreč samo poviševalo cene, drugih
ukrepov pa se ni izvajalo.
Dan je bil celo predlog, da Integral vzame v najem parkirišča na Jesenicah
ter zaračunava parkirnino, da se bodo ljudje več vozili z avtobusi, pobrana
parkirnina pa se nameni za pokrivanje izgube. Vendar za realizacijo tega
predloga ni bilo interesa, ker se je vsako leto povečevala subvencija.
Nekaj ni v redu, če je karta za avtobusni prevoz na Jesenicah dražja kot v
Ljubljani. Na to se opozarja že najmanj deset let in tako so ljudje tudi že
izgubilo navado, da bi se vozili z avtobusi. Najmanj za dve leti bi na
Jesenicah avtobusi morali voziti zastonj, da bi se ljudje spet navadili voziti
z njimi, potem pa bi se jim lahko počasi spet začela zaračunavati tudi
vozovnica.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Ljubljana je mestna občina, ki je po zakonu dolžna subvencionirati mestni
promet. Občanke in občani pa plačujejo nižjo ceno vozovnic iz razloga, ker
se iz občinskega proračuna za mestni promet namenja višja subvencija.
Teoretično bi bila vozovnica lahko tudi brezplačna, če bi se iz proračuna
pokrival celoten strošek mestnega prometa.
Včasih so tudi večja podjetja subvencionirala mestni promet z nakupom
vozovnic za njihove zaposlene, in so delavci potem uporabljali avtobusni
prevoz. Danes pa zaposleni raje dobivajo povračilo potnih stroškov, ker jim
to predstavlja en del plače, predvsem tistim, ki se vozijo na daljše relacije.
Jernej Udir:
Na zadnji seji Sveta Krajevne skupnosti Slovenski Javornik – Koroška Bela
se je postavilo vprašanje, ali bi se v Javorniški Rovt lahko zagotovila
kakšna dodatna vožnja, ker se je za to relacijo menda precej povečalo
povpraševanje.
Oto Kelih:
Meni, da mestni promet na Jesenicah mora ostati, zanima pa ga, kako se
namerava pokriti nastalo izgubo. Če mora namreč podjetje poslovati vsaj s
5 % dobičkom, potem je letno potrebno prodati okoli 80.000 vozovnic.
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Kupljeni so bili varčni avtobusi, zato ga zanima, na katerih relacijah sedaj ti
avtobusi vozijo.
Matevž Šimnic:
Vsi novi avtobusi, ki so bili kupljeni s subvencijo Občine Jesenice vozijo po
Jesenicah.
Alpetour je delniška družba, ki deluje po tržnih zakonitostih, zato ravno
danes na ministrstvu potekajo pogajanja o predlogu prevoznikov, da se
cene vozovnic zmanjšajo na polovično ceno. Na ta način bi se približali
tudi cenam železniškega prometa, kajti javni prevoz je javna služba, ki
mora biti vsem dostopna pod enakimi pogoji. Vsi, ki sedaj nimajo možnosti
javnega prevoza, so na nek način prikrajšani, vendar je potrebno vedeti,
kdo bo pokrival stroške tega prevoza.
V voznem parku podjetja je še en nov 30 sedežni avtobus, ker je
predvsem za prevoze šolskih otrok zakonodaja zelo stroga. Tak avtobus
stane okoli 130.000 EUR, čez 12 let pa se ga bo moralo peljati na odpad,
ker ne bo smel več voziti.
Nastala izguba se bo lahko pokrivala samo v dogovoru z Občino Jesenice.
Robert Pesjak:
Vsi se sedaj sprašujejo kaj je na tem področju potrebno narediti, vendar je
dejstvo, da se ne bo naredilo nič. Če se bo mestni promet ukinil, se bo pač
ukinil, sicer pa predlaga, da je najbolje, če se RAGOR zadolži, da naredi
projekte.
Branka Doberšek:
O ukinitvi mestnega prometa se sploh ne sme razmišljati. Naj se pa
poskuša najti neke rešitve, kot je npr. znižanje cene vozovnice, da se bo
več ljudi vozilo z avtobusi.
Jernej Udir:
Zanima ga, zakaj se ne more uvesti vsaj delne parkirnine za tiste
stanovalce, ki imajo po tri avtomobile in parkirajo na občinskih zemljiščih?
Na eno stanovanje namreč pripada en parkirni prostor, za vsa ostala vozila
pa občina subvencionira parkirišča.
Boris Smolej:
Na stanovanje nikomur ne pripada nobeno parkirišče, ampak si mora vsak
kupiti svoj parkirni prostor, ker tudi parkirišča danes nekaj stanejo.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Pri vseh novogradnjah morajo objekti imeti zagotovljeni dve parkirni mesti
na eno stanovanjsko enoto, sicer investitor ne more pridobiti gradbenega
dovoljenja. Zato se je tudi že pojavil interes nekaterih podjetij za gradnjo
garažnih hiš.
Eno garažno hišo naj bi podjetje Kovinar gradnje gradilo na območju
sedanjega Integrala, druga garažna hiša pa naj bi bila zgrajena pri Splošni
bolnišnici Jesenice. Pojavilo pa se je tudi že podjetje iz Ljubljane, ki je
izkazalo interes za gradnjo garažne hiše na parkirišču za Gorenjsko
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banko. Poleg tega pa se bo nekaj dodatnih parkirišč pridobilo tudi z
rekonstrukcijo Tavčarjeve ceste.
Po razpravi je župan predlagal
312. sklep 17. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.04.2008 k
8.2. točki dnevnega reda: POROČILA: Predlog Poročila o izvajanju
koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov
na območju občine Jesenice v letu 2007.
1. Občinski svet občine Jesenice se je seznanil s Poročilom o izvajanju
koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na
območju Občine Jesenice v letu 2007, ki ga je pripravilo podjetje ALPETOUR,
Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, Kranj.
2. V mesecu maju 2008 se mora izvesti javni razpis za izbor koncesionarja za
izvajanje avtobusnega mestnega prometa v občini Jesenice, občinska uprava
pa mora predhodno v okviru rebalansa proračuna zagotoviti sredstva za
subvencioniranje avtobusnega mestnega prometa ter hkrati predlagati akt, na
podlagi katerega se bo subvencioniranje izvajalo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
9.1 Andrej Černe – vprašanje - pisno
197. vprašanje 17. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.04.2008
k 9. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Glede na razmere v križišču na Blejski Dobravi pri hišni št. 58/a, 58 in hiši
(Kersnik) sprašuje, ali je možno, da se od strank Kersnik zahteva in doseže
predelavo ograje tako, da bo križišče prometno pregledno in optimalno varno.
Daje pobudo, da se pri projektiranju in izvedbi okoliščine preučijo, pripravi in
realizira pločnik v duhu ohranitve ali povečanja varnosti v prometu. Sedanja
situacija pomeni postopno zmanjšanje napram pretekli situaciji. Hvala!

9.2 Merima Nuhić – pobuda - pisno
198. pobuda 17. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.04.2008 k
9. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
V zvezi s 7. točko (Predstavitev daljinskega in ostalega ogrevanja…) predlaga, da
predstavniki JEKO-IN v sodelovanju z upravitelji stavb in lastniki organizirajo
sestanke po stavbah in se predstavi bodoča izboljšava ogrevanja. To pa zato,

24

kjer je problem toplotna izolacija (fasade), predvsem na starih stavbah, da se
pride do skupne finančne rešitve, s katero naj bi lastniki bili informirani. Rezultat
bi bila istočasna prenova ogrevanja in izolacija objekta.

9.3 Zoran Kramar – pobuda - pisno
199. pobuda 17. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.04.2008 k
9. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Pobuda za dokončanje OPPN za Republiko 2 (naselje nad staro magistralno
cesto skozi Hrušico in novo magistralno cesto).
Izdelava OPPN je nujno potrebna zaradi neurejenih zadev na področju dovozov,
prehodov, kanalizacije, zunanjih izgledov stavb, barakarskega naselja itd.

9.4 Zoran Kramar (v imenu KS Hrušica) – pobuda - pisno
200. pobuda 17. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.04.2008 k
9. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Posreduje pobudo s 10. seje Sveta KS Hrušica, ki je bila 17.4.2008 pod točko 5.
dnevnega reda:
Glede na to, da je bil pod 2. točko dnevnega reda obravnavan OPPN za
Republiko 2 (Vila bloki), je člane sveta zanimalo, kje se je ustavilo pri
ureditvenem načrtu za naselje Republika (pod cesto), saj je bil predlog
ureditvenega načrta obravnavan že na 7. redni seji Sveta KS dne 25.9.2007.
Predlog je bil dopolnjen s pripombami in dostavljen na Občino Jesenice –
Oddelek za okolje in prostor.
Član Sveta Peter Popovič je povedal, da večina stanovanj v tem naselju še ni
priklopljenih na javno kanalizacijo, še vedno imajo greznice, zato se pojavljajo
problemi z glodalci (podgane).
Prosijo, da se izvedejo sekundarni kanali za kanalizacijo in da se izdajo odločbe
za priključitev na javno kanalizacijo in ukinitev greznic. Obstoječe stare
kanalizacije do greznic so tako dotrajane, da se rušijo in posedajo, zato
predlagajo ogled na terenu. Dotrajana pa je tudi napeljava za vodovod.
V poletnih mesecih je bivanje v naselju Republika nevzdržno, saj iz makadamskih
površin prah raznaša po vseh stanovanjih.

9.5 Marjeta Tomaš – pobuda - pisno
201. pobuda 17. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.04.2008 k
9. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Na pokopališču na Blejski Dobravi je javno stranišče, ki se nahaja pod
Cvetličarno Sitar. Ne glede na dejstvo, da se čistilka trudi vzdrževati čistočo, je
izgled prostorov dokaj klavrn. Vsa vratna krila so odrgnjena in opraskana, oprema
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v WC prostorih pa stara, dotrajana. Prostori javnih sanitarij so izpostavljeni vsem,
marsikdaj tudi tarča »močnih« občanov, ki radi razkazujejo svojo moč z
uničevanjem skupne lastnine. Nujno bi bilo potrebno poskrbeti za lepši izgled
prostorov, ker so le-ti med prazniki in v času pogrebov na očeh vsem
uporabnikom.

9.6 Branka Doberšek – vprašanje - pisno
202. vprašanje 17. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.04.2008
k 9. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Že nekaj let poteka trud, tudi v Krajevni skupnosti, da bi se izboljšal izgled in
polepšala okolica stavbe na Cesti talcev št. 18/b na vstopu v Koroško Belo, kjer je
okolica tega objekta in pomožnih objektov (kontejner, skladovnica zidakov itd.)
»katastrofalna« in ves trud vseh služb, vključno z inšpekcijskimi, je očitno zaman.
Zanima jo, kakšno je sedanje stanje in kdo sploh lahko še vpliva na lastnika
oziroma lastnico te stavbe, da bi okolico pospravili in polepšali, saj prav ta objekt
in že omenjeni pomožni objekti stojijo na kraju, vsem na očeh in tudi turisti, ki
prihajajo na Pristavo v Javorniški Rovt, si to »katastrofo« lahko ogledajo.
Omenjena neurejena okolica te stavbe preprečuje preglednost voznikom –
udeležencem v cestnem prometu, ki prihajajo iz smeri Trebeža oziroma iz smeri
Acronija Javornik v smeri križišča oziroma na Cesto talcev. Sprašuje, kdo bo
odgovarjal za eventualno nesrečo na tem križišču?

9.7 Branka Doberšek – pobuda - pisno
203. pobuda 17. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.04.2008 k
9. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Slovenskim železnicam naj se pošlje pobuda, da naj bolje skrbijo za vzdrževanje
in lepši izgled železniških postaj, saj so nekatere v zelo slabem stanju (Globoko,
Medvode,…). Ta pobuda pa se nanaša predvsem na stavbo železniške postaje
Javornik, ki je v zelo, zelo slabem stanju. SŽ naj bolje skrbi tudi za zemljišča ob
železniških tirih, na pobočjih ob tirih so ograje, vrtne lope in ti objekti nekje
dobesedno »visijo« s pobočij na železniške tire.
Za lepši izgled železniških postaj ni potrebno prevelikih stroškov, seveda pa naj bi
tudi krajani sami poskrbeli, da se škoda na poslopjih železniških postaj ne bi
povzročala.

9.8 Branka Doberšek – vprašanje - pisno
204. vprašanje 17. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.04.2008
k 9. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Kaj se trenutno dogaja s stavbo bivšega hotela »Pošta«? Lastnika naj se opozori
na zelo zanemarjen zunanji izgled celotne omenjene stavbe.
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9.9 Branka Doberšek – pobuda - pisno
205. pobuda 17. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.04.2008 k
9. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Lastnika kitajske restavracije na Cesti maršala Tita 41 naj se opozori na ureditev
prostorov, ki so v zelo slabem stanju – po požaru še niso popolnoma nič sanirani
ali urejeni.

9.10 Robert Pesjak – vprašanje - pisno
206. vprašanje 17. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.04.2008
k 9. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zaradi povečanja vpisa malčkov v vrtce, se nekaj enot predšolskih otrok seli v
bivši vrtec na Tavčarjevi ulici, kjer pa pogoji niso urejeni po standardih za varstvo
predšolskih otrok (WC, garderobe, oprema). Do jeseni ni veliko časa. Ali se bo to
uredilo?

9.11 Marjeta Tomaš – vprašanje - ustno
207. vprašanje 17. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.04.2008
k 9. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Do trgovine Lidl vodi asfaltirana cesta, naprej pa je ta cesta makadamska in na
tem delu se ustvarja nova deponija gradbenega materiala. Zanima jo, ali se ta
material tam zbira namensko in se bo potem odstranil, ali pa gre za novo črno
odlagališče, saj se poleg gradbenega materiala na to območje odlagajo tudi gume
in razni gospodinjski odpadki?
Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
Gradbeni in ostali material se na tem območju sigurno ne zbira namenoma,
ampak gre za novo črno odlagališče. Lastnica tega zemljišča je Železarna, ki naj
bi po nekaterih informacijah velik del tega zemljišča že prodala. Bodoči kupec
tega zemljišča bo takoj naletel na dodaten strošek, saj bo moral ves ta material
nekam odpeljati.
Potrebno pa je pohvaliti družbo Acroni, saj so od Rotomatike do Beyasola
odstranili že vse železniške tire, ki jih ne potrebujejo več in tudi počistili zemljišče,
tako da se je na tem delu sprostil velik in lep prostor. Rotomatika pa je že
zainteresirana za razširitev svoje dejavnosti na Jesenicah, kar je pozitivno tudi
zaradi pridobitve novih delovnih mest.

9.12 Jernej Udir – pobuda - ustno
208. pobuda17. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.04.2008 k
9. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
V občino prihaja nov operater T«, vendar pa imajo v Krajevni skupnosti Slovenski
Javornik - Koroška Bela to področje že dobro pokrito. Dve leti nazaj se je tudi na
novo asfaltiralo cestišče, zato se ljudje sedaj zgražajo, da bi samo zaradi neke
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konkurence prekopali ta asfalt, ko potem spet 40 let ne bo novega. Tudi po
Tomšičevi cesti naj bi bil asfalt večkrat prerezan, zato apelira na vse pristojne
službe, da ne dajo soglasja za tista območja, kjer gredo kabli po zemlji. Koroška
Bela je namreč z enim operaterjem že precej pokrita, zaradi drugega operaterja
pa cena teh storitev tudi ne bo nič nižja. Po drugi strani pa je tudi možno, da
sedanji operater proda del svojih kapacitet novemu operaterju.
Tomaž Vidmar – odgovor:
Občina po zakonu ne sme preprečiti take konkurence, zato je pogodba že
podpisana. Se pa poskuša vzporedno preko nadzora voditi čim boljšo kontrolo in
tudi poslikati in dokumentirati vse, kar se na terenu dogaja.

9.13 Ibrahim Smajić – pobuda - ustno
209. pobuda 17. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.04.2008 k
9. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Sanacija razpok okoli novega mostu je že izvedena in na prvi pogled je most tudi
saniran. Vendar pa so pod mostom še vedno zelo velike odprtine, ker so se tla
posedla in so nastali celi bunkerji. Jašek, ki je zraven mostu, pa je zaradi
posedanja terena praktično pripet samo še z ene strani, ostali del pa je v zraku,
zato naj se to čim prej preveri in uredi. Da se s tem mostom nekaj dogaja namreč
kažeta tudi dve veliki razpoki v asfaltu, ki je položen čez most.
Manjkata pa pri tem mostu tudi dva droga za ureditev javne razsvetljave.

Tomaž Vidmar – odgovor:
Po reklamaciji so bila na mostu že izvedena nekatera sanacijska dela, vendar pa
ta dela še niso prevzeta. Glede na dane informacije bodo ob prevzemu del
strokovnjaki natančno pregledali, kaj se s tem mostom dogaja.

9.14 Ibrahim Smajić – pobuda - ustno
210. pobuda 17. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.04.2008 k
9. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zraven trgovine Eurospin sta na škarpi odprte dve razdelilne električne kape. To
naj se uredi, saj so te kape postavljene tako nizko, da jih lahko dosežejo tudi
otroci in lahko pride do kakšnih poškodb.

9.15 Boris Smolej – pobuda - ustno
211. pobuda 17. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.04.2008 k
9. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
V zadnjem času se veliko govori o ekološkem onesnaževanju z razsvetljevanjem.
Predlaga, da se v nočnem času določi nek termin, ko bo javna razsvetljava gorela
z zmanjšano močjo, saj bi se na ta način lahko zagotovil kar velik prihranek.
Vzporedno s tem, pa naj se tudi lastnike podjetji opozori, da naj njihove svetlobne
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reklame v nočnem času svetijo z zmanjšano močjo, prihranek sredstev iz tega
naslova pa lahko podjetja namenijo v dobrodelne namene.

9.16 Boris Smolej – pobuda - ustno
212. pobuda 17. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.04.2008 k
9. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Ko se bo pripravljal rebalans proračuna, naj se del sredstev nameni tudi za
ureditev Zoisovega parka, tako kot se sredstva konstantno že 10 let namenjajo za
ureditev Stare Save. Tudi za ureditev Zoisovega parka bo namreč potrebno
zagotoviti neka konstantna sredstva, da se ta park uredi do nekega spodobnega
nivoju. Objekt na Pristavi je namreč sedaj lepo urejen, okolje pa je popolnoma
zanemarjeno in neurejeno.

9.17 Župan Tomaž Tom Mencinger – informacije:
Članice in člane Občinskega sveta občine Jesenice je seznanil z naslednjimi
informacijami:
vse prisotne vabi, da se v mesecu aprilu in maju udeležijo naslednjih
prireditev, ki se bodo odvijale na Jesenicah in v okolici:
• 25. aprila ob 17.00 uri bo okrogla miza v Društvu upokojencev na
temo »Življenje starejših prišlekov na Jesenicah«;
• 27. aprila ob 13.00 uri bo v Begunjah osrednja slovenska proslava
ob Dnevu upora proti okupatorju, s slavnostnim govornikom
predsednikom države dr. Danilom Türkom;
• 27.aprila. ob 18.30 uri bo v Spominskem parku na Plavžu slovesno
odkritje rekonstruiranih spomenikov in bronastih doprsnih kipov, ki
so bili ukradeni in vandalsko uničeni tekom letošnjega leta;
• 27. aprila ob 19.30 uri bo v Gledališču Toneta Čufarja občinska
proslava ob Dnevu upora proti okupatorju;
• 30. aprila ob 19.00 bo v Perunu na Lipcah kresovanje z ansamblom
Triglavski kvintet;
• 1. maja ob 11.00 uri bo počastitev Praznika dela na Pristavi;
• 9. maja ob 11.00 uri bo srečanje Gorenjskih izgnancev v Planini pod
Golico s kulturnim programom in nastopom Pihalnega orkestra
Jesenice – Kranjska Gora;
• 10. maja ob 15.00 uri bo v Planini pod Golico osrednji praznik narcis
s kulturnim programom in nastopom ansambla Zasavci;
• 10. maja ob 10.00 uri bo v Domu Pristava razglasitev rezultatov
odprtega prvenstva Slovenije za ribiče;
v tem tednu so bile ustanovljene skupne službe za medobčinski
inšpektorat in redarstvo ter za notranjo revizijsko službo z občinami
Kranjska Gora, Gorje, Žirovnica in Bohinj. Skupne službe se v 50 %
subvencionirajo s strani države, vodstvi obeh organov pa sta locirani na
Jesenicah;
na področju financ ter na področju hišniških opravil in vzdrževanja se bo
poskušalo organizirati tudi skupne službe za javne zavode.. Na ta način bi
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namreč vsi lahko veliko pridobili, saj bi prihranili del sredstev, vzdrževanim
objektom pa bi podaljšali njihovo življenjsko dobo;
pojavili so se interesenti, ki bi s privatnim kapitalom na Jesenicah začeli
graditi varovana stanovanja, Občina pa sodeluje v tem smislu, da pomaga
urediti potrebne prostorske dokumente. Ravno tako pa je bil že izkazan
tudi privatni interes za gradnjo doma starostnikov;
kolesarska pot, ki se je začela graditi v Ratečah se sedaj že približuje
Hrušici. Na Ministrstvu so zagotovili, da so dobili nekaj dodatnih sredstev
za izvedbo tega projekta skozi občino Jesenice, tako da naj bi se sedaj
projekt s strani države tudi realiziral;
ureditev športnega parka Podmežakla poteka po načrtih, izdelan pa je tudi
že terminski plan za izvedbo konkretnih aktivnosti;
župani občin Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica, Radovljica in Škofja Loka
še naprej peljejo aktivnosti glede odlagališča Mala Mežakla, da se
aktivnosti izvedejo tako, kot so opredeljene v operativnem programu
države. To pomeni, da bi polovice Gorenjske odlagala odpadke na
odlagalno polje Mala Mežakla, druga polovica (Tržič ter Kranj in okolica),
pa na odlagalno polje Kovor. Po praznikih pa se bodo začeli voditi tudi
razgovori, da bi na odlagališče Mala Mežakla postavili sortirnico, v kateri bi
lahko zbrali 40 % še uporabnih snovi in s tem tudi poplačali samo
investicijo in delovanje te sortirnice. Poleg tega pa se bo letos odprl tudi
zbirni center na Prešernovi, kamor bodo občani ločeno lahko pripeljali kar
14 različnih frakcij.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
17. redno sejo Občinskega sveta je župan zaključil ob 19.27 uri.
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