OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET

Številka: 032-03/2008
Datum: 28.03.2008

ZAPISNIK
16. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V
ČETRTEK, 27.03.2008 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 (do 18.45 ure), Vinko LAVTIŽAR, Ivanka
ZUPAČIČ, Igor ARH, Marija MULEJ, Matjaž PESKAR in Marjeta TOMAŠ.
ODSOTEN ČLAN: mag. Marjan ČUFER.
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, Tomaž VIDMAR – direktor
Komunalne direkcije, Simona KANCLER – Komunalna direkcija, Tea VIŠNAR –
vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, Brigita DŽAMASTAGIČ
– vodja Oddelka za finance, plan in analize, mag. Aleksander KUPLJENIK –
direktor JKP JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Branislav PETROVIČ – poveljnik
Občinskega štaba Civilne zaščite in mag. Božena RONNER - svetovalka župana
za Občinski svet.
NOVINARJI:
Nataša MRAK– ATM, Janko RABIČ – Radio Triglav, Urša PETERNEL –
Gorenjski glas, Martin DOLANC – Radio Kranj 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 24
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
283. sklep 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008:
POTRDITEV PREDLAGANEGA DNEVNEGA REDA.
D N E V N I R E D:
1. Potrditev besedila zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta, ki je bila
28.2.2008.
2. Predlog Zaključnega računa proračuna za leto 2007 – HITRI POSTOPEK.
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Poldeta Stražišarja – HITRI
POSTOPEK.
4. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin –
DRUGA OBRAVNAVA
5. Predlog Poslovnik o delu Občinskega sveta občine Jesenice - PRVA
OBRAVNAVA.
6. Predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje
občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
7. Predlog Pravilnika o oddaji službenih, tržnih in namenskih stanovanj Občine
Jesenice v najem.
8. Predlog Pravilnika o prenehanju veljavnosti pravilnika o načinu oddajanja
telovadnic in ostalih pokritih športnih objektov osnovnih šol v uporabo.
9. Predlog za dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
10. Predlog za dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja
v last Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
11. Volitve in imenovanja:
11.1 Razrešitev članov - predstavnikov ustanovitelja v začasnem Upravnem
odboru Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.
11.2 Predlog za imenovanje članov - predstavnikov ustanovitelja v Upravni odbor
Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.
11.3 Razrešitev člana Sveta javnega zavoda Gasilsko reševalna služba in
predlog za imenovanje drugega kandidata za člana sveta tega zavoda.
12. Predlog Programa letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
za leto 2008 v občini Jesenice.
13. Informacija o zobozdravstvenem varstvu občanov v občini Jesenice – analiza
stanja.
14. Predlog Poročila o stanju uresničevanja aktivnosti iz Strategije razvoja
daljinskega ogrevanja mesta Jesenice za leto 2007 in operativni program za
naslednje proračunsko leto.
15. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 26
PROTI - 0
Dnevni red je bil sprejet.
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TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 15. REDNE
SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 28.02.2008.
Razprave in pripomb na besedilo zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta ni
bilo, zato je župan predlagal
284. sklep 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008 k 1.
točki dnevnega reda: POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH
SKLEPOV 15. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 28.02.2008.
Potrdi se besedilo zapisnika z realizacijo sklepov, sprejetih na 15. redni seji
Občinskega sveta, ki je bila 28.02.2008.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2007 – HITRI
POSTOPEK.
V uvodni obrazložitvi je župan Tomaž Tom Mencinger povedal, da je bil
Zaključni račun v javni razgrnitvi na sedežih krajevnih skupnostih, na sedežu
Občine Jesenice in objavljen na spletni strani. Javna razprava Zaključnega
računa je trajala od 17.03. do 26.03.2008, do 12.00 ure, vendar v času javne
razprave nanj ni bilo danih pripomb.
Zaključni račun je akt, ki govori o izvrševanju nalog in doseganju ciljev v
preteklem letu. Zaključni račun je že drugo leto zapored pripravljeno po novi
strukturi proračuna, torej po takšni, kot je bil tudi sprejet za leto 2007. V uvodnem
delu so napisani izhodiščni makroekonomski kazalci, na podlagi katerih je bil
proračun pripravljen. Zaključni račun obsega vse dokumente v skladu z Zakonom
o javnih financah in Zakonom o računovodstvu.
V splošnem delu so predstavljene vse tri bilance (izkaz prihodkov in odhodkov,
bilanca finančnih terjatev in bilanca financiranja). Sestavni del je potem tudi
posebni del proračuna, to so finančni načrti vseh neposrednih proračunskih
uporabnikov, vključno s krajevnimi skupnostmi. Obvezna sestavina pa je tudi
realizacija načrtov razvojnih programov in tudi tabela prerazporeditev. Zaradi
spremenjenih okoliščin v izvajanju proračuna pa bo kmalu prišlo tudi do rebalansa
proračuna, predvideva se meseca aprila.
Brigita Džamastagič je v nadaljevanju povedala, da je Zaključni račun poleg
proračuna eden izmed najpomembnejših aktov občine. Na strani prihodkov je bilo
v letu 2007 realiziranih 16.075.000,00 EUR, na strani odhodkov pa 15.400.000,00
EUR, tako da je proračunski presežek v bilanci izkaza prihodkov in odhodkov
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znašal 675.000,00 EUR. Ob upoštevanju bilance B – račun finančnih terjatev in
naložb, ki izkazuje prejeta plačila danih posojil na strani prejemkov v višini
1.983,00 EUR, skupni presežek znaša 676.989,00 EUR. V računu financiranja pa
se izkazuje tudi dodatno zadolževanje za izgradnjo novega stanovanjskega
objekta na Hrušici 56, tako da skupen rezultat vseh treh bilanc izkazuje
povečanje sredstev na računu v višini 913.000,00 EUR.
Glede na to, da se prenaša tudi stanje sredstev na računu na dan 01.01.2007 v
višini 2.733.000,00 EUR, se konec leta 2007 izkazuje skupni ostanek sredstev na
računih (vključujoč tudi stanje krajevnih skupnosti) v višini 3.646.000,00 EUR.
Pretežni del tega ostanka sredstev je že vštet v pripravo proračuna za leto 2008,
vendar pa je ostanek sredstev še nekoliko večji, kot je bilo ocenjeno.
Stanje rezervnega sklada, ki je namenjen za pokrivanje posledic naravnih nesreč
in se v skladu z zakonodajo lahko porablja zgolj namensko, se konec leta 2007
izkazuje v višini 199.000,00 EUR. Novega oblikovanja sredstev v ta sklad ni bilo,
ker se v letu 2007 iz tega vira niso financirale nobene posledice naravnih nesreč.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisije nima pripomb na predlagano besedilo Odloka o Zaključnem
računu proračunu občine Jesenice za leto 2007, zato predlaga Občinskemu
svetu, da ga sprejem po hitrem postopku.
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2007 in
predlog besedila Odloka o zaključnem računu proračuna občine Jesenice za leto
2007 po hitrem postopku.
V mesecu aprilu se za Občinski svet pripravi predlog razdelitve sredstev, ki so
ostala na računu po Zaključnem računu proračuna občine Jesenice za leto 2007.
Zoran Kramar – predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2007
in predlog besedila Odloka o zaključnem računu proračuna občine Jesenice za
leto 2007 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 predlog Zaključnega računa proračuna občine
Jesenice za leto 2007 in predlog besedila Odloka o zaključnem računu proračuna
občine Jesenice za leto 2007 po hitrem postopku.
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Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko nima
pripomb in predlog Zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2007
in predlaga Občinskemu svetu, da sprejme po hitrem postopku.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2007 in predlog
besedila Odloka o zaključnem računu proračuna občine Jesenice za leto 2007 po
hitrem postopku.
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 Zaključnega
računa proračuna občine Jesenice za leto 2007 in predlog besedila Odloka o
zaključnem računu proračuna občine Jesenice za leto 2007 po hitrem postopku.
V razpravi so sodelovali:
Jernej Udir:
Zelo bi bil vesel, če bi bila ob povečanju kilometrine gozdnih cest, med te
ceste vključena tudi cesta, za katero se sam že ves čas zavzema. Od
lanskega do letošnjega proračuna se je namreč kilometrina gozdnih cest v
občini povečala skoraj za 100 %.
Lansko leto je bilo zabeleženih 38,56 km gozdnih cest, v letošnjem letu pa
je zabeleženih 69,4 km teh cest. Zato bi bil zelo vesel če bi se med te
gozdne ceste vključilo še 2 km ceste za katero se zavzema.
Tomaž Vidmar:
Po njegovem mnenju je v gradivu prišlo do tiskarske napake, saj se
kilometrina gozdnih cest sigurno ni povečala za 100 %. Pri kategorizaciji
cest se ravno sedaj usklajujejo občinske in gozdne ceste, zato se bo ta
podatek ponovno preveril, nato pa se bo posredoval pisni odgovor, koliko
kilometrov gozdnih cest je v občini Jesenice.
Boris Bregant:
Zaključni račun je ob proračunu tisti dokument, ki odraža delo, napore in
usmeritve. Zato ga moti, da na sejah delovnih teles ni nekoliko več
razprave o tem dokumentu.
Osebno ga v zadnjih letih v teh poročilih moti velika razlika med načrtom in
izvedbo. Sredstva na računih namreč predstavljajo skoraj 20 %
proračunskih sredstev, razlika med ocenjenim in dejanskim ostankom
sredstev pa je tudi blizu 8 %.
To bi po eni strani lahko pomenilo, da službe, ki so odgovorne za izvajanje
proračuna, svojega dela ne opravljajo dobro. Vendar je iz poročila
razvidno, da je bilo pri vseh sprejetih načrtih, vloženo veliko truda, da bi se
ti načrti izvedli v okviru predvidenih rokov in v okviru proračunsko
predvidenih sredstev.
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Velik del vzrokov je v investicijski dejavnosti, razvojnih usmeritvah in v
nekaterih vzdrževalnih aktivnostih. Kar pripravljajo občinske službe in drugi
proračunski uporabniki, je dobro pripravljeno in opremljeno z ustrezno
dokumentacijo, kar pomeni, da do težav prihaja nekje drugje.
Do težav v veliki meri prihaja takrat, kadar je realizacija načrtov odvisna od
drugih, ki so izven našega dosega delovanja (npr. sredstva ministrstev,
razvojna sredstva, ipd.).
Občinski svet naj apelira na državne organe, da naj poskušajo najti način,
da bodo možne izvedbe sprejetih načrtov v rokih, ki so zakonsko
predpisani. Sedaj se namreč dogaja, da se mora proračunska poraba
zaključiti najkasneje do konca meseca oktobra oz. novembra, razpisi pa so
objavljeni šele meseca maja. Na tak način je namreč nemogoče
pravočasno izpeljati vse postopke, ob tem pa se istočasno pojavlja še
nekaj odstotna inflacija, kar posledično pomeni, da se za isto vsoto denarja
lahko izvede manjši obseg del pri posamezni investicij.
Omenjeni postopki gredo v škodo standarda lokalne skupnosti, zato je na
to problematiko potrebno resno opozoriti. Zaradi zapletenih postopkov se
namreč dogaja, da veliko kandidatov na javnih razpisih špekulira in se
prijavlja z nepopolno dokumentacijo, k čemur jih spodbuja tudi dosedanja
negativna praksa. To pa za razvoj ni dobro, zato je prav, da se o tem
razpravlja in da se poskuša te pomisleke prenesti na mesta, na katerih se
da tudi kaj narediti.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Pred dnevi so se sprejemali razvojni projekti, ki se financirajo iz kvote za
Gorenjsko, in pri tem sprejemanju je bilo čutiti politične odločitve in
določena lobiranja na nivoju županov in tudi na nivoju ministrstev.
V praksi se je zgodilo celo to, da je določen projekt dobila občina, ki tega
projekta sploh ni želela imeti. To pa posledično pomeni, da se je na ta
način izgubila kvota, ki bi se lahko razdelila med ostale projekte.
Po razpravi je župan predlagal
285. sklep 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008 k 2.
točki dnevnega reda: PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA
LETO 2007 – HITRI POSTOPEK.
Sprejme se predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2007
in predlog besedila Odloka o zaključnem računu proračuna občine Jesenice za
leto 2007 – HITRI POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 23
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
in
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286. sklep 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008 k 2.
točki dnevnega reda: PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA
LETO 2007 – HITRI POSTOPEK.
V mesecu aprilu se za Občinski svet pripravi predlog razdelitve sredstev, ki so
ostala na računu po Zaključnem računu proračuna občine Jesenice za leto 2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 27
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
OSNOVNA ŠOLA POLDETA STRAŽIŠARJA – HITRI POSTOPEK.
V uvodni obrazložitvi je Tea Višnar povedala, da je Osnovna šola Poldeta
Stražišarja predlagala dopolnitev dejavnosti, ki jih že opravljajo in dejavnosti, ki jih
želijo opravljati v bodoče. Gre za dejavnosti, ki so povezane z oblikovanjem nove
doktrine, po kateri bi se osnovne šole s prilagojenim programom sčasoma
preoblikovale v centre za vzgojo in svetovanje.
Na Statutarni komisiji in na Odboru za šolstvo, kulturo in šport sta bila sprejeta
tudi dva amandmaja, ki se nanašata na 4. člen Odloka, predstavljata pa
uskladitev dejavnosti z novo Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti, ki je izšla
v Uradnem listu RS, št. 69/2007. Gre torej za dodane nove dejavnosti in za
uskladitev obstoječih dejavnosti šole z novo standardno klasifikacijo.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
AMANDMA:
V 4. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice (Ur. l. RS 18/97, 90/98, 43/2000,
60/2007) (v nadaljevanju Odlok) se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Šola ima tudi dopolnilne dejavnosti, ki je v skladu s standardno klasifikacijo
dejavnosti naslednje: v nadaljevanju sledi naštevanje.
SKLEP 1:
Do 16. redne seje Občinskega sveta se preveri, če je šifra dejavnosti v 2 alineji 4
člena - prevozi otrok pomotoma izpadla in če je, Statutarna komisija predlaga, da
predlagatelj odloka pripravi ustrezen amandma.
SKLEP 2:
Statutarna komisije predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Odlok
spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno

o
–
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izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice, predlagam
po hitrem postopku s sprejetim amandmajem.
Zoran Kramar – predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport:
AMANDMA:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da se v 4. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice (Ur. list RS 18/97, 90/98, 43/2000,
60/2007) – v nadaljevanju Odlok, besedilo napisano v alinejah v celoti črta in se
ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Dejavnost šole je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:
I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
P 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
R 93.110 Obratovanje športnih objektov.«
Drugi odstavek ostane nespremenjen (Dejavnost šole se šteje kot javna služba,
katere izvajanje je v javnem interesu.).
SKLEP:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja
Jesenice po hitrem postopku, s sprejetim amandmajem.
V razpravi so sodelovali:
Matjaž Peskar:
Opozarja, da amandma, ki ga je sprejel Odbor za šolstvo, kulturo in šport,
ni pravilen, ker ta amandma neposredno spreminja 4. člen veljavnega
Odloka. Vendar pa se veljavnega Odloka ne more spreminjati, zato bi
moral biti amandma Odbora vložen na 1. člen Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Poldeta Stražišarja.
Valentina Gorišek:
Po spremembah Zakona o sodnem registru, je v sodni register vključena
samo glavna dejavnost oz. največ štiri dopolnilne dejavnosti, če
predstavljajo več kot 20 % delovanja pravne osebe.
Po predlaganih amandmajih in zaradi spremenjene standardne klasifikacije
dejavnosti je bil predlog Odloka popravljen in se ga je nadomestilo z novim
besedilom.
Ljudmila Ilenič:
Pred časom je bila na seji Občinskega sveta predstavitev osnovne šole s
prilagojenim programom. Ravnatelj šole je takrat predstavil veliko idej, ki
gredo v dobro otrok, ki obiskujejo to šolo.
Nova zakonodaja na področju šolstva naj bi zajela tudi šole s prilagojenim
programom, ki naj po novem ne bi več delovale v dosedanji obliki. Prvi
znaki se že kažejo, saj so številni učenci s posebnimi potrebami že
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vključeni v redne šole. Skupaj z njimi pa prehajajo v redne osnovne šole
tudi učitelji, ki so strokovno usposobljeni za te učence.
Strinja se s predlaganim dokumentov, vendar pa bi se ji zdelo
neodgovorno do Občinskega sveta, če ne bi vprašala, kako se v prihodnje
zamišlja šolo s prilagojenim programom, ter ali so pripravljeni tudi kakšni
drugi programi, ki so vezani na te spremembe.
Ker je Občina zadolžena za materialno podlago šol, bo potrebno planirati
precej sredstev, da bodo vse dejavnosti, navedene v 4. členu Odloka,
lahko nemoteno potekale. Zato jo zanima, ali je potrebno pripraviti kakšen
predlog za dodatna sredstva, ali za prostorske spremembe oz. preureditve
za nemoteno delovanje šole?
Zanima jo, kako bo s pedagoškim vodenjem in s poučevanjem v centrih za
vzgojo in svetovanje? Sprašuje se, ali bo po novem pedagoško vodenje te
dejavnosti, ki je bolj komercialno usmerjena, še zadostno, ali pa bo
porušeno bistvo, zaradi katerega je bila šola ustanovljena.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Na predstavljene pomisleke, bo Oddelek za družbene dejavnosti in
splošne zadeve pripravil pisne odgovore do naslednje seje Občinskega
sveta.
Po razpravi je župan predlagal
287. sklep 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008 k 3.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO
IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE POLDETA STRAŽIŠARJA –
HITRI POSTOPEK.
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja
Jesenice, po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 27
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI SVETA ZA VARSTVO UPORABNIKOV
JAVNIH DOBRIN – DRUGA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je Simona Kancler povedala, da je bil za drugo obravnavo
Odlok spremenjen samo v preambuli. V skladu s sklepom prejšnje seje
Občinskega sveta je bil v preambuli dodan 108. člen Statuta. V ostalem besedilu
se Odlok ni spreminjal, pri eventuelnih spremembah Statuta pa se bo upošteval
tudi drugi sklep Občinskega sveta, ki se nanaša na samo sestavo Sveta.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
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Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisije nima pripomb na predlagano besedilo Odloka o ustanovitvi
Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin občine Jesenice v drugi obravnavi,
zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme po hitrem postopku.
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
občine Jesenice v drugi obravnavi.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko nima
pripomb na predlagano besedilo Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo
uporabnikov javnih dobrin 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 Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin občine
Jesenice v drugi obravnavi.
V razpravi so sodelovali:
Jernej Udir:
Na predlagano besedilo Odloka vlaga amandma, in sicer predlaga, da se v
2. člen Odloka vključi dodatna alineja, ki se glasi: »komunalno čiščenje
hudournikov«. Smatra namreč, da je glede na trenutne razmere na tem
področju, zelo pomembno, da se v predlagani Odlok vključi tudi komunalno
čiščenje hudournikov.
V preteklosti se je vedno prerekalo, kdo je pristojen za čiščenje
hudournikov, saj je bilo vedno tolmačeno, da je kakršnikoli poseg v strugo
hudournika v državni pristojnosti. Vendar pa smatra, da bi morali definirati,
kdo lahko počisti komunalne odpadke, ki so v strugah.
Simona Kancler:
V 2. členu Odloka so izrecno navedene občinske gospodarske javne
službe, ki so povzete po Odloku o gospodarskih javnih službah občine
Jesenice. Komunalno čiščenje hudournikov je tako že vključeno pod
urejanje in čiščenje javnih površin.
Glede na to, da struge hudournikov ureja Zakon o vodah, tega predloga ni
mogoče vključiti v predlagani Odlok, ker komunalno čiščenje hudournikov
ni opredeljeno kot občinska gospodarska javna služba.
Predlog svetnika bi se eventuelno lahko vključil v Odlok o urejanju in
čiščenju javnih površin, v kolikor je seveda ta predlog v skladu z
zakonodajo, kajti država ima nad vodami še vedno regulativo.
Boris Smolej:
Podpira predlog Jerneja Udirja, kajti pri njegovem predlogu gre za
vprašanje, kdo lahko iz hudournikov odstrani odpadke, ki so nametani v
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strugo. Vodotoki so namreč danes bolj onesnaženi kot so bili pred nekaj
leti, kar je bilo izpostavljeno tudi na seji ribiške družine, ki najmanj enkrat
letno te vodotoke tudi očisti.
Matjaž Peskar:
Predlaga, da naj strokovna služba preuči v katere akte bi se lahko vključilo
komunalno čiščenje hudournikov, ker v Odlok, ki se sprejema na tej seji
Občinskega sveta omenjen predlog ne sodi.
Boris Bregant:
Podpira razpravo svetnika Jerneja Udirja, vendar je potrebno upoštevati
dejstvo, da komunalno čiščenju hudournikov ni napisano na seznamu
občinskih javnih služb. Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin pa bo
ščitil uporabnike v smislu zagotavljanja, da bodo te službe izvršene.
Ob sprejetju predlaganega amandmaja bi prišlo do situacije, da bo Svet
ščitil uporabnike za dobrine, ki v Odloku niso navedene. Zato meni, da v
Odlok ni smiselno dodati predlagane naloge, vendar pa naj se razlaga
napiše tako, da bo iz nje razvidno, da urejanje in čiščenje javnih površin
vključuje tudi komunalno čiščenje vodotokov.
Jernej Udir:
Predlaga, da se urejanje in čiščenje javnih površin dopolni tako, da bo
razvidno, da ta javna služba zajema tudi komunalno čiščenje hudournikov.
Simona Kancler:
Na podlagi sprejetega Odloka o gospodarskih javnih službah se bodo
sprejemali področni odloki za vsako gospodarsko javno službo. V te
področne akte pa se bo potem lahko vključil tudi predlog za komunalno
čiščenje hudournikov.
Po razpravi je župan predlagal
288. sklep 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008 k 4.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI SVETA ZA
VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN – DRUGA OBRAVNAVA
1. Sprejme se predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih
dobrin občine Jesenice v drugi obravnavi.
2. Prouči naj se predlog svetnika Jerneja Udirja, v katero strokovno področje
gospodarskih javnih služb spada predlog za komunalno čiščenje hudournikov.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 27
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 5:
PREDLOG POSLOVNIKA O DELU OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE
– PRVA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je Božena Ronner povedala, da je v novem predlogu
Poslovnika pri konstituiranju občinskega sveta točno določen dnevni red, o
katerem se ne glasuje. Pri poglavju o sejah občinskega sveta so dodane dopisna,
svečana in žalna seja. Pri poteku seje občinskega sveta pa je predlagana tudi
možnost spremembe dnevnega reda med samo sejo.
Bistvene spremembe so pri odločanju na sejah občinskega sveta, saj je pri
javnem glasovanju upoštevana možnost glasovanja z uporabo glasovalne
naprave. Pri tajnem glasovanju pa so bolj podrobno opredeljeni postopek
glasovanja in vsebina poročila ter zapisnika o tajnem glasovanju. Pri zapisniku
seje občinskega sveta pa je dodana beseda »skrajšan«, vendar pa se same
sestavine zapisnika ne spreminjajo.
V predlogu Poslovnika je dodano novo poglavje, ki se nanaša na kolegij
občinskega sveta, ki formalizira delo župana oz. povezovanje župana s
predsedniki oz. predstavniki političnih strank in list, ki imajo sedeže v občinskem
svetu. Največ sprememb pa je pri poglavju o delovnih telesih občinskega sveta,
saj je predlagano manjše število stalnih delovnih teles, s tem, da sta Odbora za
šolstvo, kulturo in šport ter Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo
združena v Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pa ni več sestavljena iz
predsednikov oz. predstavnikov političnih strank, ki so zastopane v občinskem
svetu, ampak je predlagano, da se izmed članov občinskega sveta izvoli največ
sedem članov.
Pri sprejemanju aktov je nekaj sprememb pri sprejemanju proračuna, zaključnega
računa in rebalansa proračuna. Ločeno je opisan sprejem zaključnega računa,
dodan pa je tudi nov postopek za sprejem prečiščenega besedila in postopek
sprejema obvezne razlage. V poglavju o volitvah in imenovanju je bolj podrobno
opredeljen postopek razrešitve, dodano pa je tudi novo poglavje o pristojnostih
župana pri imenovanju podžupanov. V prehodnih in končnih določbah pa je v
140. členu navedeno, da se določbe glede delovnih teles v tem mandatu ne bodo
spreminjale, ampak začnejo veljati šele po naslednjih lokalnih volitvah.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija meni, da je predlagan Poslovnik o delu občinskega sveta
primerna osnova za pripravo besedila poslovnika za drugo obravnavo, zato
predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme v prvi obravnavi s predlogi in
pripombami danimi v razpravi, ki so:
v 34. členu se dopiše tudi dnevni red, ki mora biti predlagan k sklicu
izredne seje ali da se v 34. členu natančneje definira sklic izredne seje in
pod kašnimi pogoji;
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v 11. členu naj se število 3 zamenja s številom 5, ker je jeseniški občinski
svet eden večjih po številu svetnikov, zato naj se poveča tudi število članov
mandatne komisije;
v predlaganem poslovniku ni napisanega določila, da ima član občinskega
sveta pravico zahtevati od organov občine obvestila in pojasnila, ki so mu
potrebna za delo in odločanje v občinskem svetu, zato naj se to besedilo
vključi za besedilom 16. člena;
v 2. odstavku 19. člena se besedilo člena popravi tako, da se črta besedilo
»in predlaga občinskemu svetu njegovo razrešitev« ter se doda novo
besedilo, ki se pravilno glasi: »predlaga ustrezne ukrepe«;
v eno izmed poglavji, lahko med splošne določbe, pravice in dolžnosti
občinskega sveta se doda besedilo: »da članom občinskega sveta in
drugim članom delovnih teles pripada nagrada za njihovo delo, v skladu s
posebnim aktom, ki ga sprejme občinski svet«;
v 29. členu naj se prouči možnost črtanja tretjega odstavka besedila,
»župan lahko prestavi datum že sklicane seje;
v 1. odstavku 37. člena naj se dopiše tudi druga možnost sklica žalne seje
(primer pri nedavno umrlem predsedniku RS);
prouči naj se vsebina 42. člen, namreč v 41. členu so že opisane različne
možnosti sprememb dnevnega reda;
v 2. odstavku 68. člena je napisano, da mora svetnik dobiti predhodno
dovoljenje predsedujočega, da lahko posluša magnetogram seje. Z
besedo dovoljenje se kratijo pravice svetnikov, zato naj se besedilo tega
člena glasi: »Član občinskega sveta ima pravico po predhodnem dogovoru
poslušati magnetogram seje. Drug udeleženec javne seje pa le v primeru,
če je za to dobil dovoljenje predsedujočega« Ostali tekst se ne spreminja;
z besedilom v 5. odstavku 84. člena si je župan vzel diskrecijsko pravico z
odločitvijo, da nekega akta ne bo uvrstil na dnevni red seje. Zato naj se ta člen
nadomesti z besedilom sedaj veljavnega poslovnika, ki se glasi: »Če predlagatelj
odloka ni župan, pošlje predlagatelj predlog odloka županu, da ga uvrsti na
dnevni red seje občinskega sveta. Predlog odloka je župan dolžan uvrstiti na sejo
občinskega sveta najkasneje v roku 3 (treh) mesecev po prejemu predloga
odloka«;

v 140. členu se popravita številki členov, tako, da se besedilo pravilno
glasi: »Določila 76. in 77. člena Poslovnika o delu občinskega sveta…«.
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 prvi
obravnavi.
Predlogi in pripombe na predlog Poslovnika o delu občinskega sveta občine
Jesenice se občinski upravi v pisni obliki posredujejo najkasneje do ponedeljka,
07.04.2008.
Zoran Kramar – predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice v prvi
obravnavi.
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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 prvi obravnavi.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
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 prvi 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 prvi obravnavi z
naslednjimi pripombami in predlogi iz razprave:
v 140. členu Poslovnika naj se popravi tiskarska napaka, saj sta 76. in 77.
člen tista, ki se začneta uporabljati po naslednjih volitvah;
Poslovnik se bo po novih volitvah spet spreminjal, zato naj takrat nova
sestava občinskega sveta sprejme odločitev o sestavi KVIAZ-a;
preuči naj se predvideno manjše število delovnih teles, saj bo posledično
temu manj ljudi, ki bodo sodelovali pri obravnavi točk in pri odločanju;
preuči naj se možnost, da se v 92. člen Odloka naveden manjšo število
članov občinskega sveta, ki lahko predlagajo amandma na sami seji
občinskega sveta.
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 prvi obravnavi z naslednjo dopolnitvijo:
v Poslovnik naj se vključi določba, da se pri vseh aktih, ki se obravnavajo
po dvofaznem postopku, določi natančen rok, do katerega se sprejemajo
pripombe in predlogi.
V razpravi sta sodelovala:
Matjaž Peskar:
v LDS-u so poslovniku namenili kar nekaj časa in se strinjajo s prenovo
poslovnika, ki večjih sprememb ni doživel vse od leta 2001. Strinjajo se
tudi s spremembami poslovnika na področju delovnih teles, da bodo tudi ta
organizirana po principu delovanja občinske uprave. Na ta način bodo
namreč delovna telesa bolj prilagojena delu občinske uprave.
V 16. členu, ki govori o pravicah in dolžnostih članov občinskega sveta je
izpadlo besedilo, ki je v sedanji poslovnik vključeno, in sicer, da članom
občinskega sveta in drugim članom delovnih teles pripada nagrada za
njihovo delo v skladu s posebnim aktom, ki ga sprejme občinski svet. Ta
del je sicer že opredeljen v Statutu, vendar ker je Poslovnik temeljni akt za
delo občinskih svetnikov, v LDS-u menijo, da je prav, da je ta del vključen
tudi v Poslovnik.
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Drugi odstavek 19. člena določa, da v kolikor se član delovnega telesa iz
neopravičenih razlogov ne udeleži treh sej v koledarskem letu, potem
predsednik o tem obvesti občinski svet in politično stranko, ki je tega člana
predlagala ter obenem tudi predlaga občinskemu svetu njegovo razrešitev.
Meni, da Poslovnik ne bi smel imeti pravice nalagati političnim strankam, v
katerih primerih morajo predlagati razrešitev svojih članov.
Predlog Poslovnika v 29. členu predvideva, da župan lahko prestavi datum
že sklicane seje. Pojavili so se namreč dvomi, da tista seja, ki je že
sklicana, ne more biti prestavljena ali pa je potrebno natančno opredeliti, v
katerih primerih je seja lahko prestavljena.
V 37. členu prvi odstavek opredeljuje žalno sejo. V tem členu je točno
določeno, da se žalna seja skliče ob smrti župana, podžupana, člana
občinskega sveta in častnega občana. Potrebno bi bilo poiskati še neko
dikcijo, ki bi omogočala izvedbo žalne seje tudi še v kakšnem drugem
primeru. Tak primer je bil npr. ko je Občinski svet občine Zagorje imel
žalno sejo ob smrti bivšega predsednika dr. Janeza Drnovška.
42. člen predvideva, da občinski svet lahko izjemoma spremeni vrstni red
obravnave posameznih točk dnevnega reda, če med potekom seje
nastopijo okoliščine, zaradi katerih je potrebno posamezno gradivo
obravnavati pred točko dnevnega reda, na katero je uvrščeno. Meni, da je
boljša rešitev, da se s točko dnevnega reda začne, potem pa se jo po
potrebi prekine in nadaljuje z drugo, kar omogoča tudi sedaj veljavni
Poslovnik.
Drugi odstavek 68. člena predlaga, da ima član občinskega sveta in drug
udeleženec javne seje, če je za to dobil dovoljenje predsedujočega,
pravico do poslušanja magnetograma. To za občinske svetnike ne bi
smelo veljati, saj občinski svetnik lahko kadarkoli posluša magnetogram po
nekem predhodnem dogovoru s strokovnimi službami oz. z občinsko
upravo.
Pri KVIAZ-u bo politična odločitev, ali bo tudi sestava te Komisije predmet
koalicijskih pogajanj po volitvah. Sedanji Poslovnik namreč omogoča, da je
v KVIAZ-u prisoten en predstavnik vsake stranke ali liste, ki si je pridobila
sedež v občinskem svetu. Po novem poslovniku pa temu ne bo več tako,
saj bo KVIAZ sestavljen po principu volilnih rezultatov.
140. člen Poslovnika naj se popravi v tem smislu, da bo v sedanjem
mandatu omogočal delovnim telesom nemoteno delo do konca mandata.
Oto Kelih:
Svetniška skupina SD je obravnavala predlog Poslovnika in bo nanj
posredovala pisne pripombe najkasneje do 07.04.2008.
Po razpravi je župan predlagal
289. sklep 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008 k 5.
točki dnevnega reda: PREDLOG POSLOVNIK O DELU OBČINSKEGA SVETA
OBČINE JESENICE - PRVA OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice – PRVA
OBRAVNAVA s predlogi in pripombami danimi v razpravi, ki so:
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V 11. členu naj se število 3 zamenja s številom 5, ker je jeseniški občinski
svet eden večjih po številu svetnikov, zato naj se poveča tudi število članov
mandatne komisije;
V predlaganem poslovniku ni napisanega določila, da ima član občinskega
sveta pravico zahtevati od organov občine obvestila in pojasnila, ki so mu
potrebna za delo in odločanje v občinskem svetu, zato naj se to besedilo
vključi za besedilom 16. člena
V 2. odstavku 19. člena se besedilo člena popravi tako, da se črta besedilo
»in predlaga občinskemu svetu njegovo razrešitev« ter se doda novo
besedilo, ki se pravilno glasi: »predlaga ustrezne ukrepe«;
V eno izmed poglavji, lahko med splošne določbe pravic in dolžnosti
občinskega sveta se doda besedilo: »da članom občinskega sveta in
drugim članom delovnih teles pripada nagrada za njihovo delo, v skladu s
posebnim aktom, ki ga sprejme občinski svet«;
V 29. členu naj se prouči možnost črtanja tretjega odstavka besedila,
»župan lahko prestavi datum že sklicane seje;
V 34. členu se dopiše tudi dnevni red, ki mora biti predlagan k sklicu
izredne seje in ali da se 34. členu natančneje definira sklic izredne seje in
pod kašnimi pogoji;
V 1. odstavku 37. člena naj se dopiše tudi druga možnost sklica žalne seje
(primer pred nedavnim umrlem predsedniku RS);
Prouči naj se vsebina 42. člen, namreč v 41. členu so že opisane različne
možnosti sprememb dnevnega reda;
V 2. odstavku 68. člena je napisano, da mora svetnik dobiti predhodno
dovoljenje predsedujočega, da lahko posluša magnetogram seje. Z
besedo dovoljenje se kratijo pravice svetnikov, zato naj se besedilo tega
člena glasi: »Član občinskega sveta ima pravico po predhodnem dogovoru
poslušati magnetogram seje. Drug udeleženec javne seje pa le v primeru,
če je za to dobil dovoljenje predsedujočega« Ostali tekst se ne spreminja.
Z besedilom v 5. odstavku 84. člena si je župan vzel diskrecijsko pravico z
odločitvijo, da nekega akta ne bo uvrstil na dnevni red seje. Zato naj se ta člen
nadomesti z besedilom sedaj veljavnega poslovnika, ki se glasi: »Če predlagatelj
odloka ni župan, pošlje predlagatelj predlog odloka županu, da ga uvrsti na
dnevni red seje občinskega sveta. Predlog odloka je župan dolžan uvrstiti na sejo
občinskega sveta najkasneje v roku 3 (treh) mesecev po prejemu predloga
odloka«.

V 140. členu se popravi številki členov, tako, da se besedilo pravilno glasi:
»Določila 76 in 77 člena Poslovnika o delu občinskega sveta…«;
Poslovnik se bo po novih volitvah spet spreminjal, zato naj takrat nova
sestava občinskega sveta sprejme odločitev o sestavi KVIAZ-a;
preuči naj se predvideno manjše število delovnih teles, saj bo posledično
temu manj ljudi, ki bodo sodelovali pri obravnavi točk in pri odločanju;
preuči naj se možnost, da se v 92. člen Poslovnika naveden manjšo
število članov občinskega sveta, ki lahko predlagajo amandma na sami seji
občinskega sveta.
v Poslovnik naj se vključi določba, da se pri vseh aktih, ki se obravnavajo
po dvofaznem postopku, določi natančen rok, do katerega se sprejemajo
pripombe in predlogi.
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2. Predlogi in pripombe na predlog Poslovnika o delu občinskega sveta občine
Jesenice se občinski upravi v pisni obliki posredujejo najkasneje do
ponedeljka, 07.04.2008.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA
ZEMLJIŠČA ZA OBMOČJE OBČINE JESENICE – PRVA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da Občina ima veljaven
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, , vendar ta Odlok velja od
leta 2003 in od takrat še ni bil spremenjen. V tem času se je precej spremenil
Zakon o graditvi objektov, uveljavila se je sodna praksa, Ustavno sodišče je
izdalo nekaj pomembnih odločb, Nadzorni odbor občine pa je opravil tudi izredni
nadzor teh aktov, ter dal precej priporočil in mnenj, kar so glavni razlogi za
pripravo novega Odloka.
V Odloku se opredeljuje nadomestilo v celoti. Določajo se zavezanci za
plačevanje nadomestila, območja, površine za odmero nadomestila, merila za
določitev višine nadomestila, način za določanje vrednosti točke, oprostitve
nadomestila ter postopek obračunavanja in pobiranja nadomestila. Območja
občine Jesenice so razdeljena po naravnih mejah oz. po mejah, ki jih je naredil
človek in so vidne v naravi (ceste, železnice, ipd.). Območja so določena s črkami
od A do F. Območje A predstavlja center Jesenic in zajema področje Poslovne
cone. Območja od B do E segajo na obe strani in so določena glede na
oddaljenost od centra Jesenic, območje F pa zajema Prihode, Plavški Rovt,
Planino pod Golico, Javorniški Rovt in drugo razpršeno gradnjo na območju
Karavank.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča zajema izključno stavbna zemljišča.
Ne odmerja se za kmetijska zemljišča, za gozdne površine, za vodne površine in
za površine, ki so kakorkoli drugače označene v družbenem planu. Za zazidana
stavbna zemljišča se tako štejejo stanovanja in poslovni prostori, za nezazidana
stavbna zemljišča pa zemljišča, na katerih ni zgrajen noben trajen objekt, so pa
po planu namenjena za stanovanjsko oz. poslovno gradnjo in so komunalno
opremljena, vendar pa to niso območja, na katerih bi bila dovoljena gradnja
negospodarske in gospodarske javne infrastrukture.
Višina nadomestila za zazidana stavbna zemljišča se določa na podlagi
naslednjih kriterijev: lega zemljišča, opremljenost stavbnega zemljišča s
komunalnimi in drugimi objekti in napravami (elektrika, voda, mestni promet,
zelene površine) ter večje motnje pri uporabi zemljišč. Večje motnje so povsod,
razen v območju F, zaradi česar se zavezancem odštejejo tri točke. Višina
nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča pa se določi glede na lego
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zemljišča v prostoru in glede na opredeljenost z družbenim planom. Vrednot
točke pa po novem Odloku ne bo več diferenciarana, ampak se bo vrednost
nadomestila regulirala izključno s točkami glede na posamezna območja in na
posamezne objekte. Vrednost točke vsako posamezno leto določi občinski svet s
sklepom, v nasprotnem primeru pa se vrednost točke revalorizira z indeksom cen
življenjskih potrebščin.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne obračuna za zemljišča na
katerih je zgrajena gospodarska javna infrastruktura oz. so namenjena za gradnjo
javne gospodarske ali negospodarske infrastrukture. Nadomestilo pa se
obračuna, vendar pa se ne zaračuna, za poslovne stavbe diplomatskih in
konzularnih predstavništev, za vojaške objekte ter za poslovne objekte, ki jih
uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost. Nadomestilo na podlagi
podatkov, ki jih daje Občina, obračunava in pobira Davčna uprava, ki izda
odločbe in tudi izvaja prisilno izterjavo plačila nadomestila.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija na vsebino predlaganega Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča za območje občine Jesenice nima pripomb, zato predlaga
Občinskem svetu, da ga sprejme v prvi obravnavi.
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 prvi obravnavi.
Do druge obravnave predloga Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča za območje občine Jesenice se Občinskemu svetu predložijo
primerjalni izračuni za enako površino v vsakem območju zajemanja nadomestila.
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 prvi
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 prvi obravnavi.
V razpravi so sodelovali:
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Nov predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča je
pripravljen tudi na pobudo Nadzornega odbora, ki je na včerajšnji seji ta
predlog Odloka že obravnaval in ga je tudi pohvalil.
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Oto Kelih:
Meni, da je delitev na deset območij prevelika za občino Jesenice. Zanima
pa ga, ali so tudi politične stranke oproščene plačila nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča?
Andraž Tolar:
Območja so bolj podrobno razdeljena iz razloga, da se točno ve, v katero
območje sodijo posamezna naselja. Če pa se primerja samo točkovanje,
pa je razvidno, da so posamezna območja združena v večje celote, ker
med njimi ne prihaja do večjih odstopanj.
Valentina Gorišek:
Politične stranke po zakonu niso oproščene plačila nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča.
Marko Zupančič:
V 8. členu je med drugim navedeno, da se javni mestni promet ovrednoti z
1 točko. Javni mestni promet je razvejan po celi občini, tako po Jesenicah,
kot tudi po zaselkih kot sta npr. Javorniški Rovt in Planina pod Golico.
Javni mestni promet v mestu teče vsak dan, v odmaknjenih krajih pa je ta
promet omejen, saj avtobus vozi samo dopoldan, ne vozi pa v
popoldanskem času, ob sobotah, nedeljah in praznikih ter v času šolskih
počitnic. To dejstvo bi morali upoštevati, saj prebivalci teh krajev niso v
enakem položaju, kot prebivalci mesta Jesenice.
Valentina Gorišek:
Med prvo in drugo obravnavo Odloka se bo posredovana pripomba
preučila, vendar pa se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ne
more obračunavati glede na frekvenco in na urnik avtobusnega prometa.
Marko Zupančič:
Sam je že večkrat dal predlog za izboljšanje telekomunikacijskega omrežja
v Javorniškem Rovtu. Vprašanje je, kdaj bo na tem območju sploh položen
optični kabel, zato bi tudi to morali upoštevati pri obračunu nadomestila.
Igor Arh:
Pri oprostitvah plačila nadomestila naj se preuči tudi predlog, da se v
okviru določenih območij zavezance oprosti plačila nadomestila zaradi
degradacije prostora, npr. pri ugotovljenem prekomernem hrupu, v okolici
smetišča, ipd.
Valentina Gorišek:
Oprostitve plačila nadomestila so možne samo v primerih, ki jih določa
zakon. Za prebivalce, ki živijo v degradiranem prostoru je tako možna
rešitev le v povečanju prilivov iz drugega pravnega naslova (npr. iz rente).
Po razpravi je župan predlagal
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290. sklep 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008 k 6.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA OBMOČJE OBČINE JESENICE – PRVA
OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za
območje občine Jesenice - PRVA OBRAVNAVA, s pripombami in predlogi danimi
v razpravi.
Do druge obravnave predloga Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča za območje občine Jesenice se Občinskemu svetu predložijo
primerjalni izračuni za enako površino v vsakem območju zajemanja nadomestila.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG PRAVILNIKA O ODDAJI SLUŽBENIH, TRŽNIH IN NAMENSKIH
STANOVANJ OBČINE JESENICE V NAJEM.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da je bil razlog za pripravo
novega Pravilnika o oddaji službenih, tržnih in namenskih stanovanj občine
Jesenice v najem ravno tako v izrednem nadzoru Nadzornega odbora občine.
Nadzor je potekal predvsem v smeri usklajenosti tega pravnega akta z veljavnim
Statutom in Stanovanjskim zakonom. Čeprav je bil navedeni Pravilnik sprejet leta
2005, je postal na določenih področjih nekoliko neprimeren, nekaterih področij pa
sploh ni urejal. Zato je bil pripravljen nov predlog Pravilnika, ki ravno tako določa
upravičence do dodelitve službenih, tržnih in namenskih stanovanj v najem,
pogoje in merila za določitev in postopke dodelitve teh stanovanj.
Upravičenci za dodelitev službenih stanovanj so uslužbenci lokalnih skupnosti,
uslužbenci javnih zavodov in uslužbenci javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je
Občina Jesenice. Upravičenci za dodelitev namenskih stanovanj so posebne
skupine prebivalstva (npr. upokojenci), ki jih navaja Stanovanjski zakon,
namenjena pa so ta stanovanja tudi institucionalnem varstvu starejših oseb.
Občina Jesenice ima dve taki stanovanji, obe pa zasedata društvi, ki delujeta na
področju institucionalnega varstva starejših oseb. Čas trajanja najemnega
razmerja je za službena stanovanja čas trajanja dela v javnem zavodu oz. javnem
podjetju, za tržna in namenska stanovanja pa je najemno razmerje lahko
sklenjeno za največ pet let v skladu z Uredbo o oddajanju stvarnega premoženja
države in občin v najem.
Višina najemnine za službeno oz. namensko stanovanje se obračunava v skladu
z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih.
Razlika med službenim in neprofitnim stanovanjem v tem primeru je, da
upravičenci, ki so na listi za službena stanovanja, nimajo pravice do subvencije.
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Višina najemnine za tržno stanovanje pa se oblikuje prosto, vendar ne sme
presegati povprečne tržne najemnine v občini za enako oz. za podobno kategorijo
stanovanja za več kot 50 %. Sprejem predlaganega Pravilnika za Občino
Jesenice ne prinaša finančnih posledic, prinaša pa boljšo transparentnost in
urejenost oddaje stanovanj v lasti Občine Jesenice, ki niso neprofitna stanovanja.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija ugotavlja, da na vsebino predlaganega Pravilnika o oddaji
službenih, tržnih in namenskih stanovanj Občine Jesenice v najem nima pripomb,
zato predlaga Občinskem svetu, da ga v predlagani vsebini sprejme.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko nima
pripomb na predlog Pravilnika o oddaji službenih, tržnih in namenskih stanovanj
Občine Jesenice v najem, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga v
predlaganem besedilu sprejme.
V razpravi sta sodelovala:
Zoran Kramar:
V prvi alineji sedmega člena je našteto, kdo je lahko prosilec za službeno
stanovanje. Tam je med drugim navedeno, da morajo biti prosilec in
njegovi ožji družinski člani državljani Republike Slovenije. Zanima ga, ali
mora biti ta pogoj potrebno navesti v Pravilniku, saj se namreč v praksi
lahko zgodi, da je do službenega stanovanja upravičen tudi nekdo, ki ni
državljan Republike Slovenije.
15. člen Pravilnika govori o velikosti stanovanja glede na družinske člane.
Zanima ga, ali je ta velikost zakonsko določena, saj je predpisana
kvadratura zelo velika?
V 23. členu je določeno, da se tržna in namenska stanovanja lahko tudi
zamenjajo. Zanima ga, kdo sprejme odločitev o zamenjavi teh stanovanj?
Valentina Gorišek:
Pogoji in merila za pridobitev službenih stanovanj so v veliki meri povzeti iz
pravilnika, ki določa oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Za neprofitna
stanovanja namreč velja, da mora biti prosilec državljan Republike
Slovenije. V izjemnih primerih pa se službeno stanovanje lahko na predlog
župana dodeli tudi upravičencu, ki ni državljan Republike Slovenije.
Stanovanjska površina je ravno tako povzeta iz pravilnika za oddajo
neprofitnih stanovanj. Pri oddaji neprofitnih stanovanj v najem sta namreč
vedno dve listi, lista A in lista B. Na listi A so tisti prosilci, ki ne plačajo
varščine oz. lastne udeležbe zaradi slabšega socialnega položaja. Prosilci,
ki glede na svoje dohodke dosežejo listo B, pa morajo plačati varščino za
uporabo najemnega stanovanja ob sklenitvi najemne pogodbe.
Za listo A so določene manjše površine kot za listo B. Ker pa se
predvideva, da prosilci za službena stanovanja niso socialno ogroženi, bi
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le-ti, v kolikor bi bili vključeni na listo za neprofitno stanovanje, dosegli listo
B, za katero je potrebno plačati varščino in kjer je površina nekoliko večja.
O spremembi statusa stanovanja je do sedaj vedno odločal Občinski svet.
Ker pa za to odločanje ni pravne podlage, se je na Ministrstvo že zaprosilo
za mnenje, kdo je pristojen za odločanje o spremembi statusa stanovanja.
Dokler pa ne bo posredovanega odgovora z Ministrstva, pa bo o
spremembi statusa stanovanja še vedno odločal Občinski svet.
Po razpravi je župan predlagal
291. sklep 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008 k 7.
točki dnevnega reda: PREDLOG PRAVILNIKA O ODDAJI SLUŽBENIH,
TRŽNIH IN NAMENSKIH STANOVANJ OBČINE JESENICE V NAJEM.
Sprejme se predlog Pravilnika o oddaji službenih, tržnih in namenskih stanovanj
Občine Jesenice v najem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG PRAVILNIKA O PRENEHANJU VELJAVNOSTI PRAVILNIKA O
NAČINU ODDAJANJA TELOVADNIC IN OSTALIH POKRITIH ŠPORTNIH
OBJEKTOV OSNOVNIH ŠOL V UPORABO.
V uvodni obrazložitvi je Tea Višnar povedala, da je Občinski svet v letu 2000
sprejel Pravilnik, s katerim je poenotil oddajo telovadnic v najem in obračun
obrabnine. Ta Pravilnik je potrebno sedaj razveljaviti, ker je v nasprotju z novo
sprejetimi predpisi, in sicer z zakonom in uredbo o stvarnem premoženju.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija ugotavlja, da na vsebino predlaganega Pravilnika o
prenehanju veljavnosti pravilnika o načinu oddajanja telovadnic in ostalih pokritih
športnih objektov osnovnih šol v uporabo nima pripomb, zato predlaga
Občinskem svetu, da ga v predlagani vsebini sprejme.
Zoran Kramar – predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Pravilnika o prenehanju veljavnosti pravilnika o načinu
oddajanja telovadnic in ostalih pokritih športnih objektov osnovnih šol v uporabo.
V razpravi so sodelovali:
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Matjaž Peskar:
Do sedaj je bilo v občini Jesenice dobro urejena in poenotena oddaja
športnih objektov in telovadnic osnovnih šol v uporabo. Tudi cena je bila do
sedaj po celi občina enotna, zato se boji, da bo z prenehanjem veljavnosti
Pravilnika zadeva preveč sproščena. Iz tega razloga bo potrebno poiskati
nek mehanizem, da bi dosedanja praksa ostala še naprej in da se ne bodo
začele po posameznih območjih občine cene med seboj močno razlikovati.
Zoran Kramar:
Pridružuje se mnenju Matjaža Peskarja, saj vsa društva v občini opravljajo
svojo dejavnost v teh telovadnicah, in v primeru, da se bodo pogoji
spremenili, to lahko predstavlja velik problem pri izvedbi programov teh
društev.
Predlaga, da se ustanovi neka komisija, ki bo pripravila predlog, ki bo
spremenljiv za obe strani. Po eni strani naj bi ta predlog zadostil
zakonskim podlagam, po drugi strani pa naj bo spremenljiv tudi za šole, ki
upravljajo s telovadnicami.
Igor Arh:
Predlaga, da komisija pripravi predlog za vse prostore, ki so v lasti Občine,
in se na podoben način oddajajo v najem.
Boris Bregant:
Meni, da bodo nespremenjeni oz. enaki pogoji najlažje ostali na tak način,
da bodo vsi upravljavci občinskega premoženja morali pred oddajo teh
prostorov v najem ali uporabo pridobiti soglasje župana.
Po razpravi je župan predlagal
292. sklep 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008 k 8.
točki dnevnega reda: PREDLOG PRAVILNIKA O PRENEHANJU
VELJAVNOSTI PRAVILNIKA O NAČINU ODDAJANJA TELOVADNIC IN
OSTALIH POKRITIH ŠPORTNIH OBJEKTOV OSNOVNIH ŠOL V UPORABO.
Sprejme se predlog Pravilnika o prenehanju veljavnosti pravilnika o načinu
oddajanja telovadnic in ostalih pokritih športnih objektov osnovnih šol v uporabo.
Župan naj imenuje strokovno komisijo, ki bo pripravila predlog, kako poenotiti in
določiti način oddajanja teh prostorov v najem in uporabo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 9:
PREDLOG ZA DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE ZA LETI 2008
IN 2009.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da je Občinski svet ob
sprejemu proračuna že sprejel tudi letni program pridobivanja in letni program
prodaje stvarnega premoženja. V gradivu pa je sedaj pripravljen predlog za
dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, kajti
uvrstitev v ta letni načrt je pogoj, da se sploh lahko začne s prodajo premoženja.
Na območju Pikove dame bi gospa Lea Pogačnik, ki je lastnica Lekarne Plavž,
naredila tri stanovanja in prostore lekarne. Za potrebe ureditve parkirnih prostorov
na tem območju potrebuje nujno funkcionalno zemljišče, ki v naravi predstavlja
obstoječo teraso in ne posega v javne površine. Na Odboru za urejanje prostora,
varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči je bilo postavljeno tudi
vprašanje, ali bo prodaja tega zemljišča kakorkoli ovirala rekonstrukcijo
Tavčarjeve ceste, zato je svetnikom na današnji seji priložen odgovor Komunalne
direkcije, da promet na tem območju zaradi prodaje navedenega zemljišča ne bo
oviran niti v času rekonstrukcije, niti po zaključku investicije.
Drugi predlog je za prodajo zemljišča na območju Podmežakle, nasproti
Verdnikove 40. Gospod Pirman je pred 30 leti s soglasjem Občine postavil hišo
na zemljišče, ki pa zemljiškoknjižno ni urejeno. Zato je predlagano, da se mu
omenjeno zemljišče proda, da se sklene kupoprodajna pogodba, ter da se
gospoda Pirmana potem tudi lahko vknjiži kot zemljiškoknjižnega lastnika.
Tretji predlog se nanaša na gospo Jeršin, ki je po Stanovanjskem zakonu kupila
stanovanje, zemljišče, ki je predmet tega postopka, pa kupuje za ureditev
dostopa do svojega objekta.
S predlogom Palisade in Avtoprevoznika Bizjak Aleksandra se prodaja zemljišče,
ki ga Občina ne potrebuje, država zanj ni uveljavljala predkupne pravice,
omenjenima podjetjema pa bo predmetno zemljišče služilo za zaokrožitev
kompleksa in za boljšo izrabo nepremičnin. Gospodu Pavlovič Dragotu se prodaja
en del funkcionalnega zemljišča, da bo s tem lahko zaokrožil svojo parcelo. Na
Plavškem travniku II pa se prodaja zemljišče gospodu Suljkanoviču za postavitev
poslovnih prostorov.
Na Hrušici se bo s preselitvijo vrtca v nove prostore, sedanje prostore vrtca
najprej ponudilo v odkup predkupnim upravičencem (solastnikom hiše), potem pa
bodo šli ti prostori v javno prodajo. Pri Gimnaziji Jesenice pa se ureja
zemljiškoknjižno stanje. Država je namreč leta 1993 postala lastnica premoženja
javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je. Ustanoviteljica Gimnazije Jesenice, kot
srednješolske inštitucije, je država, zato se sedaj ureja zemljiškoknjižno stanje, s
tem, da pa si je Občina Jesenice pridržala parkirišče ob Gimnaziji.
Na Cesti železarjev 14 ima Občina Jesenice v lasti poslovne prostore, ki jih
zasedata Igor Čarni s.p. in Dimnikarstvo Rauter. En poslovni prostor pa je še
prazen, zato bi Občina Jesenice te poslovne prostore z nujnim funkcionalnim
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zemljiščem sedaj prodala. Z zadnjim predlogom za prodajo zemljišča, pa se
zaključuje funkcionalno zemljišče gospoda Vilijema Noča na Koroški Beli.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem –
zemljišča v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
Ta dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 je sestavni del letnega načrta
razpolaganjem z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leti 2008
in 2009, ki ga je na svoji redni seji dne 22.11.2007 sprejel Občinski svet občine
Jesenice.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča
v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
Ta dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 je sestavni del letnega načrta razpolaganja
z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009, ki ga je
na svoji redni seji dne 22.11.2007 sprejel Občinski svet občine Jesenice.
Boris Smolej – predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme dopolnitev letnega
načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča v lasti Občine
Jesenice za leti 2008 in 2009.
Ta dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 je sestavni del letnega načrta razpolaganja
z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009, ki ga je
na svoji redni seji dne 22.11.2007 sprejel Občinski svet občine Jesenice.
Komunalna direkcija naj do seje Občinskega sveta pripravi dodatna pojasnila, ali
prodaja zemljišča pri Pikovi dami kakorkoli vpliva na bodočo rekonstrukcijo
Tavčarjeve ceste in na regulacijo prometa na tem območju.
V razpravi so sodelovali:
Ivanka Zupančič:
Glede na to, da je na Plavžu zelo veliko pomanjkanje parkirnih prostorov,
jo zanima, koliko zemljišča se bo prodalo v okolici Pikove dame, ter za
koliko parkirnim mest se bo zaradi tega zmanjšalo sedanje parkirišče?
Valentina Gorišek:
Pri Pikovi dami se bo prodalo samo območje terase, kjer sedaj niso
urejena parkirna mesta. Na tem območju se predvideva šest dodatnih
parkirnih prostorov, ki bodo služila bodočim stanovalcem v tem objektu.
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Ljudmila Ilenič:
Pomanjkanje parkirišč na Plavžu je zelo resna stvar. Nekateri imajo
namreč na tem območju svoje lokale in imajo zakupljeno zemljišče, da
lahko tam parkirajo svoja vozila. Na ta način nenehno prihaja do sporov
med »lastniki« parkirišč in ostalimi stanovalci tega območja. Tak primer je
npr. Kilibarda pri frizerstvu.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Omenjeni primer se bo preveril, ker Občina javnih parkirnih površin ne
prodaja. V nasprotnem primeru namreč lahko pride do situacije, da nekdo
pokupi vse parkirni površine v mestu in začne na jih zaračunavati
parkirnino.
Po razpravi je župan predlagal
293. sklep 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008 k 9.
točki dnevnega reda: PREDLOG ZA DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA
RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE
JESENICE ZA LETI 2008 IN 2009.
1. Sprejme se dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem – zemljišča, v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
2. Ta dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v
lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 je sestavni del Letnega načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leti
2008 in 2009, ki ga je na svoji redni seji dne 22.11.2007 sprejel Občinski svet
Občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
PREDLOG ZA DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA
NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE JESENICE ZA LETI 2008
IN 2009.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da prvi štirje predlogi
predstavljajo zaokrožitev zemljišča za območje Fiprom. Ko se je začelo z izdelavo
projektov za Fiprom, se je ugotovilo, da manjka še nekaj kvadratnih metrov
zemljišča, da se potem s projekti lahko nemoteno nadaljuje. S tem namenom se
kupuje del zemljišč od podjetij Tavra, TSR, Vipro in od Stanovanjskega podjetja
Ravne. Skupna velikost zemljišča, ki se kupuje od vseh štirih podjetij, je okoli 300
m2. Drug predlog pa predstavlja zemljišča, ki so že uvrščena v načrt nabav in
gradenj, vendar pa so bile med tem časom izvedene geodetske odmere, zato so
sedaj spremenjene parcelne številke. Sredstva za ta odkup so že zagotovljena,
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velikost zemljišč se ne spreminja, gre pa za potrebe vzpostavitve komunalne
infrastrukture v Poslovni coni.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
Ta dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 je sestavni del letnega načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leti 2008 in 2009, ki ga je na
svoji redni seji dne 22.11.2007 sprejel Občinski svet občine Jesenice.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine
Jesenice za leti 2008 in 2009.
Ta dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 je sestavni del letnega načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leti 2008 in 2009, ki ga je na
svoji redni seji dne 22.11.2007 sprejel Občinski svet občine Jesenice.
Boris Smolej – predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
SKLEP 1:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme dopolnitev letnega
načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leti
2008 in 2009.
Ta dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 je sestavni del letnega načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leti 2008 in 2009, ki ga je na
svoji redni seji dne 22.11.2007 sprejel Občinski svet občine Jesenice.
SKLEP 2:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da se v letni načrt pridobivanja
nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 uvrstita
parceli s št. 1858 in št. 1859, obe k.o. Blejska Dobrava.
Z lastniki navedenih parcel naj se sklene dogovor, da se Občino Jesenice
obravnava kot prioritetnega kupca za ti dve parceli, saj gre za zemljišča, ki so za
Blejsko Dobravo in za občino Jesenice širšega družbenega pomena.
SKLEP 3:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga, da Občina Jesenice odkupi spodnji del poslovnega prostora na Koroški
Beli, v katerem se je včasih nahajala trgovina. Omenjeni prostor naj se
funkcionalno uredi, da ga bodo za svoje potrebe lahko uporabljala posamezna
društva in bo kot tak služil potrebam kraja.

27

Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
294. sklep 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008 k 10.
točki dnevnega reda: PREDLOG ZA DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA
PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LAST OBČINE
JESENICE ZA LETI 2008 IN 2009.
1. Sprejme se dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja
v last Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
2. Ta dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 je sestavni del Letnega načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leti 2008 in
2009, ki ga je na svoji redni seji dne 22.11.2007 sprejel Občinski svet Občine
Jesenice.
3. Proučita naj se sprejeta sklepa Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenja s stavbnimi zemljišči, ki sta:
v letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice
za leti 2008 in 2009 uvrstita parceli s št. 1858 in št. 1859, obe k.o. Blejska
Dobrava. Z lastniki navedenih parcel naj se sklene dogovor, da se Občino
Jesenice obravnava kot prioritetnega kupca za ti dve parceli, saj gre za
zemljišča, ki so za Blejsko Dobravo in za občino Jesenice širšega
družbenega pomena in
Občina Jesenice naj odkupi spodnji del poslovnega prostora na Koroški
Beli, v katerem se je včasih nahajala trgovina. Omenjeni prostor naj se
funkcionalno uredi, da ga bodo za svoje potrebe lahko uporabljala
posamezna društva in bo kot tak služil potrebam kraja.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 22
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11:
VOLITVE IN IMENOVANJA:
11.1 Razrešitev članov – predstavnikov ustanovitelja v začasnem Upravnem
odboru Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice;
11.2 Predlog za imenovanje članov – predstavnikov ustanovitelja v Upravni
odbor Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice;
11.3 Razrešitev člana Sveta javnega zavoda Gasilsko reševalna služba in
predlog za imenovanje drugega kandidata za člana sveta tega zavoda.
11.1 RAZREŠITEV ČLANOV – PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V
ZAČASNEM UPRAVNEM ODBORU VISOKE ŠOLE ZA ZDRAVSTVENO
NEGO JESENICE.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročala:
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Vera Pintar – predsednica Začasne komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja:
Ugotovi se, da so člani začasnega Upravnega odbora Visoke šole za zdravstveno
nego Jesenice, kot predstavniki ustanoviteljice Občine Jesenice vzpostavili
pogoje za konstituiranje upravnega odbora in izvedli naloge, določene v 43. členu
Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za
zdravstveno nego Jesenice.
Člane začasnega upravnega odbora Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice
se z dnem 27.3.2008 z javnim glasovanjem razreši.
Razrešijo se naslednji člani začasnega Upravnega odbora:
Janez Poljšak, roj. 18.09.1945, s Hrušice, Hrušice 2/b, univ. dipl. pravnik;
Brigita Džamastagič, roj. 18.12.1956, s Hrušice, Hrušica 173,
mag. Viktor Krevsel, roj. 01.06.1935, z Jesenic, Cesta maršala Tita 1/a in
mag. Rina Klinar, roj. 20.12.1952, z Jesenic, Plavški Rovt 7/c, imenovana
s 83. sklepom Občinskega sveta, z dne 22.2.2007.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
295. sklep 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008 k
11.1 točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Razrešitev članov predstavnikov ustanovitelja v začasnem Upravnem odboru Visoke šole za
zdravstveno nego Jesenice.
Ugotovi se, da so člani začasnega Upravnega odbora Visoke šole za zdravstveno
nego Jesenice, kot predstavniki ustanoviteljice Občine Jesenice vzpostavili
pogoje za konstituiranje upravnega odbora in izvedli naloge, določene v 43. členu
Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za
zdravstveno nego Jesenice.
Člane začasnega upravnega odbora Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice
se z dnem 27.03.2008 z javnim glasovanjem razreši.
Razrešijo se naslednji člani začasnega Upravnega odbora:
Janez Poljšak, roj. 18.09.1945, s Hrušice, Hrušice 2/b, univ. dipl. pravnik;
Brigita Džamastagič, roj. 18.12.1956, s Hrušice, Hrušica 173,
mag. Viktor Krevsel, roj. 01.06.1935, z Jesenic, Cesta maršala Tita 1/a in
mag. Rina Klinar, roj. 20.12.1952, z Jesenic, Plavški Rovt 7/c, imenovana
s 83. sklepom Občinskega sveta, z dne 22.02.2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.
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11.2 PREDLOG
ZA
IMENOVANJE
USTANOVITELJA V UPRAVNI
ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE.

ČLANOV
ODBOR

–
PREDSTAVNIKOV
VISOKE ŠOLE ZA

O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročala:
Vera Pintar – predsednica Začasne komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja:
V upravni odbor Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice se kot predstavnike
ustanoviteljice Občine Jesenice za mandatno obdobje štirih let z javnim
glasovanjem imenuje naslednje predlagane kandidate:
Brigita Džamastagič, roj. 18.12.1956, s Hrušice, Hrušica 173,
mag. Marjan Čufer, roj. 21.08.1954, z Jesenic, Cesta Cirila Tavčarja 10,
mag. Rina Klinar, roj. 20.12.1952, z Jesenic, Plavški Rovt 7/c in
Janez Poljšak, roj. 18.09.1945, s Hrušice, Hrušice 2/b.
Imenovani predstavniki ustanoviteljice nastopijo mandat z dnem konstituiranja
Upravnega odbora.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
296. sklep 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008 k
11.2 točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Predlog za
imenovanje članov - predstavnikov ustanovitelja v Upravni odbor Visoke
šole za zdravstveno nego Jesenice.
V upravni odbor Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice se kot predstavnike
ustanoviteljice Občine Jesenice za mandatno obdobje štirih let z javnim
glasovanjem imenuje naslednje predlagane kandidate:
Brigita Džamastagič, roj. 18.12.1956, s Hrušice, Hrušica 173,
mag. Marjan Čufer, roj. 21.08.1954, z Jesenic, Cesta Cirila Tavčarja 10,
mag. Rina Klinar, roj. 20.12.1952, z Jesenic, Plavški Rovt 7/c in
Janez Poljšak, roj. 18.09.1945, s Hrušice, Hrušice 2/b.
Imenovani predstavniki ustanoviteljice nastopijo mandat z dnem konstituiranja
Upravnega odbora.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

11.3 RAZREŠITEV ČLANA SVETA JAVNEGA ZAVODA GASILSKO
REŠEVALNA SLUŽBA IN PREDLOG ZA IMENOVANJE DRUGEGA
KANDIDATA ZA ČLANA SVETA TEGA ZAVODA.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročala:
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Vera Pintar – predsednica Začasne komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja:
Iz sveta javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice se z javnim
glasovanjem razreši Anton Kalan, roj. 1948, z Jesenic, Pod gozdom 17.
V Svet javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice se z javnim
glasovanjem imenuje Mojca Razinger, roj. 1980, z Jesenic, Planina pod Golico
78.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
297. sklep 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008 k
11.3 točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Razrešitev člana
Sveta javnega zavoda Gasilsko reševalna služba in predlog za imenovanje
drugega kandidata za člana sveta tega zavoda.
1. Iz sveta javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice se z javnim
glasovanjem razreši Anton Kalan, roj. 1948, z Jesenic, Pod gozdom 17.
2. V Svet javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice se z javnim
glasovanjem imenuje Mojca Razinger, roj. 1980, z Jesenic, Planina pod
Golico 78.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 12:
PREDLOG PROGRAMA LETNEGA NAČRTA VARSTVA PRED NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESREČAMI ZA LETO 2008 V OBČINI JESENICE.
V uvodni obrazložitvi je Branislav Petrovič, poveljnik Občinskega štaba Civilne
zaščite povedal, da je vsaj 14 svetnic in svetnikov Občinskega sveta občine
Jesenice vključenih v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Sicer
pa so glavne naloge Občinskega štaba Civilne zaščite usmerjene v organiziranje,
spremljanje in razvoj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V občini
Jesenice na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami delujejo tako
poklicni, kot tudi prostovoljni gasilci, radioamaterji, skavti ter pripadniki enot
Civilne zaščite. V okviru Civilne zaščite delujejo ekipe prve medicinske pomoči,
zato ravno sedaj poteka tečaj prve pomoči za pripadnike iz treh krajevnih
skupnosti na Plavžu, iz Krajevne skupnosti Hrušica in iz Krajevne skupnosti
Planina pod Golico. Ekipe se pripravljajo in usposabljajo na 70 urnem tečaju, kar
je en večjih nalog v letošnjem letu. Od letošnjega leta dalje pa na spletni strani
občine Jesenice deluje tudi kotiček, ki je namenjen Civilni zaščiti. Vsi
zainteresirani bodo lahko na tem mestu dobili informacije o sprejetih aktih s
področja civilne zaščite, ocene ogroženosti ter načrte zaščite in reševanja za
posamezne naravne in druge nesreče v občini, ter podatke o drugih dokumentih,
ki so aktualni na področju civilne zaščite.
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V razpravi so sodelovali:
Marko Zupančič:
Na seji Sveta krajevne skupnosti je poveljnik Občinskega štaba Civilne
zaščite povedal, da je potrebno pridobiti nove kandidate za tečaj prve
pomoči. Na eni od zadnjih sej Sveta KS se je ta točka dnevnega reda tudi
obravnavala, vendar pa se je pojavila težava, kako pridobiti te člane.
Pomisleki so bili predvsem pri študentih, ki bi bili sicer pripravljeni
sodelovati, vendar pa so med tednom v Ljubljani, zato je z njimi zelo težko
uskladiti termin za tečaj prve pomoči. Zato ga zanima, na kakšen način se
bo poskušalo pridobiti nove člane za pripadnike enot Civilne zaščite ter
kdaj se predvideva, da se bo začelo s tečajem prve pomoči?
Branislav Petrovič:
V občini Jesenice se je na pobudo župana pričelo z nalogo, da se v vsaki
krajevni skupnosti v sodelovanju s predsedniki in člani svetov krajevnih
skupnosti, pridobi šest kandidatov za tečaj prve pomoči. Nekatere krajevne
skupnosti so bile pri tem zelo uspešne, tako da tečaj za kandidate iz teh
krajevnih skupnosti že poteka in bo predvidoma zaključen v roku enega
meseca.
Ibrahim Smajić:
Pohvalil je gospoda Petroviča za uspešno vodenje Občinskega štaba
Civilne zaščite.
Člani civilne zaščite iz Podmežakle že nekaj let niso imeli nobenega
obnavljanja znanj in drugih aktivnosti, zato je potrebno obnoviti
usposobljenost in znanje stare ekipe ali pa formirati novo ekipo.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Ena izmed osnovnih akcij, ki se trenutno izvaja v okviru Civilne zaščite, je
formiranje enot po krajevnih skupnostih.
Na tem mestu se ima zahvaliti predvsem poveljniku, da Občinski štab
Civilne zaščite tako dobro dela. Ko je bila organizirana slavnostna seja ob
svetovnem dnevu Civilne zaščite, je bil prostor v Kosovi graščini skoraj
premajhen za vse prisotne, ker je bila udeležba na tem sprejemu tako
velika.
Poklicna gasilska enota na Jesenicah je od letošnjega leta dalje povečana
iz 23 na 32 članov. Teh novih 9 operativnih gasilcev je v glavnem prišlo iz
prostovoljnih gasilskih enot, so pa trenutno na usposabljanju na Igu. V
letošnjem letu pa bo poklicna enota gasilcev dobila tudi specialno gasilsko
vozilo za reševanje iz predora Karavanke.
Branislav Petrovič:
Tečaj prve pomoči, ki se trenutno izvaja za nove člane traja 70 ur, obljubi
pa, da bo organizirano tudi dopolnilno usposabljanje za ekipo iz
Podmežakle, ki je bila vedno zelo aktivna.
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Merima Nuhić:
Zanima jo, kako poteka usposabljanje na tečaju prve pomoči? To jo
zanima predvsem s strani delodajalca, ker imajo v njihovem podjetju kar
nekaj delavcev, ki obiskujejo to usposabljanje in se zato pri njih pojavlja
problem odsotnosti z dela.
Branislav Petrovič:
Na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje so dostopni obrazci od št.
1 do št. 5, ki se nanašajo na refundacijo stroškov. Refundacijo stroškov
opravi v tem primeru Občina Jesenice, na podlagi zahtevka za povračilo
stroškov, ki ga posredujejo podjetja, kjer so ti delavci zaposleni.
Branka Doberšek:
Pred dvajsetimi leti ni bilo nobenega problema s pridobivanjem kandidatov
za enote Civilne zaščite, saj je bilo zelo veliko zanimanje za dopolnilno
usposabljanje in za tečaj prve pomoči.
Zanima jo, ali je vsebino ocen ogroženosti mogoče dobiti na spletni strani
Občine Jesenice ter ali te ocene potrdi in sprejme Občinski svet?
V ocene ogroženosti bi morali nujno vključiti tudi plazoviti teren nad vasjo
Koroška Bela.
Branislav Petrovič:
Ocene ogroženosti trenutno preučuje strokovna skupina, potem pa bodo
objavljene tudi na spletni strani Občine Jesenice.
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št.
51/2006) pooblašča župana, da potrdi oceno ogroženosti ter načrt zaščite
in reševanja. Župan pa določi tudi skrbnika, ki ocene in načrte tekoče
ažurira.
Po razpravi je župan predlagal
298. sklep 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008 k 12.
točki dnevnega reda: PREDLOG PROGRAMA LETNEGA NAČRTA VARSTVA
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI ZA LETO 2008 V OBČINI
JESENICE.
Potrdi se predlog Programa letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami za leto 2008 v občini Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 24
PROTI Sklep je bil sprejet.

TOČKA 13:
INFORMACIJA O ZOBOZDRAVSTVENEM VARSTVU OBČANOV V OBČINI
JESENICE – ANALIZA STANJA.
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V uvodni obrazložitvi je Tea Višnar povedala, da je gradivo pripravljeno na
podlagi podatkov, s katerimi se trenutno razpolaga. Gradivo so nato pregledali
tudi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, Območna enota Kranj in v
Osnovnem zdravstvu Gorenjske.
Gradivo je pripravljeno tako, da so najprej predstavljene pristojnosti na področju
primarne zdravstvene dejavnosti. Občina je namreč zadolžena, da določa mrežo
javne zdravstvene službe, s tem da se ugotavlja, da je dejansko stanje v praksi
drugačno. Nobena občina v Sloveniji nima določenih mrež javne zdravstvene
službe na primarni ravni, ker ni določenih kriterijev oz. meril za vzpostavitev te
mreže.
Narejena je bila analiza stanja na področju zobozdravstva v občini Jesenice. Ta
analiza kaže, da je v občini Jesenice skupno devet zobozdravnikov, od tega 6,5
zobozdravnikov za odrasle ter 2,5 zobozdravnika za otroke in mladino. Na
področju Upravne enote Jesenice pa skupaj delujeta 13,2 zobozdravnika, od tega
9 za področje zobozdravstva odraslih ter 4,2 zobozdravnika za otroke in mladino.
Izvedena je bila tudi anketa, v okviru katere so vsi zobozdravniki koncesionarji in
zobozdravniki, zaposleni v Osnovnem zdravstvu Gorenjske - enota Jesenice,
posredovali podatke. Na podlagi teh podatkov je bilo ugotovljeno, da se število
registriranih pacientov na posameznega zobozdravnika giblje od 1.088 do 2.300.
Čakalna doba za prvi obisk znaša v povprečju 4 mesece, medtem ko nekje
čakalne dobe sploh ni, drugje pa znaša celo do enega leta. Čakalna doba za
protetiko je v povprečju 11 mesecev, giblje pa se med takojšnjim obiskom in 36
meseci. Vsi zobozdravniki, ki so izpolnili anketo, so bili mnenja, da predstavlja
največji problem preveliko število pacientov, premalo zobozdravstvenih ekip in
neenakomerno porazdeljeno število pacientov. Velja namreč pravilo, da lahko
zobozdravniki odklonijo paciente na podlagi področnega dogovora šele, ko za 10
% presežejo povprečno število pacientov na zobozdravnika.
Pri pregledu števila izvajalcev zobozdravstvenega varstva v Sloveniji, je bilo v
primerjavi z Jesenicami ugotovljeno, da je na Jesenicah preskrbljenost na
področju zobozdravstva v primerjavi s povprečjem v Sloveniji samo 0,89. Na
področju mladine je preskrbljenost 0,98, v povprečju pa je ta preskrbljenost 0,91,
kar pomeni da je negativna razlika za –1,28 zobozdravnika. Preskrbljenost je
navzgor najbolj izstopala pri Ljubljani in Mariboru, navzdol pa na Jesenicah in v
Krškem.
V zaključku je zato navedeno, da brez pravil za postavitev mreže, občine ne
morejo določiti svojih obveznosti za postavitev mreže javne zdravstvene službe.
Zato so v gradivu tudi predlagani sklepi, da se čim prej izdelajo merila, da sena
Jesenice vključi še en tim zobozdravstva za odrasle, ter da vsi zobozdravniki
koncesionarji na javnem mestu objavijo število pri njih opredeljenih pacientov.

O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal:
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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 Ministrstvu za zdravje predlaga, da izdela čim prej
merila za postavitev mreže javne zdravstvene službe ter občinam posreduje
podatke, s katerimi bodo lahko pristopile k izdelavi mreže.
Glede na zatečeno stanje v UE Jesenice Odbor predlaga Občinskemu svetu, da
Ministrstvo za zdravje v širitve programov vključi en tim zobozdravstva za odrasle
za področje UE Jesenice.
Zobozdravniki koncesionarji in zobozdravniki, zaposleni v Zdravstvenem domu
Jesenice so dolžni na javnem mestu objaviti število pri njih opredeljenih
pacientov. Paciente so dolžni vpisovati dokler ne presežejo povprečja izpostave
za 10 %.
V razpravi so sodelovali:
Ivanka Zupančič:
Problematiko zobozdravstva je v lanskem letu izpostavila svetniška
skupina SD. Odgovor, ki je v zvezi s to problematiko pripravljen zelo
izčrpno, je potrebno pohvaliti. Obravnavali so ga namreč tudi na sestanku
svetniške skupine in ugotavljajo, da v Sloveniji ni izdelanih meril, na osnovi
katerih bi se lahko ugotovilo, da zobozdravstvo pri nas ne deluje dobro.
Ravno tako ni izdelane mreže oz. normativov, koliko ljudi pride na enega
zobozdravnika. Analiza oz. anketa pa tudi pokaže, da primanjkuje
zobozdravstvenih delavcev, da je preveč pacientov, ipd., vendar pa se v
resnici zobozdravstveni delavci niti ne potrudijo preveč, da bi stanje
kakorkoli izboljšali.
Svetniška skupina SD podpira sklepe, ki jih je predlagala strokovna služba,
s tem, da bi se prvi predlog sklepa glasil samo :«Ministrstvu za zdravje se
predlaga, da izdela čim prej merila za postavitev mreže javne zdravstvene
službe.« Menijo namreč, da ko bo izdelana mreža javne zdravstvene
službe, se bo točno vedelo, koliko zobozdravnikov se potrebuje in kakšno
delo morajo le-ti opravljati.
Predlagajo, da se doda tudi sklep, da se zobozdravstveno službo oz.
Ministrstvo opozori, da morajo zobozdravniki dosledno upoštevati
dežurstva oz. delo v protibolečinski ambulanti. Sedaj se namreč večkrat
dogaja, da je dežuren samo en zobozdravnik v Ljubljani.
Ustrezni inštituciji naj se posreduje zahteva, da je potrebno poostriti
kontrolo nad izvajanjem zobozdravstvenih storitev. V sredstvih javnega
obveščanja pa naj se občane seznani kakšne so njihove pravice na
podlagi Zakona o pravicah uporabnikov. Če namreč občani ne bodo
posredovali svojih pritožb, potem tudi Ministrstvo ne bo moglo ukrepati.
Pri dodeljevanju koncesij pa mora občina v prvi vrsti upoštevati koristi in
pravice občanov.
Marija Mulej:
Ministrstvo za zdravje pripravlja osnutek Resolucije o nacionalnem planu
zdravstvenega varstva od leta 2008 do leta 2013. V tej Resoluciji so
navedeni tudi normativi, po katerih naj bi na en zdravniški tim prišlo 2.500
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prebivalcev. To je bistveno več pacientov na enega zobozdravnika kot jih
je sedaj, ko se govori o nedostopnosti te službe za uporabnike.
Ljudje imajo vsakodnevne probleme z zobozdravniki, zato jim je potrebno
povedati, da naj se na Območno enoto Zavoda za zdravstveno
zavarovanje pritožijo za vsako storitev, ki ni bila opravljena tako kot bi
morala biti. To je namreč njihova pravica, saj so v zelo neenakopravnem
položaju – nekateri plačujejo vse storitve sami, drugim pa tudi storitve
protetike krije zdravstvena zavarovalnica.
Tea Višnar:
Prvi predlagani sklep naj ostane nespremenjen, kajti Ministrstvo postavi
merila, občine pa so potem tiste, ki na podlagi zakona določijo mrežo javne
zdravstvene službe na primarni ravni. 5. člen Zakona o zdravstveni
dejavnosti namreč določa, da mrežo javne zdravstvene službe na primarni
ravni določa in zagotavlja občina oz. mesto.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Zavedati se je potrebno, da je dejansko stanje še slabše, kot pa je bilo
sedaj prikazano. Po oceni namreč kar 50 % prebivalstva nima izbranega
svojega zobozdravnika, kar posledično pomeni še daljše čakalne vrste.
V drugem predlogu sklepa je omenjena Upravna enota Jesenice, na
območju katere so ustanovljene tri občine. Vsaka občina bo morala na tem
področju poskrbeti za sebe, zato predlaga, da se v drugem predlogu
sklepa namesto UE Jesenice napiše občina Jesenice.
Matjaž Peskar:
Zanimivo bi bilo dobiti podatke, koliko storitev zobozdravniki koncesionarji
istočasno zaračunajo zavarovalnici in tudi pacientom.
Jernej Udir:
Pred nekaj leti je država izdala splošno opozorilo, da naj si vsak
posameznik zagotovi svoje zdravnika in zobozdravnika. Če bi vsi hodili k
svojim zobozdravnikom na preventivne preglede, tudi stanje pri teh
storitvah ne bilo tako problematično, kot je sedaj prikazano.
Ibrahim Smajić:
Strinja se s predlogom župana glede drugega sklepa, saj je potrebno
poskrbeti za zadostno število zobozdravnikov v občini Jesenice. Ker pa je
bila analiza stanja narejena za področje Upravne enote Jesenice, predlaga
da se drugi sklep glasi: »Glede na zatečeno stanje v Upravni enoti
Jesenice, Občinski svet občine Jesenice predlaga, da Ministrstvo za
zdravje v širitve programov vključi en tim zobozdravstva za odrasle za
področje občine Jesenice.«
Po razpravi je župan predlagal
299. sklep 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008 k 13.
točki dnevnega reda: INFORMACIJA O ZOBOZDRAVSTVENEM VARSTVU
OBČANOV V OBČINI JESENICE – ANALIZA STANJA.
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1. Ministrstvu za zdravje se predlaga, da izdela čim prej merila za postavitev
mreže javne zdravstvene službe ter občinam posreduje podatke, s katerimi
bodo lahko pristopile k izdelavi mreže.
2. Glede na zatečeno stanje v Upravni enoti Jesenice, Občinski svet občine
Jesenice predlaga, da Ministrstvo za zdravje v širitve programov vključi en tim
zobozdravstva za odrasle za področje občine Jesenice.
3. Zobozdravniki koncesionarji in zobozdravniki, zaposleni v Zdravstvenemu
domu Jesenice so dolžni na javnem mestu objaviti število pri njih opredeljenih
pacientov. Paciente so dolžni vpisovati dokler ne presežejo poprečja
izpostave za 10%.
4. Zobozdravniki so se dolžni enakomerni vključiti v protibolečinsko ambulanto.
5. Občani naj bodo obveščeni o svojih pravicah iz naslova zdravstvenega
zavarovanja.
6. Na izvajanjem zobozdravstvene dejavnosti naj se takoj začne izvajati kontrola.
7. Pri dodeljevanju koncesij naj Občina Jesenice upošteva predvsem koristi
občanov
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 14:
PREDLOG POROČILA O STANJU URESNIČEVANJA AKTIVNOSTI IZ
STRATEGIJE RAZVOJA DALJINSKEGA OGREVANJA MESTA JESENICE ZA
LETO 2007 IN OPERATIVNI PROGRAM ZA NASLEDNJE PRORAČUNSKO
LETO.
V uvodni obrazložitvi je mag. Aleksander Kupljenik povedal, da je bila Strategija
razvoja daljinskega ogrevanja mesta Jesenice sprejeta julija 2006. Eden od
sklepov v tej Strategiji je bil tudi, da podjetje JEKO-IN letno pripravi poročilo o
uresničevanju aktivnosti iz te Strategije. Poročilo je pripravljeno v skladu s
poglavji v Strategiji, tako da zajema primerjavo, kaj je bilo v lanskem letu
narejenega. Najprej so predstavljene investicije na vročevodnem omrežju, potem
so prikazani podatki o številu posodobljenih podpostaj, sledijo pa podatki o
prihrankih na priključni moči in vse ostale aktivnosti, ki so potekale v letu 2007 na
regulacijski opremi, na sistemu TERMIS in pri oblikovanju cene.
V letu 2007 pa ni bil izveden skupen projekt oz. ni prišlo do sofinanciranja pri
posameznih objektih, da bi JEKO-IN in Enos tudi s finančne plati spodbudila
občane k pogodbenem zagotavljanju prihrankov na teh objektih. Izvajalca se je
poskušalo pridobiti vsaj za Osnovno šolo Toneta Čufarja, vendar pa se s tem
projektom ni prišlo dalj od dogovarjanja.
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Vse števce sanitarne tople vode se je uspelo daljinsko odčitavati, kar pomeni
prihranek časa pri samem popisu, istočasno pa se s tem ljudem omogoča, da je
popis narejen točno ob prehodu med starim in novim mesecem.
V operativnem programu za leto 2008 je predvsem izpostavljeno, da je želja in
potreb več, kot pa je razpoložljivih sredstev. Zato bi bilo potrebo zagotoviti še
kakšna dodatna sredstva, npr. s prodajo premoženja, in ta sredstva potem
investirati v predvidene investicije. Izpostavlja pa se tudi dilema glede povrnitve
sredstev za energetsko infrastrukturo pri novogradnjah, ki jih Občina gradi.
V lanskem letu sta bili na podlagi javnih razpisov po Energetskem zakonu
sklenjeni tudi dve novi pogodbi, in sicer je podjetju JEKO-IN uspelo pridobiti
partnerja, ki bo pogodbeno zagotavljal prihranke na trasi. Drugi javni razpis pa je
bil izveden za opremo, s katero se bodo po več sklopih posodobile posamezne
toplotne postaje. Ta projekt bo trajal najmanj tri leta, da bodo obnovljene vse
toplotne postaje, stroka pa bo določila, katere postaje je potrebno najprej
posodobiti, da se občanom zagotovi kvaliteten servis tudi na tem področju.
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
sprejme Poročilo o stanju uresničevanja aktivnosti iz strategije razvoja
daljinskega ogrevanja mesta Jesenice za leto 2007 in operativni program za
naslednje proračunsko leto.
Na aprilsko sejo Občinskega sveta občine Jesenice se uvrsti posebna točka
dnevnega reda v zvezi s problematiko daljinskega ogrevanja na Jesenicah.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko je
obravnaval predlog Poročilo o stanju uresničevanja aktivnosti iz Strategije razvoja
daljinskega ogrevanja mesta Jesenice za leto 2007 in operativni program za
naslednje proračunsko leto.
V razpravi je sodeloval:
Boris Bregant:
V gradivu je precej podatkov in nakazanih smeri, koliko je vloženega truda,
da bi se stanje izboljšalo. Vendar pa sam meni, da bi bilo potrebno vložiti
še nekaj napora. Energetske zasnove in energetska politika so politika
občine in ne politika podjetja, ki jo izvaja, zato v gradu manjka ta
»občinski« del.
Iz programa oz. iz energetskih zasnov je prva in osnovna naloga zmanjšati
porabo energije, ker je to svetoven problem. Zmanjšanje porabe energije
je edino učinkovito, če se zmanjša specifična poraba.
Na Jesenicah se sedaj dogaja hitra gradnja stanovanj, razvija se industrija,
kar pomeni da se bo povečalo število uporabnikov, in če ne bodo
zmanjšale specifične porabe, bo poraba v skupni vrednosti naglo rasla. Ta
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podatek pa je dober samo za proizvajalca energenta, ker se mu bo na ta
način povečala proizvodnja.
Zato je prvi in osnovni del naloge Projekt 150, vendar pa si je potrebno
postaviti cilje, da ta projekt čez nekaj let ne bo več Projekt 150, ampak bo
Projekt 100. Tu bi morali postaviti prvi cilj in potem upoštevati poudarjene
ukrepe iz nivoja proračuna, ukrepe iz prijav na razne razpise ter ukrepe na
področju izobraževanja porabnikov.
Drugi del pa predstavlja odločitev, da bo na Jesenicah daljinsko ogrevanje
za tisti del, kjer je to smotrno. Pri tem pa je potrebno izpostaviti dve
osnovni nalogi, in sicer, da so izgube od proizvodnje do končnega
uporabnika čim manjše, ter da proizvajalec uporablja najustreznejši
energent, ki je okolju prijazen in istočasno tudi najcenejši.
Po razpravi je župan predlagal
300. sklep 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008 k 14.
točki dnevnega reda: PREDLOG POROČILA O STANJU URESNIČEVANJA
AKTIVNOSTI IZ STRATEGIJE RAZVOJA DALJINSKEGA OGREVANJA
MESTA JESENICE ZA LETO 2007 IN OPERATIVNI PROGRAM ZA
NASLEDNJE PRORAČUNSKO LETO.
1. Sprejme se Poročilo o stanju uresničevanja aktivnosti iz Strategije razvoja
daljinskega ogrevanja mesta Jesenice za leto 2007 in operativni program za
naslednje proračunsko leto.
2. Na aprilsko sejo Občinskega sveta občine Jesenice se uvrsti posebna točka
dnevnega reda v zvezi s problematiko daljinskega ogrevanja.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 21
ZA – 22
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 15:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
15.1 Vinko Lavtižar – pobuda - pisno
175. pobuda 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008 k
15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Že nekaj let opozarja na propadajočo armaturo nosilne plošče – »stropa«
podvoza iz R3 ceste proti hokejski hali – Verdnikovi cesti.
Ravno tako opozarja na propadajočo armaturo na lokih »Hermanovega mostu«.
Za zaustavitev propadanja dveh vitalnih objektov predlaga čim prejšnjo sanacijo,
kajti vidna armatura je močno oslabljena. (fotografije v pregledniškem dnevniku).
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15.2 Robert Pesjak – vprašanje - pisno
176. vprašanje 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008
k 15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Občanom mesta Jesenice je bilo obljubljeno, ko bo avtocesta končana, se bo
takoj izvedla obnova regionalne ceste do konca Hrušice. Kaj je sedaj s temi
obljubami, ki jih je izrekla ga. Rina Klinar kot predsednica Izvršnega sveta občine
Jesenice?

15.3 Robert Pesjak – vprašanje - pisno
177. vprašanje 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008
k 15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Kdo bo obnovil most ob Cesti v Rovte, saj je bila problematika o lastništvu mosta
že predstavljena v Novicah? Stanovalci niso varni pri prehodu mosta, saj se
udira. Tudi JEKO-IN noče izpred stanovanjskega objekta več odvažati smeti.

15.4 Zoran Kramar – pobuda - pisno
178. pobuda 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008 k
15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Daje pobudi za:
1. postavitev usmerjevalnih tabel na križišča za označitev objektov javnih
zavodov in drugih pomembnih objektov v OJ (gledališče, knjižnica, muzej,
športni objekti, srednje in osnovne šole…);
2. zamenjavo obstoječih obvestilnih tabel za hokejske prireditve. Na območju OJ
je lociranih približno 15 tabel, ki so dotrajane in kazijo izgled mesta ter so
neuporabne.
Predlaga, da župan skliče neko komisijo, ki bo pripravila predlog razrešitve obeh
problemov.

15.5 Marija Kalan – vprašanje - pisno
179. vprašanje 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008
k 15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
G. Branko Krivec, Skladiščna 3 je na Svet KS Podmežakla naslovil dopis v zvezi
z revitalizacijo območja Fiprom:
ali je možno prestaviti pešpot, ki zdaj poteka neposredno ob zahodni strani
njegove parcele (898/2) in jo pomakniti čim bolj stran od parcele?
ali bo parcela oz. vrt kakorkoli zaščitena?
kako je z Marčičevim hlevom in cca. 15 m stebrom bivše razsvetljave in ali
bo strupena salonitna kritina na obstoječih objektih zamenjana?
Na seji Sveta KS je bila dana pobuda za postavitev table na krožišču, ki
nakazuje smer v staro hokejsko naselje Podmežakla.
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15.6 Boris Dolžan – vprašanje - ustno
180. vprašanje 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008
k 15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zanima ga, ali dr. Božidar Brudar res ni dobil vabila za osrednjo proslavo ob
občinskem prazniku?
Božena Ronner – odgovor:
V tistem obdobju kar nekaj občanov občine Žirovnica res ni dobilo posredovanih
vabil, vendar pa je bil dr. Božidar Brudar naknadno tudi osebno povabljen na
osrednjo prireditev ob občinskem prazniku.

15.7 Jernej Udir – pobuda - ustno
181. pobuda 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008 k
15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Po informacijah in opozorilih se sredstva za vzdrževanje gozdnih prometnic in
gozdnih cest ne rabijo tudi namensko. Zato zahteva, da se do naslednje seje
Občinskega sveta pridobi na vpogled dokumentacija o porabi denarja po
posameznih odsekih, ki so narejeni po planu, in to za leto 2006 in 2007.
Ko je prevzel nalogo za ureditev prometnice, za katero se sam že zelo dolgo časa
zavzema, si je naredil nek plan, ki je bil razdeljen v tri točke. V prvi točki je
poskušal pridobiti sponzorja, vendar so bila njegova prizadevanja neuspešna. V
drugi točki se je zavzel za strpen dialog z občinsko upravo, vendar tudi na tem
področju ni ravno najbolj uspešen. Kot tretjo točko pa si je zadal podporo javnosti,
kajti v zapisniku prve seje je napisano, da se reševanje te zadeve ne sme ustaviti.
Glede na to, da pa se zadeva sedaj na vseh točkah ustavlja, je to psihično precej
naporno, zato prosi, naj gredo vsi zainteresirani to cesto pogledat, da se bodo
prepričali, da njegovi napori niso smešni. Prosi pa tudi župana, če reševanje
omenjene zadeve lahko nekoliko pospeši.

15.8 Marko Zupančič – vprašanje - ustno
182. vprašanje 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008
k 15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
V planinskem koledarčku za leto 2008 je med navedenimi kočami napisan tudi
Dom Pristava. Slišal, je da se Občina Jesenice nagiba k temu, da bi bil Dom na
Pristavi še naprej uvrščen med planinske koče, zato ga zanima, ali ima Občina
resen namen, da bi Dom Pristava postal planinska postojanka?
Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
Najemnik Doma na Pristavi je pridobil vse potrebne dokumente, vključno z
uporabnim dovoljenjem, konec leta 2007. Je pa najemnik zainteresiran za
ohranitev statusa planinske postojanke, zato se je o tem tudi že pogovarjal s
pristojnimi na Planinski zvezi Slovenije.
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15.9 Marko Zupančič – pobuda - ustno
183. pobuda 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008 k
15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
V planinskem koledarčku za leto 2008 je tudi navedeno, da je Dom na Pristavi
trenutno v obnovi. Dom na Pristavi sedaj ni več v obnovi, zato naj se na
Planinsko zvezo Slovenije sporoči, da naj popravijo to informacijo.

15.10 Ibrahim Smajić – pobuda - ustno
184. pobuda 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008 k
15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Že pred enim letom je dal pobudo, da naj se na javne inštitucije oz. na javne
objekte v mestu Jesenice namestijo javne ure. Te ure ne predstavljajo velikega
stroška, mestu pa bi dale poseben čar, saj bi veliko pripomogle k samemu videzu
mesta.

15.11 Ibrahim Smajić – pobuda - ustno
185. pobuda 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008 k
15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Od krožnega križišča do Slovenskega Javornika se je spremenil hitrostni režim,
saj omejitev hitrosti na tej cesti ni več 70 km/h, ampak je po novem 50 km/h.
Meni, da bi zaradi same dinamike prometa, omejitev hitrosti na tem delu cestišča
morala ostati 70 km/h.

15.12 Ibrahim Smajić – vprašanje - ustno
186. vprašanje 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008
k 15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zanima ga, kdaj bo prišlo do rekonstrukcije sejne sobe Občine Jesenice, saj je
sedaj v njej premalo prostora in iz svojega sedežnega mesta sam niti ne vidi
predsedujočega?

15.13 Ibrahim Smajić – vprašanje - ustno
187. vprašanje 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008
k 15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zanima ga, kako daleč je sklenitev dogovora glede odkupa zemljišč za garaže v
Podmežakli? Ljudi to zanima predvsem zaradi vrtov, kajti nekateri imajo na tem
območju svoje vrtove in jih zanima, ali se jim še splača te vrtove urejati.
Marija Kalan – odgovor:
Glede gradnje garaž Podmežaklo se je sama že večkrat pogovarjala z gospodom
Ažmanom, ki zagotavlja, da dokler ne bo Občina odkupila tega zemljišča, se na
tem območju ne bo naredilo nič.
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15.14 Merima Nuhić – vprašanje - ustno
188. vprašanje 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008
k 15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Pri rekonstrukciji Tavčarjeve ceste zraven ni zajete tudi Ceste Revolucije. Je pa
na Cesti Revolucije pri stolpnicah zraven železniške proge prišlo do označevanja
parkirnih boksov, zato na tem območju lahko sedaj parkira več voznikov. Direktor
Komunalne direkcije ji je posredoval odgovor, da označevanje teh parkirnih
boksov ni v pristojnosti občine, zato jo zanima, na koga se je potrebno obrniti, da
bi se označevanje parkirnih boksov uredilo tudi za sprednje stolpnice na naslovih
Cesta Revolucije 1, 2 in 3?

15.15 Merima Nuhić – vprašanje - ustno
189. vprašanje 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008
k 15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Na eni zmed prejšnjih sej je že postavila vprašanje glede nepraktičnosti odpiranja
zabojnikov za smeti, zato jo zanima, ali v podjetju JEKO-IN načrtujejo kakšne
izboljšave na tem področju?

15.16 Merima Nuhić – vprašanje - ustno
190. vprašanje 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008
k 15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zanima jo, ali se da pridobiti podatek o številu otrok z avtističnimi motnjami v
občini Jesenice? v Radovljici namreč deluje Društvo za avtizem, zato jo zanima,
ali se s tem društvom kaj sodeluje?

15.17 Branka Doberšek – pobuda - ustno
191. pobuda 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008 k
15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Podpira trud Jerneja Udirja, ki si prizadeva za ureditev oz. za vzdrževanje že
večkrat omenjene gozdne ceste.

15.18 Marjeta Tomaš – vprašanje - ustno
192. vprašanje 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008
k 15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Železniške postaje v občini Jesenice (Slovenski Javornik, Kočna) so katastrofalne
za pogledati, saj vse po vrsti propadajo. Ker so te postaje v lasti Slovenskih
železnic, jo zanima, ali lahko župan oz. Občinski svet sploh kaj storita, da bi se te
postaje nekoliko uredile?
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Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
Centralno železniško postajo na Jesenicah se je uspelo vključiti v program
REVITA, ki zajema štiri železniške postaje v Sloveniji. Namen projekta je, da se
izvede reorganizacija služb na nivoju železnice, saj se na tem območju sprošča
okoli 3.500 m2 površine. Osnovni problem železniške postaje na Jesenicah pa je
tudi ta, da ni zagotovljenih parkirnih mest. Je pa spodbudna novica, da se je že
pojavil ponudnik, ki je zainteresiran, da bi v tej železniški postaji naredil hostel.

15.19 Matjaž Peskar – vprašanje - ustno
193. vprašanje 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008
k 15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zanima ga, ali je s strani države že kakšen odziv na pobudo in zahtevo občine
Jesenice, da se začnejo urejati zadeve okoli degradiranega okolja v območju
železniške postaje Jesenice?

15.20 Ljudmila Ilenič – vprašanje - ustno
194. vprašanje 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008
k 15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Na območju Baze je bil pred kratkim sklican zahteven sestanek, da bi rešili tista
območja, na katerih se dogajajo neprijazne stvari. Ker je to na področju njihove
krajevne skupnosti, je sama opravila tudi že kar nekaj ogledov, med katerimi je
opazila, da se na tem mestu pojavljajo visoki kupi peska. Krajevna skupnost o
tem ni bila obveščena, zato jo zanima, kaj pomenijo ti kupi peska ob balinišču?

15.21 Marija Kalan – vprašanje - ustno
195. vprašanje 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008
k 15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
V Krajevni skupnosti Podmežakla, konkretno v Kurji vasi, ni urejene kanalizacije,
prebivalci pa morajo kljub temu plačevati kanalščino. Zanima jo, ali bodo z novim
točkovanjem za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ti
prebivalci sedaj oproščeni plačila, ali bodo morali še naprej plačevati kanalščino?

Mag. Aleksander Kupljenik – odgovor:
V letu 2007 je bila izdana nova Uredba, ki govori, da tisti, ki imajo greznice, bolj
onesnažujejo okolje in imajo zato tudi višjo takso, kot tisti, ki so priključeni na
kanalizacijo. Taksa, ki se plačuje iz tega naslova je zato zelo različna, se pa
uporablja za investicije v komunalno infrastrukturo. Vse greznične gošče, ki so v
teh jamah, pa podjetje JEKO-IN vsem prebivalcem, ki plačujejo kanalščino,
enkrat letno brezplačno odvaža.
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15.22 Jernej Udir – pobuda - ustno
196. vprašanje 16. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27.03.2008
k 15. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Na seji Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči je potekala razprava glede odkupa spodnjega dela poslovnega prostora
na Koroški Beli, v katerem se je včasih nahajala trgovina. Pred nekaj dnevi pa sta
dva odvetnika, ki ju je najel lastnik, že prišla na ogled te hiše, z namenom, da bi
se nazaj odkupila oba stanovanja, da bi se potem lahko celotna hiša prodala.

15.23 Župan Tomaž Tom Mencinger – informacije:
Članice in člane Občinskega sveta občine Jesenice je seznanil z naslednjimi
informacijami:
pri prijavi rekonstrukcije Tavčarjeve ceste na razpis za pridobitev
nepovratnih sredstev, je Občina Jesenice dobila nekaj manj sredstev, kot
se je načrtovalo, vendar se bo postopek kljub temu začel, naprej z obnovo
Tavčarjeve ceste od Integrala do Čufarja;
V projekt GORKI, kjer se dodeljujejo nepovratna sredstva za izgradnjo
komunalne infrastrukture je Občini Jesenice uspelo vključiti Centralno
čistilno napravo in kanalizacijo Podmežakla;
pred nekaj dnevi je bil sestanek CERO-ta, na katerem so bili sprejeti
sklepi, da se v Operativni program ravnanja z odpadki, ki ga bo 31.03.2008
sprejela Vlada RS, kot odlagalni polji vključita Mala Mežakla in Kovor,
tovarna za materialno in biološko predelavo odpadkov (MBO) pa bo na
Polici v Naklem;
Pošta Slovenije je že kupila zemljišče med Lidlom in Enosom, tako da
bodo sedaj lahko začeli s pridobivanjem dokumentacije in z gradnjo
novega objekta za preselitev Pošte na to območje.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
16. redno sejo Občinskega sveta je župan zaključil ob 20.50 uri.
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