OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET

Številka: 032-11/2007
Datum: 23.11.2007

ZAPISNIK
12. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V
ČETRTEK, 22.11.2007 OB 17.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6.

PRISOTNE ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Marko ZUPANČIČ,
Robert PAJK, Branka DOBERŠEK, Jernej UDIR, Merima NUHIĆ, Stanislav PEM,
Andrej ČERNE, Borut ŽIGON, Ibrahim SMAJIĆ, Matjaž PESKAR, mag. Barbara
HABE SINTIČ, Zoran KRAMAR, Ljudmila ILENIČ, Boris SMOLEJ, Robert
PESJAK, Oto KELIH, Marija KALAN, Boris DOLŽAN, Vera PINTAR, Boris KITEK
Vinko LAVTIŽAR, Ivanka ZUPAČIČ, Igor ARH, mag. Marjan ČUFER, Boris
BREGANT in Marjeta TOMAŠ.
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANA: Branko NOČ in Marija MULEJ.
OSTALI PRISOTNI:
Župan občine Jesenice Tomaž Tom MENCINGER, Slavka BRELIH – direktorica
občinske uprave, Tea VIŠNAR – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in
splošne zadeve, Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor,
Tomaž VIDMAR – direktor Komunalne direkcija, Simona KANCLER – Komunalna
direkcija, Brigita DŽAMASTAGIČ – vodja Oddelka za finance, plan in analize,
Boža KOVAČ – vodja Oddelka za gospodarstvo in mag. Božena RONNER svetovalka župana za Občinski svet.
NOVINARJI:
Nataša MRAK in Matjaž ARIH – ATM, Janko RABIČ – Radio Triglav, Urša
PETERNEL – Gorenjski Glas, Blaž RAČIČ – Delo, 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 25
svetnic in svetnikov Občinskega sveta, zato Občinski svet lahko pravno veljavno
odloča.
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je župan predlagal
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225. sklep 12. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.11.2007:
POTRDITEV PREDLAGANEGA DNEVNEGA REDA.
D N E V N I R E D:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 10. redne seje Občinskega
sveta, ki je bila 15.10.2007.
2. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 11. redne seje Občinskega
sveta, ki je bila 25.10.2007.
3. Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA.
4. Predlog Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Jesenice –
DRUGA OBRAVNAVA.
5. Predlog Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva
Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
6. Predlog Odloka o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe – PRVA
OBRAVNAVA.
7. Predlog Pravilnika o prenehanju veljavnosti Pravilnika o oddajanju poslovnih
prostorov in garaž v lasti občine Jesenice v najem ter določanju najemnin.
8. Predlog Programa dela in finančni načrt Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
za leto 2008.
9. Predlog Sklepov o določitvi vrednosti točke po Odloku o določitvi vrednosti
točke za občinske takse za leto 2008 in za leto 2009.
10. Predlog Sklepov o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2008 in za leto 2009.
11. Predlog letnega Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti
Občine Jesenice za leto 2008 in za leto 2009.
12. Predlog letnega Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine
Jesenice za leto 2008 in za leto 2009.
13. Predlog graditve in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2008 – 2011.
14. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2008 in za leto 2009 – PRVA
OBRAVNAVA.
15. Premoženjsko pravne zadeve:
15.1 Predlog za dopolnitev posamičnega programa prodaje stvarnega
premoženja v lasti Občine Jesenice – zemljišče na Hrušici, zadeva Dolžan
Vojko, Vladimir, Boris, Miroslav.
15.2 Predlog posamičnega programa prodaje stvarnega premoženja –
stanovanje na Cesti Borisa Kidriča 24.
16. Volitve in imenovanja:
16.1 Predlog za razrešitev dosedanje članice, predstavnice Občine Jesenice –
soustanoviteljice v Svetu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske s predlogom
za imenovanje drugega predlaganega kandidata.
17. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Dnevni red je bil sprejet.
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TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 10. REDNE
SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 15.10.2007.
Razprave in pripomb na besedilo zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta ni
bilo, zato je župan predlagal
226. sklep 12. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.11.2007 k 1.
točki dnevnega reda: POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH
SKLEPOV 10. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 15.10.2007.
Potrdi se besedilo zapisnika z realizacijo sklepov, sprejetih na 10. redni seji
Občinskega sveta, ki je bila 15.10.2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 11. REDNE
SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 25.10.2007.
Razprave in pripomb na besedilo zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta ni
bilo, zato je župan predlagal
227. sklep 12. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.11.2007 k 2.
točki dnevnega reda: POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH
SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 25.10.2007.
Potrdi se besedilo zapisnika z realizacijo sklepov, sprejetih na 11. redni seji
Občinskega sveta, ki je bila 25.10.2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI
JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je Simona Kancler pojasnila, da so bili v skladu s sklepom
Občinskega sveta med prvo in drugo obravnavo spremenjeni štirje členi Odloka.
Spremembe so se nanašale na dopolnitev člena, kaj bodo vsebovali posamični
odloki, razčiščena je bila dikcija »distribucija in oskrba z zemeljskim plinom«,
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spremenjen pa je bil tudi 12. člen Odloka v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo
Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija na besedilo Odloka o gospodarskih javnih službah v občini
Jesenice nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da ga
sprejme v drugi obravnavi.
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme dva redakcijska popravka v predlogu Odloka o gospodarskih javnih
službah v občini Jesenice, in sicer:
v 9. členu se popravi oštevilčenje naštetih gospodarskih javnih služb;
v 9. členu se 6. alineja dopolni tako, da se glasi: »pokopališka in pogrebna
dejavnost ter urejanje pokopališč«.
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice v drugi
obravnavi, s sprejetima redakcijskima popravkoma.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice v drugi
obravnavi.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga,
da se sprejme predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice v
drugi obravnavi.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
228. sklep 12. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.11.2007 k 3.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O GOSPODARSKIH JAVNIH
SLUŽBAH V OBČINI JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice v
drugi obravnavi in z naslednjima redakcijskima popravkoma, in sicer:
v 9. členu se popravi oštevilčenje naštetih gospodarskih javnih služb;
v 9. členu se 6. alineja dopolni tako, da se glasi: »pokopališka in pogrebna
dejavnost ter urejanje pokopališč«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O ENKRATNI DENARNI POMOČI ZA NOVOROJENCE V
OBČINI JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je Tea Višnar povedala, da med prvo in drugo obravnavo ni
prišlo do nobenih vsebinskih sprememb Odloka, v največji možni meri pa so bile
upoštevane vse jezikovne pripombe ter popravljene vejice, za katere je bilo
opozorjeno, da niso pravilno uporabljene. Poiskala pa se je tudi rešitev glede
oddaje vlog, in sicer naj bi se te vloge oddajale na Centru za socialno delo.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija na besedilo predloga Odloka o enkratni denarni pomoči za
novorojence v občini Jesenice nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu
občine Jesenice, da ga sprejme v drugi obravnavi.
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini
Jesenice v drugi obravnavi.
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 Odloka o enkratni denarni pomoči za
novorojence v občini Jesenice v drugi obravnavi.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
229. sklep 12. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.11.2007 k 4.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O ENKRATNI DENARNI POMOČI
ZA NOVOROJENCE V OBČINI JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini
Jesenice v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA
IN REDARSTVA JESENICE – PRVA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je Simona Kancler povedala, da je pripravljeni Odlok
rezultat medsebojnega dogovora občin Zgornje Gorenjske, ki so izrazile željo, da
bi se v skupnem občinskem organu opravljale določene službe. Predlagano je
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bilo, da bi se ti dve službi ustanovili v skupnem občinskem organu, na predlog pa
so se odzvale občine Kranjska Gora, Žirovnica in Gorje. Skupna služba je
predvidena v taki obliki, da bi medobčinsko inšpekcijo vodil vodja, predvideno pa
je zaenkrat tudi eno delovno mesto inšpektorja in tri delovna mesta občinskih
redarjev. Sedež službe bi bil na Jesenicah, stroške delovanja pa bi vse občine
pokrivale v razmerju glede na število prebivalcev. V Zakonu o javnih financah pa
je predvideno tudi sofinanciranje delovanja skupne uprave, saj država ravno tako
podpira tako obliko organiziranja skupnih služb.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija na predlog Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata
in redarstva – prva obravnava nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu,
da ga sprejme.
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva
Jesenice v prvi obravnavi.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko
predlagam da se sprejme predlog Odloka o ustanovitvi medobčinskega
inšpektorata in redarstva – prva obravnava, s popravkom besedila v 3. vrstici 1.
odstavka 1. člena tako, da se črtata besedi »bosta delovala« in se ju nadomesti z
besedama »bo deloval«.
V razpravi so sodelovali:
Oto Kelih:
Svetniška skupina Socialnih demokratov ima dve vprašanji oz. pobudi. V
preambuli ni navedeno, kateri odlok ali zakon opredeljuje inšpekcijsko
dejavnost, v 14. členu pa je potrebno bolj natančno definirati, kaj se zgodi
v primeru, če posamezna občina med letom izstopi iz skupne službe. Ali v
takem primeru financira delovanje skupne službe do konca leta ali ne?
Ibrahim Smajić:
Redarjem se je s tem odlokom naložilo preveliko breme in odgovornost,
saj bodo opravljali delo policistov. Vprašanje pa je, ali so ljudje dovolj
usposobljeni, da bodo lahko opravljali te naloge.
Zanima ga, koliko ljudi bo zaposlenih v tej skupni službi?
Zadnji stavek 7. člena je potrebno slovnično popraviti.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
S povečanjem pooblastil redarjem bo prišlo do prvih zametkov občinskih
policij, kakršne že poznajo v Ameriki in v Nemčiji.
Glede usposobljenosti in strokovnosti zaposlenih ne bo težav, saj zelo
veliko število policistov kaže zanimanje za to službo. Vodje skupne službe
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pa bo tudi prekrškovni organ, kar pomeni, da bo tako kot na policijskih
postajah izdajal odločbe.
V gradivu je navedeno, da bodo v tem organu na začetku zaposlenih štirje
ljudje, vodja skupne službe in trije občinski redarji.
Skupna služba se v polovičnem znesku sofinancira tudi s strani države,
kajti vse občine bodo to službo morale imeti urejeno. Občine bodo morale
imeti ustanovljene svoje organe ali pa sklenjeno pogodbo z eno od občin,
ki bo ta organ imela. Zato so se občina Kranjska Gora, Žirovnica in Gorje
tudi odločile, da pristopijo k ustanovitvi tega skupnega organa. Glede na
število prebivalcev pa je prav, da je sedež tega skupnega organa na
Jesenicah.
Boris Smolej:
Zaposlenim v tej skupni službi je potrebno povedati, da bodo delali v
turnusu, in ne samo od osmih do treh, kajti med tem časom največkrat na
področju javnega reda in miru niti ni potrebno ukrepati.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Dokler v skupni službi ne bo dovolj zaposlenih je fizično nemogoče
zagotoviti delo redarjev v treh izmenah. V začetni fazo bodo redarji zato
delali predvsem dopoldan in popoldan, ko pa se bo število zaposlenih
povečalo, pa bodo redarji lahko opravljali 24 - urno delo.
Marija Kalan:
Ob vikendih bi morala biti organizirana dežurna služba redarjev, kajti v tem
času se zgodi največ kršitev javnega reda in miru, pa se občini ne morejo
na nikogar obrniti.
Boris Bregant:
Pred uveljavitvijo Odloka bi morali v 4. členu čim bolj natančno definirati
medsebojne pravice in obveznosti. Izkušnje nas namreč učijo, da po
podpisu dogovora, ostali podpisniki svoje obveznosti večkrat zelo slabo
izpolnjujejo, zato bi bilo potrebno predvsem materialne stroške že na
začetku zelo natančno definirati.
Po razpravi je župan predlagal
230. sklep 12. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.11.2007 k 5.
točki
dnevnega
reda:
PREDLOG
ODLOKA
O
USTANOVITVI
MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA JESENICE – PRVA
OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in
redarstva Jesenice v prvi obravnavi in z naslednjimi pripombami:
redarjem se daje preveč pooblastil in odgovornosti;
preuči se 14. člen Odloka, v katerem ni točno definirano, kaj se zgodi, če
občina izstopi, do kdaj nosi stroške, ali do konca leta ali do tistega meseca, ko
je izstopila;
pred zaposlitvijo redarjev naj bodo ti seznanjeni z delovnim časom, ki naj bo v
turnusu, v treh izmenah in ne le v dopoldanskem času;
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med vikendi naj bo za redarje organizirana dežurna služba, ker se v tem času
zgodi največ kršitev;
v 4. členu naj se bolj natančno definira, kdo, kje in kdaj nosi določene
obveznosti, predvsem je to mišljeno na prevzem materialnih stroškov, v
primeru, če občine ne, ali slabo izpolnjujejo svoje obveznosti.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 23
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI SKUPNE NOTRANJE REVIZIJSKE
SLUŽBE – PRVA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je Simona Kancler povedala, da je pravna podlaga za
pripravo tega Odloka Zakon o lokalni samoupravi. Skupno notranjo revizijsko
službo naj bi ustanovile občine Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica, Gorje in
Bohinj. Specifika dela pri notranji revizijski službi je nekoliko drugačna, saj so
revizorji podrejeni neposredno županu. Za skupni notranji organ pa tudi v tem
primeru velja, da so občine upravičene do polovičnega povračila stroškov s strani
države. Glede na to, da je v občini Jesenice notranja revizijska služba že
organizirana in da zelo dobro deluje, je bilo s strani drugih občin pokazano veliko
zanimanja za to skupno službo.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisije na predlog Odloka o ustanovitvi Skupne notranje revizijske
službe Jesenice v prvi obravnavi nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu,
da ga sprejme.
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe Jesenice
v prvi obravnavi.
V razpravi je sodeloval:
Boris Bregant:
Tudi pred sprejemom tega Odloka je potrebno v 8. členu natančno
definirati razmerja glede znanega obsega obremenitev.
Po razpravi je župan predlagal
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231. sklep 12. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.11.2007 k 6.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI SKUPNE
NOTRANJE REVIZIJSKE SLUŽBE – PRVA OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Odloka o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe
Jesenice v prvi obravnavi in s pripombo, da se
v 8. členu bolj natančno definira, kdo, kje in kdaj nosi določene obveznosti,
predvsem je to mišljeno na prevzem materialnih stroškov, v primeru, če
občine ne, ali slabo izpolnjujejo svoje obveznosti.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG PRAVILNIKA O PRENEHANJU VELJAVNOSTI PRAVILNIKA O
ODDAJANJU POSLOVNIH PROSTOROV IN GARAŽ V LASTI OBČINE
JESENICE V NAJEM TER DOLOČANJU NAJEMNIN.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da ima Občina Jesenice
sprejet Pravilnik na podlagi katerega oddaja poslovne prostore in garaže v najem.
Od začetka veljavnosti Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
in Uredbe, ki podrobno ureja postopek oddaje stvarnega premoženja v najem, ni
več pravne podlage za uporabo tega Pravilnika, zato se ga z enakovrednim
aktom tudi razveljavlja.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisije nima pripomb na predlog Pravilnika o prenehanju veljavnosti
Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov in garaž v lasti Občine Jesenice v
najem ter določanju najemnin, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme.
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Pravilnika o prenehanju veljavnosti pravilnika o oddajanju
poslovnih prostorov in garaž v lasti Občine Jesenice v najem ter določanju
najemnin.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga,
da se sprejme predlog Pravilnika o prenehanju veljavnosti Pravilnika o oddajanju
poslovnih prostorov in garaž v lasti Občine Jesenice v najem ter določanju
najemnin.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
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232. sklep 12. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.11.2007 k 7.
točki dnevnega reda: PREDLOG PRAVILNIKA O PRENEHANJU
VELJAVNOSTI PRAVILNIKA O ODDAJANJU POSLOVNIH PROSTOROV IN
GARAŽ V LASTI OBČINE JESENICE V NAJEM TER DOLOČANJU
NAJEMNIN.
Sprejme se predlog Pravilnika o prenehanju veljavnosti pravilnika o oddajanju
poslovnih prostorov in garaž v lasti Občine Jesenice v najem ter določanju
najemnin.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG PROGRAMA DELA IN FINANČNI NAČRT RAZVOJNE AGENCIJE
ZGORNJE GORENJSKE ZA LETO 2008.
V uvodni obrazložitvi je Boža Kovač povedala, da mora v skladu z Odlokom o
ustanovitvi Občinski svet dati soglasje k programu dela in finančnemu načrtu
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. Svet zavoda je program dela že
obravnaval in ga je tudi sprejel. Program dela in finančni načrt sta v večjem delu
usklajena z vsemi občinami ustanoviteljicami RAGOR-ja. Glede jeseniškega dela
pa je program dela in finančni načrt RAGOR-ja v celoti usklajen s predlogom
proračuna občine Jesenice.
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 da
soglasje k predlaganemu Programu dela RAGOR za leto 2008 s finančnim
načrtom.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da da
soglasje k predlaganemu Programu dela RAGOR za leto 2008 s finančnim
načrtom.
V razpravi so sodelovali:
Zoran Kramar:
Zanima ga, kakšno je stališče občine Jesenice glede predvidene
reorganizacije oz. združitve razvojnih agencij na Gorenjskem ter kdaj naj bi
bila ta združitev izvedena?
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Boža Kovač:
Predlog reorganizacije vseh razvojnih agencij je v osnutku že narejen in bo
predvidoma v mesecu decembru predstavljen na svetu županov. Pri tem
predlogu gre za združevanje treh razvojnih agencij, saj je njihova vsebina
dela taka, da je ta združitev smiselna.
Prav je, da se predvsem zaradi vsebine dela in zaradi pomanjkanja
ustreznih kadrov razvojne agencije združijo in specializirajo za opravljanje
različnih nalog.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Svetnice in svetniki so že večkrat opozarjali na možnost združitve
razvojnih agencij in tudi sam podpira ta predlog, ker bo edino na ta način
delovanje razvojnih agencij lahko cenejše in bolj operativno.
Lokacije razvojnih agencij naj bi po združitvi ostale nespremenjene, bodo
pa njihove naloge bolj natančno določene. Na svetu županov pa bo sam
tudi predlagal, da naj bodo razvojne agencije bolj aktivne pri posredovanju
predlogov in idej, ne da se samo vključujejo v projekte, ki jih posamezna
občina že načrtuje.
Vloga razvojne agencije bi morala biti predvsem v pomoči občinam pri
prijavah na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev, zato je bil dogovor
županov Zgornje Gorenjske, da podprejo predlog združitve razvojnih
agencij.
Po razpravi je župan predlagal
233. sklep 12. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.11.2007 k 8.
točki dnevnega reda: PREDLOG PROGRAMA DELA IN FINANČNI NAČRT
RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE ZA LETO 2008.
Občinski svet soglaša k predlaganem Programu dela RAGOR za leto 2008 s
finančnim načrtom.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
PREDLOG SKLEPOV O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE PO ODLOKU O
DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA OBČINSKE TAKSE ZA LETO 2008 IN ZA
LETO 2009.
V uvodni obrazložitvi je Tomaž Vidmar povedal, da je na podlagi 4. člena Odloka
o občinskih taksah potrebno vsako leto določiti vrednost točke, ki je odvisna od
predvidene povprečne rasti cen in na podlagi katere se obračunavajo občinske
takse. Za leto 2008 vrednost točke tako zanaša 0,053 ERU, za leto 2009 pa
0,054 EUR.
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O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisije nima pripomb na predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke
po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 55/07) za leto
2008, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme.
Statutarna komisije nima pripomb na predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke
po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 55/07) za leto
2009, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme.
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah
v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 55/07) za leto 2008 v višini 0,053 EUR.
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah
v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 55/07) za leto 2009 v višini 0,054 EUR.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga, da se sprejme predlog Sklepa
vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice (Ur.
55/07) za leto 2008 v višini 0,053 EUR.
Odbor za gospodarstvo predlaga, da se sprejme predlog Sklepa
vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice (Ur.
55/07) za leto 2009 v višini 0,054 EUR.

o določitvi
list RS, št.
o določitvi
list RS, št.

Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Sprejme se predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih
taksah v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 55/07) za leto 2008 v višini 0,053 EUR.
Sprejme se predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih
taksah v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 55/07) za leto 2009 v višini 0,054 EUR.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
234. sklep 12. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.11.2007 k 9.
točki dnevnega reda: PREDLOG SKLEPOV O DOLOČITVI VREDNOSTI
TOČKE PO ODLOKU O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA OBČINSKE
TAKSE ZA LETO 2008 IN ZA LETO 2009.
Sprejme se predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih
taksah v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 55/07) za leto 2008 v višini 0,053 EUR.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 24
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.
in
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235. sklep 12. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.11.2007 k 9.
točki dnevnega reda: PREDLOG SKLEPOV O DOLOČITVI VREDNOSTI
TOČKE PO ODLOKU O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA OBČINSKE
TAKSE ZA LETO 2008 IN ZA LETO 2009.
Sprejme se predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih
taksah v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 55/07) za leto 2009 v višini 0,054 EUR.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
PREDLOG SKLEPOV O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA
ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA NA OBMOČJU OBČINE JESENICE
ZA LETO 2008 IN ZA LETO 2009.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da odmera nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča temelji na točkovnem sistemu, zato Občinski svet
za vsako proračunsko leto s sklepom določi vrednost točke. Vrednost točke se
valorizira po indeksi rasti življenjskih potrebščin na podlagi podatkov Statističnega
urada Republike Slovenije. Vrednost točke je tako za leto 2008 povečana za 3,5
%, za leto 2009 pa za 2,5 %. Dejanske vrednosti točk so naveden v gradivu, s
tem, da se za poslovne in proizvodnje površine vrednosti točke že nekaj let ne
povečujejo.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisije nima pripomb na predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto
2008, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme.
Statutarna komisije nima pripomb na predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto
2009, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme.
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2008.
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2009.
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Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2008.
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2009.
Boris Smolej – predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Sklepa o
vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju občine Jesenice za leto 2008.
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Sklepa o
vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju občine Jesenice za leto 2009.
V razpravi sta sodelovala:
Jernej Udir:
Zanima ga, za koliko odstotek se poveča vrednost točke v letu 2008 in v
letu 2009?
Valentina Gorišek:
Za leto 2008 je predvideno povečanje vrednosti točke za 3,5 %, za leto
2009 pa za 2,5 %.
Po razpravi je župan predlagal
236. sklep 12. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.11.2007 k 10.
točki dnevnega reda: PREDLOG SKLEPOV O VREDNOSTI TOČKE ZA
IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA NA
OBMOČJU OBČINE JESENICE ZA LETO 2008 IN ZA LETO 2009.
Sprejme se predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2008.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 24
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.
in
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237. sklep 12. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.11.2007 k 10.
točki dnevnega reda: PREDLOG SKLEPOV O VREDNOSTI TOČKE ZA
IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA NA
OBMOČJU OBČINE JESENICE ZA LETO 2008 IN ZA LETO 2009.
Sprejme se predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11:
PREDLOG LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE ZA LETO 2008 IN ZA LETO
2009.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da je na podlagi Zakona o
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin letni načrt razpolaganja z
nepremičnim premoženjem tista podlaga, ki občini omogoča, da v letu 2008 in
2009 proda določeno stvarno premoženje. Gre za nepremičnine v obliki zemljišč
in za nepremičnine v obliki stanovanj in poslovnih prostorov. V gradivu so vse
nepremičnine opisane s parcelno številko, s katastrsko občino, s trenutno rabo in
tudi z okvirno vrednostjo.
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 Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča v lasti
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – stanovanja in
poslovni prostori v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 z dopolnilnim
predlogom v seznamu navedenih stanovanj.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
POBUDA:
Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – stanovanja in poslovni
prostori v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 se dopolni s prodajo
stanovanja na Jesenicah, Cesta maršala Tita 71.
V Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – stanovanja in poslovni
prostori v lasti Občine Jesenice za leto 2008 se vključi isto stanovanje, s katerim
se je ta letni načrt dopolnil.
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SKLEP:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga,
da se Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – stanovanja in
poslovni prostori, v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 sprejme.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča, v lasti Občine
Jesenice za leti 2008 in 2009.
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – stanovanja in poslovni
prostori, v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
Boris Smolej – predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme Letni načrt
razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča v lasti občine Jesenice za
leti 2008 in 2009.
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme Letni načrt
razpolaganja z nepremičnim premoženjem – stanovanja in poslovni prostori v
lasti občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
V razpravi so sodelovali:
Matjaž Peskar:
Program prodaje nepremičnin, predvsem stanovanj, je zelo obsežen, saj
naj bi se Občina prodala kar 150 stanovanj. Od prodaje teh stanovanj je
planiran neposredni prihodek proračuna 1.381.100 EUR.
Iz orientacijske vrednosti stanovanj pa je razvidno, da bodo ljudje lahko
kupili stanovanja celo bolj ugodno in cenejše, kot pa so se lahko kupovala
stanovanja po Jazbinškovem zakonu.
Ne strinja se s cenami stanovanj, ki so navedene v gradivu, zato ga
zanima ga, ali so to res samo orientacijske vrednosti in se bodo stanovanja
pred prodajo ponovno ocenjevala?
Valentina Gorišek:
V gradivu so navedene knjižne vrednosti stanovanj. Vsa stanovanja bodo
pred prodajo ocenjena, saj cenitev ne sme biti stara več kot pol leta.
Stanovanja bo ocenil sodni cenilec ali pooblaščeni revizijski cenilec, bodo
pa ta stanovanja prodana po bistveno višji ceni, kot je navedena v gradivu.
Branka Doberšek:
Predlaga, da se med prodajo poslovnih prostorov vključi tudi gostinski lokal
v Turistu, in sicer tisti del, ki bo še ostal na razpolago po preselitvi Pošte v
ta objekt.
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Valentina Gorišek:
Po preselitvi Pošte v objekt Turista bodo prostori gostinskega lokala
bistveno manjši. Poleg tega pa je potrebno tudi zetažirati celotno stavbo,
za kar so sredstva planirana v proračunu za leto 2009. Ko bo etažna
lastnina urejena pa bo tudi ta objekt uvrščen v program prodaje.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Po preselitvi Pošte se bo sprostil prostor pri železniški postaji, ki ga Pošta
sedaj uporablja. Občina bo ocenila razmere in poskušala pridobiti ta
prostor, ki bi bil zaradi bližine železniške postaje lokacijsko zelo primeren
za Mladinski center ali za Klub jeseniških študentov.
Ibrahim Smajić:
Na Kidričevi 35 stanuje nek stanovalec, ki ima svoje stanovanje v dveh
delih – v prvem in v drugem nadstropju. Je pa ta stanovalec zelo
zainteresiran za zamenjavo poslovnega prostora, zato ga zanima, ali
obstaja možnost take zamenjave?
Valentina Gorišek:
Stanovalec Kidričeve 35 je tak predlog posredoval tudi na Občino
Jesenice, vendar zaradi različnih interesov ni prišlo do sklenitve skupnega
dogovora o zamenjavi prostorov. Bo pa ta poslovni prostor v prihodnjem
letu naprodaj, tako da ga bo omenjeni stanovalec lahko kupil.
Ivanka Zupančič:
Predlaga, da se v sklep Občinskega sveta vključi tudi dopolnilni predlog, ki
je bil Občinskemu svetu posredovan naknadno.
Robert Pesjak:
V planu za leti 2008 in 2009 so načrtovani prihodki v višini knjigovodske
vrednosti stanovanj. Če se bodo ta stanovanja na podlagi cenitve
prodajala po višji vrednosti, ga zanima, za kakšen namen se bo porabil
višek sredstev?
Valentina Gorišek:
Višek sredstev priteče v integralni proračun, potem pa Občinski svet ob
sprejemu zaključnega računa ali rebalansa proračuna odloča o njihovi
razdelitvi.
Boris Smolej:
Ob zadnjem potresu je bilo napisano, da je poslopje Pošte na Jesenicah
zelo poškodovano. V kolikor bo Občina kupovala te prostore, je prodajalca
potrebno spomniti na to, da je bilo takrat napisano, da je zaradi potresne
nevarnosti tega objekta Pošto nujno potrebno čim prej preseliti na drugo
lokacijo.
Jernej Udir:
Zanima ga, kaj pomeni klasifikacija »neplodno zemljišče?«
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Valentina Gorišek:
Katastrsko kulturo zemljišč določa geodetska uprava.
Andrej Černe:
Geodetska uprava za neplodno zemljišče označi tisto zemljišče, ki je
rangirano kot najslabša kmetijska kultura oz. kot zemljišče, na katerem nič
ne uspeva.
Marko Zupančič:
V letnem načrtu so navedeni tudi potencialni kupci za posamezno
nepremičnino. Zanima ga, ali so s temi kupci že sklenjene kakšne
predkupne pogodbe oz. ali morajo ti kupci po sprejemu letnega načrta
ponovno vložiti predlog za odkup posamezne nepremičnine?
Valentina Gorišek:
V primerih, kjer je že naveden konkreten kupec, gre za nepremičnine, ki jih
ti kupci že uporabljajo ali pa te nepremičnine zaokrožujejo njihovo
funkcionalno zemljišče. V določenih primerih pa gre tudi za tako nizko
vrednost nepremičnine, da je mogoče s kupcem neposredno skleniti
pogodbo. Niso pa s kupci podpisane še nobene pogodbe, ker tudi letni
načrt razpolaganja s premoženjem še ni sprejet.
Po razpravi je župan predlagal
238. sklep 12. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.11.2007 k 11.
točki dnevnega reda: PREDLOG LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE ZA LETO 2008
IN ZA LETO 2009.
1. Sprejme se Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča
v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
2. Sprejme se Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem –
stanovanja in poslovni prostori v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 z
dopolnilnim predlogom in v seznamu navedenih stanovanj, ki bodo predmet
prodaje v letu 2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 24
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 12:
PREDLOG
LETNEGA
NAČRTA
PRIDOBIVANJA
NEPREMIČNEGA
PREMOŽENJA V LAST OBČINE JESENICE ZA LETO 2008 IN ZA LETO 2009.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da so v tem programu
navedena zemljišča, ki jih Občina pridobiva za potrebe izgradnje javne
komunalne, športne, gospodarske in kulturne infrastrukture. V gradivu so vsa ta
zemljišča navedena in opremljena s podatki iz geodetskega sistema.
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 Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine
Jesenice za leti 2008 in 2009.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga,
da se sprejme Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine
Jesenice za leti 2008 in 2009.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leti
2008 in 2009.
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 Letni načrt pridobivanja
nepremičnega premoženja v last občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
239. sklep 12. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.11.2007 k 12.
točki dnevnega reda: PREDLOG LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA
NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LAST OBČINE JESENICE ZA LETO 2008
IN ZA LETO 2009.
Sprejme se Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine
Jesenice za leti 2008 in 2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 13:
PREDLOG GRADITVE IN VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST ZA OBDOBJE
2008 – 2011.
V uvodni obrazložitvi je Tomaž Vidmar povedal, da Odlok o občinskih cestah
določa, da je potrebno za obdobje štirih let pripraviti oz. sprejeti plan graditve in
vzdrževanja občinskih cest. Do sedaj se je ta plan sprejemal tako, da se je sprejel
na koordinaciji predsednikov krajevnih skupnosti in je bil potem sestavni del
občinskega proračuna. Letos pa je bil v sodelovanju s predsedniki krajevnih
skupnosti pripravljen plan za obdobje od leta 2008 do leta 2010. V drugi točki
predlaganega sklep pa je predlagano, da ta plan lahko spremeni le župan ob
predhodnem soglasju tiste krajevne skupnosti, v kateri se ta plan spreminja.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal:
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga,
da se prejme predlog Plana graditve in vzdrževanja občinskih cest v obdobju od
leta 2008 do 2011.
Plan graditve in vzdrževanja občinskih cest za obdobje od leta 2008 do 2011 se
lahko spremeni s sklepom župana Občine Jesenice, ob predhodnem soglasju
krajevne skupnosti, v kateri pride do spremembe, in sicer tisti del programa, ki se
izvaja na podlagi sprejetega programa modernizacije cest, usklajenega na
Koordinaciji predsednikov krajevnih skupnosti.
V razpravi so sodelovali:
Ibrahim Smajić:
Na Občinskem svetu je že večkrat prosil oz. predlagal, da se uredi odsek
Ceste 1. maja do hišne številke 81. To je odsek ceste, ki gre mimo
otroškega igrišča Podmežaklo. Ta odsek je makadamski in zelo ozek,
tako, da tovornjak, ki pobira smeti, po tem odseku sploh ne more peljati.
Ta odsek še kar ni uvrščen v program del, zato predlaga, da se ga sedaj
uvrsti med plan vzdrževanja občinskih cest.
Ureditev Ceste 1. maja ni uvrščena v program del do leta 2011, čeprav so
v proračunu za to investicijo planirana sredstva v letu 2010. To pomeni, da
plan gradnje in vzdrževanja občinskih cest ni usklajen s predlogom
proračuna.
Vsa leta se že obljublja, da bo Podmežaklo zgrajena tudi kanalizacija, pa
se potem vsako leto ta investicija pomika v prihodnje obdobje.
Tomaž Vidmar:
Na odseku Ceste 1. maja do hišne številke 81 je že bila podrta ena hiša,
tako da je ta odsek sedaj nekoliko širši, da po njem lahko vozijo tudi
smetarska vozila.
Kanalizacija Podmežakla in ureditev Ceste 1. maja sta v planu za leti 2010
in 2011. Ta investicija je prijavljena tudi na kohezijske sklade, kjer obstaja
velika možnost za pridobitev nepovratnih sredstev.
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Branka Doberšek:
Zanima jo, ali so tudi oporni zidovi vključeni v ta program vzdrževanja
občinskih cest? Konkretno jo zanima za oporni zid na lokaciji Gorska pot 3.
Tomaž Vidmar:
V plan gradnje in vzdrževanja občinskih cest so vključene samo ceste,
oporni zid pa je vključen v predlog proračuna.
Marija Kalan:
Kanalizacija Podmežakla in obnova Ceste 1. maja sta bili res obljubljeni za
leto 2008, vendar pa je sedaj realizacija tega projekta predvidena za leto
2010.
Na to temo so bili organizirani tudi skupni sestanki s krajani, na katerih pa
so nastali problemi, ker nihče od njih noče odstopiti niti 10 cm svojega
zemljišča.
Ibrahim Smajič:
Njegov očitek se ni nanašal na predsednika krajevne skupnosti, saj ve, da
krajevna skupnost dobro dela. Omenjene razloge pa je potrebno napisati,
da bodo ljudje vedeli, da za nastalo situacijo ni kriva Občina, ampak so
krivi krajani sami.
Ljudmila Ilenič:
Rada bi opozorila na problem železničarskega sklopa blokov. O tem
problemu se je že razpravljalo tudi na kolegiju predsednikov krajevnih
skupnosti, vendar pa je bil z različnimi pripombami ta projekt potem
umaknjen.
Problemi na tem območju se dnevno pojavljajo, zato stanovalci zahtevajo
skupen sestanek s Komunalno direkcijo, krajevno skupnostjo in
predstavniki hiš.
Zanima jo, ali obstaja neka rezerva, da bi se v doglednem času ta sklop
vsaj uvrstil v plan del, čeprav gre za zelo zahteven projekt, ki bo zahteval
kar znatna finančna sredstva?
Tomaž Vidmar:
Za to območje so bili že narejeni idejni projekti, vendar pri stanovalcih ni
bilo volje do sofinanciranja, zato te rešitve niso bile izvedene.
Za leto 2008 ni možnosti, da bi ta projekt uvrstili v plan, za leto 2009 pa bi
se v primeru rebalansa proračuna eventuelno to celo dalo realizirati.
Boris Smolej:
Ureditev krožišča in mostu na Koroški Beli nista vključena ne v program
vzdrževalnih del, ne v načrt razvojnih programov in tudi ne v predlog
proračuna.
Krajevna skupnost in kraj, ki sta najbolj na udaru zaradi ekologije, je prav,
da sta razvojno tudi bolj razvita.
Po razpravi je župan predlagal
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240. sklep 12. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.11.2007 k 13.
točki dnevnega reda: PREDLOG GRADITVE IN VZDRŽEVANJA OBČINSKIH
CEST ZA OBDOBJE 2008 – 2011.
1. Sprejme se predlog Plana graditve in vzdrževanja občinskih cest v obdobju od
leta 2008 do 2011.
2. Plan graditve in vzdrževanja občinskih cest za obdobje od leta 2008 do 2011
se lahko spremeni s sklepom župana Občine Jesenice, ob predhodnem
soglasju krajevne skupnosti, v kateri pride do spremembe, in sicer tisti del
programa, ki se izvaja na podlagi sprejetega programa modernizacije cest,
usklajenega na Koordinaciji predsednikov krajevnih skupnosti.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 24
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 14:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2008 IN ZA LETO
2009 – PRVA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je župan Tomaž Tom Mencinger povedal, da je predlog
proračuna za leto 2008 in za leto 2009 pripravljen glede na navodila države za
sestavo proračuna, upoštevana pa so tudi priporočila in usmeritve Nadzornega
odbora občine Jesenice. Vsebina proračuna je že bila predstavljena
predsednikom političnih strank, z njo pa so seznanjene tudi vse krajevne
skupnosti v občini. Proračun je najbolj pomemben akt lokalne skupnosti, saj se z
njim usmerjajo razvoj in investicije v občini.
Proračun za leto 2008 je v delu prihodkov prikazan z nekaj primanjkljaja, za
katerega se načrtuj, da bo pokrit z ostankom sredstev na računu iz leta 2007.
Sicer pa je v proračunu za leto 2008 planiranih okoli 21 mio EUR prihodkov in
odhodkov, v letu 2009 pa okoli 23 mio EUR, s tem, da se z nakupom in prodajo
premoženja, prihodki lahko še nekoliko povečajo v korist proračuna.
Prioriteta med projekti občine je Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice.
Občina je ustanoviteljica tega visokošolskega zavoda in mora do naslednjega
študijskega leta zagotoviti pogoje za izobraževanje dveh generacij študentov na
Jesenicah. Za ta projekt se namenja veliko sredstev, poleg tega pa tudi časa za
realizacijo projekta ni ravno veliko, zato je treba takoj v začetku leta pristopiti k
izbiri izvajalcev in do jeseni projekt tudi zaključiti.
Drug pomemben projekt je revitalizacija območja Fiprom. Gre za okoli 50.000 m2
površin, za ureditev katerih je ustanovljen konzorcij 12 podjetij in Občine
Jesenice. Na tem območju naj bi konzorcij ustvaril nek center, ki bo vključen v
novo upravno in gospodarsko središče občine. Občina je za komunalno
opremljenost teh zemljišč uspela pridobiti 2,2 mio EUR nepovratnih sredstev.

22

Realno je pričakovati, da bo ta investicija v delu, ki pripada 12 članom konzorcija,
zaključena v štirih letih, v delu, ki pripada Občini pa kakšno leto kasneje. Občina
bo s tem pridobila zelo urejen del Jesenic, novo mestno tržnico ter center
vseživljenjskega učenja z novo knjižnico.
Rekonstrukcija Tavčarjev ulice predstavlja tretji velik projekt občine. Glede na
dejstvo, da je v tem delu mesta zelo veliko prebivalcev je ureditev Tavčarjeve
ulice prijavljena tudi kot regijski projekt, ki je med rezervnimi projekti na prvem
mestu. V sklopu prioritetne liste vsi projekti sigurno ne bodo uspeli, zato obstaja
realna možnost za pridobitev nepovratnih sredstev za ureditev Tavčarjeve ulice.
Na Tavčarjevi ulici je potrebno urediti vso komunalno infrastrukturo, poleg tega pa
se predvideva v tem delu mesta tudi drugačni režim vožnje, saj bi z ureditvijo
enosmernega prometa pridobili dodatne parkirne površine. S podjetjem Integral
pa že potekajo tudi dogovori, da bi se na površini, kjer so se včasih izvajali
tehnični pregledi, zgradila parkirna hiša. V letu 2008 pa se bo po vsej verjetnosti
začela tudi gradna garažne hiše in heliodroma pri Splošni bolnišnici Jesenice.
Poleg tega pa se predvideva tudi širitev bolnišnice z izgradnjo operacijsko
urgentnega bloka v velikosti 5.000 m2.
Četrti večji projekt je ureditev športnega parka Podmežaklo, s prednostno
investicijo v hokejsko halo. Ta športna dvorana nima vseh potrebnih dokumentov,
zato je glede na število obiskovalcev, zelo pomembno, da se to prednostno uredi.
Celoten kompleks športnega parka pa naj bi se potem urejal po fazah: 1. faza je
temeljita obnova športne hale, 2. faza je izgradnja nove večnamenske kulturnošportne dvorane, 3. faza pa je ureditev nogometnega igrišča. Vsi ostali projekti pa
se bodo izvajali v skladu z načrtom razvojnih programov, ki je bil usklajen tudi s
krajevnimi skupnostmi.
Velik projekt, ki se pripravlja, je tudi ureditev mejnega platoja Karavanke, vendar
pa ta projekt v veliki meri ne bremeni občinskega proračuna. V tem delu občina
vidi veliko priložnost predvsem v kulturnem, športnem in zabaviščnem delu, zato
tudi že potekajo konkretni dogovori s pristojnimi ministrstvi. V ta del pa bo
potrebno umestiti tudi tri enote Policije, s tem da se v noči iz 20. na 21. december
Schengenska meja na tam območju ukinja. Takrat bo na tej lokacija svojo funkcijo
nastopila svojo funkcijo izravnalna enota Policije oz. Schengenska policija, ki bo
vršila notranji nadzor. Verjetno pa se na to območje seli tudi policijska enota
prometne policije iz Kranja. Išče pa se tudi nova lokacija za policijsko postajo na
Jesenicah, ki je prioriteten projekt takoj za Schengensko mejo.
Brigita Džamastagič je v nadaljevanju pojasnila, da je v proračun za leto 2008 in
2009 uvrščen nov proračunski uporabnik, to so skupne službe, ki so že bile
predmet obravnave pri potrjevanju odlokov o njihovi ustanovitvi. V letošnjem letu
pa je začela veljati tudi nova Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja, ki je
osnova za pripravo načrtov razvojnih programov. Sicer pa obseg proračuna v letu
2008 z vsemi prihodki in odhodki znaša 21,9 mio EUR, s tem, da se bo
načrtovani primanjkljaj pokril z ostankom sredstev na računu iz leta 2007 in z
dodatnim zadolževanjem v višini 1,4 mio EUR. Proračun za leto 2009 pa znaša
23 mio EUR in je usklajen, tako da se v letu 2009 zaenkrat ne načrtuje dodatnega
zadolževanja. Večji obseg proračuna v letu 2009 pa izhaja predvsem iz
investicijske porabe, saj tekoča poraba ostaja skoraj nespremenjena.
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O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisije ugotavlja, da nima pripomb na predlagano besedilo
proračunu občine Jesenice za leto 2008 v prvi obravnavi, zato
Občinskemu svetu, da ga sprejem.
Statutarna komisije ugotavlja, da nima pripomb na predlagano besedilo
proračunu občine Jesenice za leto 2009 v prvi obravnavi, zato
Občinskemu svetu, da ga sprejem.

Odloka o
predlaga
Odloka o
predlaga

Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance se je seznanil s pripombami in predlogi delovnih
teles in predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da s temi pripombami in
predlogi sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2008 v prvi
obravnavi.
Odbor za proračun in finance se je seznanil s pripombami in predlogi delovnih
teles in predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da s temi pripombami in
predlogi sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2009 v prvi
obravnavi.
Zoran Kramar – predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2008 v prvi obravnavi na
področjih, za katere je Odbor pristojen, z naslednjimi predlogi in pripombami:
prednostno je potrebno obravnavati investicijo v stoletno šolo na Koroški
Beli;
preuči naj se možnost ureditve varovanih otroški igrišč na območju občine
Jesenice.
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2009 v prvi obravnavi na
področjih, za katere je Odbor pristojen.
Ibrahim Smajić – predsednik Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter
zdravstvo:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga, da Občinski svet
občine Jesenice sprejme predlagani Proračun občine Jesenice za leto 2008 v prvi
obravnavi na področjih, za katere je Odbor pristojen z naslednjimi predlogi in
pripombami :
kaj se bo zgodilo v primeru, če so bodo med letom 2008 in 2009 pokazale
potrebe po organizaciji nečesa, kar sedaj še ni predvideno;
ali bodo ostali projekti možni šele v letu 2010, ali se bodo po potrebi
sredstva lahko prerazporedila tudi ob rebalansu proračuna;
potrebno bi bilo razmišljati o pocenitvi storitve pomoči na domu za
uporabnike oz. o večjem vložku občine za večjo dostopnost ljudi do teh
storitev;
kako so se glede na demografsko situacijo, planirala sredstva za leti 2008
in 2009? Glede na to, da se delež starostnikov v populaciji povečuje, ali je
predvideno, da se bodo tudi sredstva z leti povečevala;
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za področje dolgotrajne oskrbe je potrebno med drugim narediti neko
strategijo, ki bo zajemala tudi ukrepe za pridobitev večposteljnih kapacitet
za dolgotrajno oskrbo;
mesta v domovih za ostarele bo potrebno povečevati in eventuelno najti
tudi koncesionarja za to dejavnost;
pri stanovanjih, ki so brez dvigal, v njih pa stanujejo ljudje po 75. letu
starosti, naj se poskuša za te ljudi bolj organizirano poskrbeti;
po šolah naj bi se z namenom pomoči starejšim organizirajo neke
aktivnosti, kajti veliko otrok ima zelo razvit socialni čut in bi z veseljem
pomagali starejšim ljudem;
ena od možnosti razvoja za skrb za starejše ljudi naj bo tudi namestitev v
tujo družino.
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga, da Občinski svet
občine Jesenice sprejme predlagani Proračun občine Jesenice za leto 2009 v prvi
obravnavi na področjih, za katere je Odbor pristojen z enakimi predlogi in
pripombami, ki so bili dani že pri obravnavi predloga Proračuna za leto 2008.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga,
da Občinski svet sprejme predlagani Proračun občine Jesenice za leto 2008 v
prvi obravnavi in na področjih, za katere je Odbor pristojen: stanovanjskokomunalno področje, ceste in energetika.
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga,
da Občinski svet sprejme predlagani Proračun občine Jesenice za leto 2009 v
prvi obravnavi in na področjih, za katere je Odbor pristojen: stanovanjskokomunalno področje, ceste in energetika.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga, da Občinski svet občine Jesenice sprejme
predlagani Proračun občine Jesenice za leto 2008 v prvi obravnavi na področjih,
za katere je Odbor pristojen, z naslednjima pobudama:
na nekem proračunskem področju v okviru urejanja prostora naj se zagotovijo
dodatna proračunska sredstva, ki bodo namenjena za ohranjanje travniščnih
habitatov in kulturne krajine;
do druge obravnave predloga proračuna naj se žičnica Španov vrh iz področja
14 – gospodarstvo prenese nazaj na področje 18 – kultura, šport in nevladne
organizacije.
Odbor za gospodarstvo predlaga, da Občinski svet občine Jesenice sprejme
predlagani Proračun občine Jesenice za leto 2009 v prvi obravnavi na področjih,
za katere je Odbor pristojen.
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, da Občinski svet sprejme predlagani proračun občine Jesenice za leto
2008 v prvi obravnavi na področjih, za katere je Odbor pristojen z naslednjimi
pripombami in predlogi:
občina naj zagotovi sredstva za čiščenje hudournikov, potem pa naj te
stroške iztoži od države;

25

preuči naj se možnost, da se iz proračunskih sredstev vsako leto poskuša
sanirati en vodotok na območju občine Jesenice;
vsako leto se iz reke Save pobere veliko peska, vendar pa občina od tega
nima nič, zato naj se tudi na tem področju nekaj naredi za pridobitev
sredstev iz tega naslova in potem naj se ta sredstva namenijo za sanacijo
vodotokov;
zakaj v predlogu proračuna ni načrtovanih sredstev za regijsko odlagališče
odpadkov?
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga, da Občinski svet sprejme predlagani proračun občine Jesenice za leto
2009 v prvi obravnavi na področjih, za katere je Odbor pristojen.
V razpravi po posameznih področjih proračunske porabe so sodelovali:
Branka Doberšek:
Predlaga, da se v proračunu planirajo sredstva, da bi se v prihodnje začelo
snemati tudi seje Občinskega sveta občine Jesenice, tako kot snemajo
seje občinskih svetov v drugih občinah.
Jernej Udir:
V času, ko se je sestavljala proračun za prihodnje obdobje, so se zgodile
velike poplave v Kropi in v Železnikih. Zato ga zanima, ali bi na
proračunskem področju Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih lahko
zagotovili neka intervencijska sredstva za čiščenje vodotokov na območju
občine Jesenice?
Te vodotoke bi morali intervencijsko očistiti, sredstva za te intervencije pa
zagotoviti v občinskem proračunu, tako kot so to naredili v občini Bohinj.
Na Jesenicah bi vodotoke lahko očistilo npr. javno komunalno podjetje
JEKO-IN, d.o.o., ki ima ustrezne službe za izvajanje teh nalog. Konkretno
se njegova razprava nanaša na potok Bela in na potok Javornik.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Vodotoke je v preteklosti urejalo podjetje PUH, sedaj pa jih ureja podjetje
VGP, ki ima za to dejavnost tudi podeljeno koncesijo s strani države. ZA
urejanje vodotokov mora tudi občina prispevati del sredstev, vendar pa je
potrebno vedeti, da se na tem področju že dolgo časa ni nič naredilo.
Ljudje, ki ob vodotokih sekajo drevje, vse veje pustijo v strugah, zato
obstaja velika nevarnost, da ob večjem deževju zaradi zamašenih strug
pride do poplav.
Vodotoki na območju občine Jesenice so zelo zgledno urejeni, potrebno pa
je vedeti, da bodo podjetja, ki imajo podeljeno koncesijo za urejanje
vodotokov, sedaj kar nekaj časa delala na območjih, ki so jih prizadele
poplave.
Jernej Udir:
Iz gradiva je razvidno, da se ponovno veliko sredstev namenja za žičnico
Španov vrh. Že v prejšnjih mandatih je sam večkrat prosil, da naj se naredi
neka analiza, koliko ljudi v Planini pod Golico bi se želelo ukvarjati s
turizmom. Takrat so se pojavili trije kandidati.
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Žičničarstvo je gospodarska dejavnost, kar pomeni, da občina vlaga
sredstva v ta objekt protizakonito. Kljub temu, da se je v žičnico vložilo že
zelo veliko sredstev, pa močno dvomi, da se je vrednost te žičnice za
potencialne investitorje kaj zvišala.
V osmih letih se z žičnico Španov vrh ni zgodilo popolnoma nič, v
naslednjih osmih pa se verjetno tudi ne bo, zato predlaga, da se glede te
investicije čim prej sprejme nek pameten zaključek.
Zoran Kramar:
Pri področju turizma na strani 95 so navedene tradicionalne turistične
prireditve, ki jih sofinancira občina Jesenice. Med temi prireditvami manjka
Miklavžev sejem, zato predlaga, da se ta prireditev naknadno vključi v
gradivo.
Boža Kovač:
Med tradicionalne turistične prireditve se bo naknadno vključil tudi
Miklavžev sejem.
Zoran Kramar:
V letošnjem letu je bila odprta trim steza Žerjavec, zato naj se v letu 2009
pri proračunski postavki Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih
objektov zagotovijo sredstva za urejanje in vzdrževanje te trim steze.
Mladinski center Jesenice je v zadnjih letih precej povečal svojo dejavnost,
zato se glede na število izvedenih projektov in glede na potrebe na
področju preživljanja prostega časa mladih, načrtuje povečanje števila
zaposlenih za enega strokovnega sodelavca. V predlogu proračuna teh
sredstev ni zagotovljenih, zato predlaga, da se pri MCJ dodatno zagotovi
18.732 EUR za dodatnega strokovnega sodelavca s sedmo stopnjo
izobrazbe. Samo na ta način se bo namreč lahko še bolj kvalitetno
pripravljalo programe in aktivnosti za mlade občane.
Mladinski center se je nastanil v objekt na Kejžarjevi 22, iz katerega se je
izselila Glasbena šola. Že pri preselitvi MCJ v ta objekt se je vedelo, da je
ta objekt neuporaben, zato se je tudi Glasbena šola iz njega izselila. Takrat
so se naredile samo lepotne olepšave, da se je dejavnost MCJ lahko
začela izvajati. Sedaj pa je potrebno zagotoviti neka sredstva za obnovo
tega objekta oz. določiti prostor za mladinsko dejavnost, da bo MCJ lahko
vršil svoje aktivnosti. V tem trenutku primanjkuje neka večja dvorana za
druženje in za organizacijo prireditev, v kateri bi se lahko zbralo 150 do
200 mladih. Zato je potrebno narediti nek projekt, kako bi se ta objekt
lahko uredil in potem ta projekt vključiti v načrt razvojnih programov in v
občinski proračun.
Boris Smolej:
Načrt razvojnih programov je pripravljen do leta 2012. Na vzhodnem delu
Jesenic odpira nova poslovna cona, kjer je Kovinar že pridobil gradbeno
dovoljenje, Občina pa bo na tem delu razpolagala tudi s 14.000 m2
zemljišča, ki jih bo zamenjala za zemljišče na Hrušici. Navedeno pa je tudi,
da bo Občina dala začasno dovoljenje uporabnikom za 5 let za
vključevanje v promet na regionalno cesto.
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Ta zemljišča so bila prodana uporabnikom oz. kupcem zelo poceni, ker
niso bila komunalno opremljena. Zato je potrebno sedaj v načrtu razvojnih
programov opredeliti tudi krožišče na Koroški Beli, v ta projekt pa vključiti
državo in Acroni, da na ta način uredi dostop do podjetja. V načrt razvojnih
programov za leto 2009 naj se zato vključi izdelava projektov, v načrt za
leto 2010 in 2011 pa realizacija izgradnje krožišča na Koroški Beli.
Zoran Kramar:
Na Odboru za šolstvo, kulturo in šport je potekala obširna razprava glede
urejenosti otroških igrišč. Na Jesenicah je sicer narejeno več manjših
otroških igrišč, vendar pa se pogreša nekaj večjih urejenih in ograjenih
igrišč, kamor bi občani lahko vozili svoje otroke. Odbor je zato sprejel
predlog, da se v proračun za leti 2008 in 2009 vključijo sredstva za
ureditev vsaj enega večjega otroškega igrišča, saj je od Hrušice do Blejske
Dobrave kar nekaj zaselkov, ki taka igrišča potrebujejo.
Za nakup čistilnega stroja rolbe je v proračunu namenjenih 82.160 EUR.
Vendar pa je Zavod za šport šele 15. novembra dobil pravo ponudbo oz.
predračun, na podlagi katerega je razvidno, da je nakup čistilnega stroja z
vsemi priključki dražji za 27.840 EUR, zato predlaga, da se tudi ta
proračunska postavka poviša za navedeni znesek.
Jernej Udir:
Pri proračunski postavki prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna
dejavnost so planirana sredstva za vodovod Betel. Zanima ga, ali je s tem
mišljena gradnja celotnega vodovoda ali samo gradnja vodnega zajetja?
Tomaž Vidmar:
Sredstva so planirana tako za izgradnjo zajetja, kot tudi za izgradnjo
vodovoda. Cevi za vodovod so bile pod novo asfaltirano cesto že
poležene, da ceste ne bi bilo potrebno še enkrat prekopati, sedaj pa se bo
najprej zgradilo zajetje, potem pa še vodovod.
Po razpravi je župan predlagal
241. sklep 12. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.11.2007 k 14.
točki dnevnega reda: PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO
2008 IN ZA LETO 2009 – PRVA OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2008 v prvi obravnavi in z
naslednjimi predlogi in pripombami delovnih teles, Zavoda za šport Jesenice,
svetnika Andreja Černeta in dane na seji Občinskega sveta :
občina naj zagotovi sredstva za čiščenje hudournikov, potem pa naj te
stroške iztoži od države;
preuči naj se možnost, da se iz proračunskih sredstev vsako leto poskuša
sanirati en vodotok na območju občine Jesenice;
vsako leto se iz reke Save pobere veliko peska, vendar pa občina od tega
nima nič, zato naj se tudi na tem področju nekaj naredi za pridobitev
sredstev iz tega naslova in potem naj se ta sredstva namenijo za sanacijo
vodotokov;
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zakaj v predlogu proračuna ni načrtovanih sredstev za regijsko odlagališče
odpadkov?
Na nekem drugem proračunskem področju in v okviru Oddelka za okolje
prostor poišče dodatna proračunska sredstva, namenjena za travniščne
habitate in s tem ohranjanje krajine;
do druge obravnave predloga proračuna, se iz področja 014 –
gospodarstvo prenese žičnica Španov vrh na področje 18 – kultura šport in
nevladne organizacije.
kaj se bo zgodilo v primeru, če so bodo med letom 2008 in 2009 pokazale
potrebe po organizaciji nečesa, kar sedaj še ni predvideno;
ali bodo ostali projekti možni šele v letu 2010, ali se bodo po potrebi
sredstva lahko prerazporedila tudi ob rebalansu proračuna;
potrebno bi bilo razmišljati o pocenitvi storitve pomoči na domu za
uporabnike oz. o večjem vložku občine za večjo dostopnost ljudi do teh
storitev;
kako so se glede na demografsko situacijo, planirala sredstva za leti 2008
in 2009? Glede na to, da se delež starostnikov v populaciji povečuje, ali je
predvideno, da se bodo tudi sredstva z leti povečevala;
za področje dolgotrajne oskrbe je potrebno med drugim narediti neko
strategijo, ki bo zajemala tudi ukrepe za pridobitev več-posteljnih kapacitet
za dolgotrajno oskrbo;
mesta v domovih za ostarele bo potrebno povečevati in eventualno najti
tudi koncesionarja za to dejavnost;
pri stanovanjih, ki so brez dvigal, v njih pa stanujejo ljudje po 75. letu
starosti, naj se poskuša za te ljudi bolj organizirano poskrbeti;
po šolah naj bi se z namenom pomoči starejšim organizirajo neke
aktivnosti, kajti veliko otrok ima zelo razvit socialni čut in bi z veseljem
pomagali starejšim ljudem;
ena od možnosti razvoja za skrb za starejše ljudi naj bo tudi namestitev v
tujo družino.
prednostno je potrebno obravnavati investicijo v stoletno šolo na Koroški
Beli;
preuči naj se možnost ureditve varovanih otroški igrišč na območju občine
Jesenice.
Mladinski center Jesenice MCJ
1805 Šport in prostočasovne aktivnosti
18059002 Programi za mladino
6360 Mladinski center Jesenice
Dodatna zaposlitev strokovnega sodelavca za mladinske programe
Predlog:
Povečanje zaposlenih v MCJ za 1 osebo VII. stopnja izobrazbe.
Povečanje postavke za 18.732 €
V predlogu proračuna za leto 2008 in 2009:
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
7090 Turistične prireditve
V postavki ni predvidena organizacija prireditve Miklavžev sejem. Ali to
pomeni da te prireditve na bomo sofinancirali oz. jo ne bomo organizirali.
Predlog:
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V postavko se vključi tudi turistična prireditev Miklavžev sejem za projekt
se nameni 1000 €.
3. V predlogu proračuna za leto 2009:
1805 Šport in prosto časovne aktivnosti
18059001 Programi športa
6210 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov:
v postavki ni zajeto vzdrževanje Trim steze Žerjavec. Predlagana sredstva
so manjša kot v predlogu proračuna za leto 2008.
Predlog:
V to postavko se vključi dodatnih 500 € za vzdrževanje objekta Trim steza
Žerjavec.
Razvojni projekti:
Leto 2008: Nakup čistilni stroj Rolba
1805 Šport in prostočasovne aktivnosti
18059002 Programi za mladino
6220 Nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov
Nakup čistilni stroj Rolba
Načrtovano 82160 €
Predlog:
Povečanje postavke 18059001,
OB041-07-0021 Nabava čistilnega stroja Rolba se poveča za 27840 €.
Investicija v stavbo Kejžarjeva 22 – prostori Mladinski center Jesenice
MCJ
1805 Šport in prostočasovne aktivnosti
18059002 Programi za mladino
6370 Nakup gradnja in investicijsko vzdrževanje prostorov za mladinsko
dejavnost
Predlog:
V razvojnih programih za:
v letu 2008:
naj se zagotovijo sredstva za izdelavo projektne gradbene dokumentacije
za ureditev stavbe Kejžarjeva 22,
v letu 2009:
obnova objekta Kejžarjeva 22 (zamenjava strehe, ureditev 3. nadstropja –
hostel, ureditev 1. in 2. nadstropja in ureditev kletnih prostorov).
V razvojnih programih za leto 2008 do 2012 ni predvidenih sredstev za
dokončanje investicije v TC Španov vrh.
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
6010 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Predlog:
V letu 2008 se ponovno preveri (javni interes) obseg in izvedljivost projekta
TC Španov vrh.
V razvojne programe Občine Jesenice se za dokončanje ureditve TC
Španov vrh zagotovijo sredstva.
V predlog proračuna se za drugo obravnavo vključi čiščenje vodotokov, s
prednostjo čiščenja potoka Bela in Javornik,
Ureditev dostopa in krožišča nasproti Acronija se vključi v načrt razvojnih
programov za leto 2009, z realizacijo v letu 2010,
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Preveri se smotrnost investicije žičnice Španov vrh, v katero naj Občina ne
bi več vlagala, ker je žičničarstvo gospodarska dejavnost,
Seje občinskega sveta naj se snemajo, zato naj se v proračunu zagotovijo
dodatna finančna sredstva.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
in
242. sklep 12. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.11.2007 k 14.
točki dnevnega reda: PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO
2008 IN ZA LETO 2009 – PRVA OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2009 v prvi obravnavi, s
predlogi in pripombami v razpravi in s predlogom za dopolnitev načrta razvojnih
programov za obdobje 2009 do 2013.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 15:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE:
15.1 Predlog za dopolnitev posamičnega programa prodaje stvarnega
premoženja v lasti Občine Jesenice – zemljišče na Hrušici, zadeva
Dolžan Vojko, Vladimir, Boris, Miroslav.
15.2 Predlog posamičnega programa prodaje stvarnega premoženja –
stanovanje na Cesti Borisa Kidriča 24.
15.1 PREDLOG ZA DOPOLNITEV POSAMIČNEGA PROGRAMA PRODAJE
STVARNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE JESENICE – ZEMLJIŠČE
NA HRUŠICI, ZADEVA DOLŽAN VOJKO, VLADIMIR, BORIS, MIROSLAV.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da je o tej zadevi Občinski
svet že razpravljal leta 2005, vendar pa je sedaj prišlo do manjše spremembe, ker
čez to zemljišče, ki je predmet razprave, poteka kanalizacija. Vrednost zemljišča
se tako zaradi obremenitve zmanjša za okoli 10 %, tako da namesto 3.293,31
EUR znaša 2.986,00 EUR.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
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Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme pripravljeno dopolnitev posamičnega programa prodaje stvarnega
premoženja v lasti Občine Jesenice – zemljišče na Hrušici, zadeva Dolžan Vojko,
Vladimir, Boris in Miroslav.
549. sklep Občinskega sveta občine Jesenice, z dne 26.5.2006, ostane v veljavi,
razen v delu pod točko 2. B/, ki se nanaša na vrednost zemljišča s parc. št. 427/3
k.o. Hrušica, in sicer je cena predmetnega zemljišča namesto 3.293,31 EUR
(789.210,00 SIT) sedaj 2.986,00 EUR (715.565,04 SIT).
Občina Jesenice proda zemljišče s parc. št. 427/3 k.o. Hrušica Vojmirju,
Miroslavu in Vladimirju Dolžanu, Hrušica 63/a, 4276 Hrušica, vsakemu do 1/3, po
ceni 2.986,00 EUR. Stroške sklenitve pravnega posla nosijo stranke.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga, da Občinski svet občine Jesenice sprejme
pripravljeno dopolnitev posamična programa prodaje stvarnega premoženja v
lasti Občine Jesenice – zemljišče na Hrušici, zadeva Dolžan Vojko, Vladimir,
Boris in Miroslav.
549. sklep Občinskega sveta Občine Jesenice, z dne 26.5.2006, ostane v veljavi
razen v delu pod točko 2. B/, ki se nanaša na vrednost zemljišča s parc. št. 427/3
k.o. Hrušica, in sicer je cena predmetnega zemljišča namesto 3.293,31 EUR
(789.210,00 SIT) sedaj 2.986,00 EUR (715.565,04 SIT).
Občina Jesenice proda zemljišče s parc. št. 427/3 k.o. Hrušica Vojmirju,
Miroslavu in Vladimirju Dolžanu, Hrušica 63 a, 4276 Hrušica, vsakemu do 1/3, po
ceni 2.986,00 EUR. Stroške sklenitve pravnega posla nosijo stranke.
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 pripravljeno dopolnitev
posamičnega programa prodaje stvarnega premoženja v lasti občine Jesenice –
zemljišče na Hrušici, zadeva Dolžan Vojko, Vladimir, Boris in Miroslav.
549. sklep Občinskega sveta občine Jesenice, z dne 26.5.2006, ostane v veljavi,
razen v delu pod točko 2.B/, ki se nanaša na vrednost zemljišča s parc. št. 427/3
k.o. Hrušica, in sicer je cena predmetnega zemljišča namesto 3.293,31 EUR
(789.210,00 SIT) sedaj 2.986,00 EUR (715.565,04 SIT).
Občina Jesenice proda zemljišče s parc. št. 427/3 k.o. Hrušica Vojmirju,
Miroslavu in Vladimirju Dolžanu, Hrušica 63/a, 4276 Hrušica, vsakemu do 1/3, po
ceni 2.986,00 EUR. Stroške sklenitve pravnega posla nosijo stranke.
V razpravi sta sodelovala:
Zoran Kramar:
Zanima ga, ali je zemljišče s parc. št. 286/1 k.o. Hrušica, ki v naravi
predstavlja pot, že vračunana v to ceno oz. ali bo ta pot ostala taka kot je?
Valentina Gorišek:
Omenjen pot je že urejena in ni v nobeni povezavi z zemljiščem, ki je
predmet tega postopka prodaje.
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Po razpravi je župan predlagal
243. sklep 12. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.11.2007 k
15.1 točki dnevnega reda: PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE: Predlog za
dopolnitev posamičnega programa prodaje stvarnega premoženja v lasti
Občine Jesenice – zemljišče na Hrušici, zadeva Dolžan Vojko, Vladimir,
Boris, Miroslav.
1. Sprejme se pripravljeno dopolnitev posamična programa prodaje stvarnega
premoženja v lasti Občine Jesenice – zemljišče na Hrušici, zadeva Dolžan
Vojko, Vladimir, Boris in Miroslav.
2. 549. sklep Občinskega sveta Občine Jesenice, z dne 26.5.2006, ostane v
veljavi razen v delu pod točko 2. B/, ki se nanaša na vrednost zemljišča s
parc. št. 427/3 k.o. Hrušica, in sicer je cena predmetnega zemljišča namesto
3.293,31 EUR (789.210,00 SIT) sedaj 2.986,00 EUR (715.565,04 SIT).
Občina Jesenice proda zemljišče s parc. št. 427/3 k.o. Hrušica Vojmirju,
Miroslavu in Vladimirju Dolžanu, Hrušica 63/a, 4276 Hrušica, vsakemu do 1/3,
po ceni 2.986,00 EUR. Stroške sklenitve pravnega posla nosijo stranke.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 18
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
Opomba: Svetnik Boris Dolžan je bil izločen iz glasovanja zaradi sorodstvenih
vezi s kupci predmetnega zemljišča.

15.2 PREDLOG POSAMIČNEGA PROGRAMA PRODAJE STVARNEGA
PREMOŽENJA – STANOVANJE NA CESTI BORISA KIDRIČA 24.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da gre pri tem predlogu za
prodajo stanovanja v velikosti 23,90 m2. Predkupno pravico je uveljavljal najemnik
stanovanja, zato se predlaga, da se omenjeno stanovanje po postopku javne
ponudbe proda edinemu ponudniku Hadžić Fadilu.
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
Občina Jesenice v postopku javne ponudbe proda naslednje stanovanje:
stanovanje št. 6na naslovu Cesta Borisa Kidriča 24, Jesenice, za ceno 9.950,00
EUR edinemu ponudniku Hadžić Fadilu.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga, da Občinski svet občine Jesenice potrdi
predlog, da Občina Jesenice v postopku javne ponudbe proda stanovanje št. 6,
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na naslovu Cesta Borisa Kidriča 24, Jesenice, za ceno 9.950,00 EUR edinemu
ponudniku Hadžić Fadilu.
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 Občina Jesenice v postopku
javne ponudbe proda naslednje stanovanje: stanovanje št. 6 na naslovu Cesta
Borisa Kidriča 24, Jesenice, za ceno 9.950,00 EUR edinemu ponudniku Hadžić
Fadilu.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
244. sklep 12. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.11.2007 k
15.2 točki dnevnega reda: PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE: Predlog
posamičnega programa prodaje stvarnega premoženja – stanovanje na
Cesti Borisa Kidriča 24.
Sprejme se predlog, da Občina Jesenice v postopku javne ponudbe proda
stanovanje št. 6, na naslovu Cesta Borisa Kidriča 24, Jesenice, za ceno 9.950,00
EUR edinemu ponudniku Hadžić Fadilu.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 22
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 16:
VOLITVE IN IMENOVANJA:
16.1 Predlog za razrešitev dosedanje članice, predstavnice Občine Jesenice
– soustanoviteljice v Svetu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske s
predlogom za imenovanje drugega predlaganega kandidata.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročala:
Vera Pintar – predsednica Začasne komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja:
Iz Sveta zavoda Razvojna Agencija Zgornje Gorenjske se kot predstavnico
soustanoviteljice – Občine Jesenice razreši Boža Kovač, roj. 1966, stanujoča na
Bledu, Valvazorjeva 18.
V Svet zavoda Razvojna Agencija Zgornje Gorenjske se kot predstavnika
soustanoviteljice – Občine Jesenice imenuje Zoran Kramar, roj. 1957, stanujoč na
Hrušici, Hrušica 120.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
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245. sklep 12. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.11.2007 k 16.
točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Predlog za razrešitev
dosedanje članice, predstavnice Občine Jesenice – soustanoviteljice v
Svetu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske s predlogom za imenovanje
drugega predlaganega kandidata.
Iz Sveta zavoda Razvojna Agencija Zgornje Gorenjske se kot predstavnico
soustanoviteljice – Občine Jesenice razreši Boža Kovač, roj. 1966, stanujoča na
Bledu, Valvazorjeva 18.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 19
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.
in
246. sklep 12. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.11.2007 k 16.
točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Predlog za razrešitev
dosedanje članice, predstavnice Občine Jesenice – soustanoviteljice v
Svetu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske s predlogom za imenovanje
drugega predlaganega kandidata.
V Svet zavoda Razvojna Agencija Zgornje Gorenjske se kot predstavnika
soustanoviteljice – Občine Jesenice imenuje Zoran Kramar, roj. 1957, stanujoči
na Hrušici, Hrušica 120.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 19
PROTI - 2
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 17:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
17.1 Ibrahim Smajić – vprašanje - ustno
131. vprašanje 12. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.11.2007
k 17. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zanima ga, kako daleč je dogovor glede prenosa zemljišča Podmežaklo, na
katerem je načrtovana izgradnja garaž?
Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
S Tiborjem Šimonko je dogovorjeno, da se pripravi spisek vseh nerazrešenih
stvari od leta 1996 dalje. S strani Sij-a je bilo dano zagotovilo, da bodo ta spisek
pripravili, vendar je po zadnjih informacijah, za spisek že kar nekaj časa na mizi
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gospoda Šimonke. Ko bo Občina omenjeni spisek dobila, pa se bo potrebno po
najboljših močeh potruditi, da se vse nerešene zadeve čim prej uredijo.

17.2 Branka Doberšek – pobuda - ustno
132. pobuda 12. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.11.2007 k
17. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Daje pobudo, da naj se začne razmišljati o predlogu, da bi se tudi seje
Občinskega sveta občine Jesenice snemale, tako kot se snemajo seje občinskih
svetov v drugih občinah.

17.3 Boris Dolžan – vprašanje - ustno
133. vprašanje 12. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.11.2007
k 17. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Novi lastnik Kovinar mreže je svoje zemljišče na Spodnjem Plavžu ogradil, tako,
da na tem območju ni več prehoda. Lastnica ceste čez to parcelo je občina
Jesenice, zato ga zanima, kdo je dal soglasje za ograditev celotnega zemljišča?
Podžupan Boris Bregant – odgovor:
Ob izgradnji krožišča pri Mercatorju in obvoza okoli Intereurope se je to cestišče
ohranilo v lasti občine Jesenice, vendar pa je bil sprejet dogovor, da podjetje
Oniks na tem območju lahko postavi rampo, kajti ta del ceste je postalo delovno
gradbišče. Podjetje Oniks je sofinanciralo izgradnjo obvoza okoli Intereurope,
zato da je vez prevoz lahko potekal nemoteno. Nikoli pa niso potekali dogovori,
da bi preko dvorišča potekal prehod z osebnimi vozili ali peš, ker na tem območju
ni možno zagotoviti 100 % varnosti. V primeru, da bi se Oniks oz. sedanje novo
podjetje kadarkoli preselilo na drugo lokacijo, pa se na tem območju ponovno
vzpostavi cestišče.

17.4 Boris Dolžan – pobuda - ustno
134. pobuda 12. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.11.2007 k
17. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Nova omejitev čez Hruščanski most je 2 toni, vendar čez ta most še vedno vozijo
tovornjaki, ki so težki več kot 40 ton. Samo s prometnim znakom se očitno ne bo
dalo omejiti prevoza težkih tovornih vozil, zato predlaga, da se na tem mostu
postavi tudi višinska omejitev.
Zoran Kramar:
Krajevna skupnost Hrušica bo posredovala vlogo Komunalni direkciji, da se čez
ta most dovoli vsaj vožnja s kmetijskimi stroji, saj ima kar nekaj občanov na drugi
strani svoje kmetijske površine, ki jih je potrebno obdelovati. Vsak traktor s
prikolico pa je težak več kot 2 toni, zato postavljena omejitev za lastnike teh
kmetijskih zemljišč predstavlja velik problem.
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Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
Za omejitev prevoza težkih tovornjakov čez most se je naprej postavil prometni
znak z dovoljeno težo, naslednji korak pa bo v postavitvi fizične ovire, saj je
potrebno ta most na vsak način ohraniti. Dogovorjeno pa je tudi, da se na
sestanek povabi republiško prometno policijo, da bo le-ta poskušala ukrepati proti
kršiteljem.

17.5 Zoran Kramar – vprašanje - ustno
135. vprašanje 12. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.11.2007
k 17. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zanima ga, kakšno so bili rezultati volitev v Državni svet, kako je to glasovanje
potekalo ter kako so glasovali elektorji občine Jesenice?
Po podatkih, ki jih je prebral v časopisu, kandidat občine Jesenice ni bil izvoljen,
čeprav naj bi imel pet glasov lokalnih elektorjev, kar naj bi zagotavljalo vsaj
polovico potrebnih glasov za izvolitev v Državni svet. Veliko bolje bi namreč bilo,
če bi Jesenice, kot največje mesto Zgornje Gorenjske, imele svojega
predstavnika v Državnem svetu, kot pa da bo lokalne interese Jesenic zastopal
predstavnik druge občine. Vse politične stranke bi se morale namreč ob tem
zavedati, kaj je lokalni interes.
Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
21.11.2007 so potekale volitve predstavnika lokalnih interesov v Državni svet za
območje, ki obsega občine Bled, Bohinj, Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica,
Radovljica in Gorje. Glede na število prebivalcev po občinah, je bilo predhodno
imenovanih 17 elektorjev, ki so volili kandidata za Državni svet. Na volitvah v
Državni svet so bili prisotni vsi elektorji, ki so glasovali o sedmih predlaganih
kandidatih za člana Državnega sveta. Kandidati za Državni svet so bili: Robert
Plavčak, Branko trojar, Bogomir Vnučec, Matilda Arh, Boris Janez Bregant,
Matjaž Berčon in Srečko Martin Mlinarič. Glasovanje je bilo zaključeno v prvem
krogu, saj je Bogomir Vnučec dobil 9 glasov, Matjaž Berčon 8 glasov, ostali
kandidati pa nič glasov.

17.6 Boris Smolej – pobuda - ustno
136. pobuda 12. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.11.2007 k
17. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Predlaga, da se glasuje o predlogu, da se sredstva namenijo tudi za snemanje
sej Občinskega sveta občine Jesenice, saj je sam odločno proti temu predlogu.
Za snemanje seje občinskega sveta morajo biti namreč zainteresirani novinarji
sami, zato je odločno proti, da se sredstva za ta namen zagotovijo v občinskem
proračunu.

17.7 Merima Nuhić – vprašanje - pisno
137. vprašanje 12. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.11.2007
k 17. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
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Ponovno opozarja na prostorsko problematiko Ginekološke čakalnice v
Zdravstvenem domu. Narejeno je samo to, da so vrata čakalnice sneta in
čakajoče pacientke nimajo nikakršne zasebnosti.
Ali je predvidena kakršnakoli rešitev za omenjeno čakalnico?

17.8 Merima Nuhić – pobuda - pisno
138. pobuda 12. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.11.2007 k
17. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Prosi za ureditev otroškega igrišča med Tavčarjevo ulico in cesto revolucije, ko se
bo začela obnova Tavčarjeve ulice.
Mlajši otroci igrajo hokej kar na novozgrajenem parkirišču, ki je brez razsvetljave
v večernih urah, zraven pa sameva travnato otroško igrišče. Ali se da omenjeno
travnato igrišče delno asfaltirati in bi ga otroci imeli za igranje košarke ali pa
priljubljeni hokej med otroci. Opozarja na problem, ker že prihaja do manjših
nesreč na parkirišču med vozniki in igrajajočimi.

17.9 Ljudmila Ilenič – pobuda - pisno
139. pobuda 12. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.11.2007 k
17. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Ponovno prosi za bolj spodbuden odgovor (vprašala že na kolegiju KS in KS)
glede odprodanih stavb – zemljišč. Gre za t.im. žago pod Bolnico Jesenice, ki ni
le primer neprimernosti, ampak že nevarnosti za mimoidoče. Tu gre tudi za
salonitke v »podrtiji« - tako dober gospodar ne ravna. Prosi, da Oddelek za okolje
in prostor ostreje ravna; predlaga inšpektorja za ta primer – takoj.
Ob prodaji tovrstne lastnine bi bilo razmišljati, v kolikem času je kupec dolžan
kupljeno ali podreti ali obnoviti, sicer ni od prodaje prave koristi.
Želi poudariti, da je sorodna problematika prisotna pri stavbi ob Mercatorju – bivši
Čufar – PIKOVI DAMI. Nepreverjena informacija govori o nakupu za potrebe
lekarne – več ne ve. Žal pa se stavba podira. Je nevarna za gost promet pešcev
in vozil.

17.10 Robert Pesjak – pobuda - pisno
140. pobuda 12. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.11.2007 k
17. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Daje pobudo, da se v prihodnje preuči izhodišče plač in nagrajevanje za
zaposlene v Zavodu za šport. V glavnem gre za kvalificirane in nekvalificirane
delavce v športni hali Podmežakla, saj so plače zaposlenih zelo žalostne, te
delavce pa zelo potrebujemo, saj so nekateri težko nadomestljivi. Za čimprejšnjo
rešitev izhodišča plač se vnaprej zahvaljuje.
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17.11 Župan Tomaž Tom Mencinger – informacija
Seja Občinskega sveta občine Jesenice v mesecu decembru bo 20.12.2007. Po
zaključku te seje, bo za svetnice in svetnike pripravljena božično-novoletna
večerja, po večerji pa bo organiziran avtobusni prevoz na mejni plato Karavanke,
kjer se bodo ob polnoči dvignile zapornice in na ta način naznanile umik
Schengenske meje iz tega območja.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
12. redno sejo Občinskega sveta je župan zaključil ob 19.46 uri.

SVETOVALKA OBČINSKEGA
SVETA OBČINE JESENICE:
Mag. Božena RONNER

ŽUPAN
OBČINE JESENICE
Tomaž Tom MENCINGER
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