OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET

Številka: 032-02/2007
Datum: 26.02.2007

ZAPISNIK
4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V
ČETRTEK, 22.02.2007 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, Marjeta TOMAŠ, 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, Vera PINTAR, Ivanka ZUPANČIČ, Boris SMOLEJ,
Robert PESJAK, Vinko LAVTIŽAR, Oto KELIH, Marija KALAN, Boris DOLŽAN,
Igor ARH, Marija MULEJ in mag. Marjan ČUFER.
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN OBČINSKEGA SVETA: Boris KITEK.
OSTALI PRISOTNI:
Župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, Slavka BRELIH – direktorica
občinske uprave, Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor, Boža
KOVAČ – vodja Oddelka za gospodarstvo, Tea VIŠNAR – vodja Oddelka za
družbene dejavnosti in splošne zadeve, mag. Aleksander KUPLJENIK – direktor
JKP JEKO-IN, d.o.o., Jesenice ter mag. Božena RONNER - svetovalka župana
za Občinski svet.
NOVINARJI:
Janko RABIČ – Radio Triglav, Martin DOLANC – Radio Kranj, Matjaž ARIH in
Nataša MRAK– ATM in Urša PETERNEL – Gorenjski Glas.
ZAPISNIK JE PISALA:
Mojca RAZINGER.
Župan Tomaž Tom Mencinger je pozdravil vse prisotne članice in člane
Občinskega sveta Občine Jesenice in ugotovil, da je na začetku seje prisotnih 27
svetnic in svetnikov Občinskega sveta, zato Občinski svet lahko pravno veljavno
odloča.
Skladno s 34. členom Poslovnika je župan Tomaž Tom Mencinger predlagal, da
se na dnevni red pod zaporedno št. 7 uvrsti dodatna točka z naslovom: »Predlog
za povečanje vrednosti projekta iz načrta razvojnih programov – zamenjava
salonitke na vrtcu Koroška Bela.«
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Obrazložitev:
Predlog za povečanje vrednosti projekta je predložen v obravnavo Občinskemu
svetu, ker se načrtuje več kot 20 % odstopanje od prvotnega plana. Gre namreč
za menjavo azbestne strešne kritine na vrtcu, in v roku nekaj mesecev so se ti
pogoji ravnanja z azbestom zelo spremenili, ker to delo lahko opravlja samo
koncesionar, kar potem posledično tudi podraži celotno investicijo.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
73. sklep 4. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.02.2007:
POTRDITEV PREDLAGANEGA DNEVNEGA REDA.
Na dnevni red se kot dodatno točko dnevnega reda pod zaporedno št. 7 uvrsti
»Predlog za povečanje vrednosti projekta iz načrta razvojnih programov –
zamenjava salonitke na vrtcu Koroška Bela«. Ostale točke dnevnega reda se
ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

Drugih predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je župan predlagal
74. sklep 4. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.02.2007:
POTRDITEV PREDLAGANEGA DNEVNEGA REDA.
D N E V N I R E D:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 3. redne seje Občinskega
sveta, ki je bila 25.01.2007.
2. Predstavitev projekta Stara Sava.
3. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju
poslovnih prostorov in garaž v lasti Občine Jesenice v najem ter določanju
najemnin.
4. Predlogi za podelitev priznanj občine Jesenice v letu 2007.
5. Volitve in imenovanja:
5.1 Predlog za imenovanje predstavnika v svet Centra za socialno delo Jesenice;
5.2 Predlog za razrešitve članice začasnega Upravnega odbora VŠZN Jesenice in
predlog za imenovanje drugega kandidata v ta organ;
5.3 Predlog za razrešitev članice v Svetu javnega zavoda Gornjesavski muzej
Jesenice in predlog za imenovanje drugega kandidata v ta organ;
5.4 Predlog za razrešitev dosedanje članice v svetu javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja in predlog za
imenovanje drugega kandidata v ta organ.
6. Premoženjsko pravne zadeve:
6.1 Posamičen program prodaje stvarnega premoženja v lasti Občine Jesenice zemljišča na Senožetih - začetek postopka razpolaganja;
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6.2 Posamičen program razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Jesenice brezplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini s parc. št. 796/201 k.o.
Podmežakla;
6.3 Posamični program pridobivanja stvarnega premoženja v last Občine
Jesenice (revitalizacija območja FIPROM);
6.4 Izvzem iz javnega dobra in posamični program za ustanovitev stavbne pravice
na delu območja Rekreacijskega centra Kres.
7. Predlog za povečanje vrednosti projekta iz načrta razvojnih programov –
zamenjava salonitke na vrtcu Koroška Bela.
8. Predlogi za spremembe cen komunalnih storitev:
8.1 Predlog za spremembo cene zbiranja, čiščenja in distribucije vode za občino
Jesenice;
8.2 Predlog za spremembo cene ravnanja z odplakami (čistilna naprava) za
občino Jesenice;
8.3 Predlog za spremembo cene ravnanja z odplakami (kanalizacija) za občino
Jesenice.
9. Poročilo:
9.1 Predlog finančnega Poročila o porabljenih sredstvih organizatorjev za volilne
kampanje za lokalne volitve, ki so bile 22.10.2006.
10. Informaciji:
10.1 Informacija o programu priprave za izdelavo podrobnejših meril za
ureditveno območja J3/M2 – nad Jeklarno na Koroški Beli.
10.2 Informacija o uskladitvi cene zemeljskega plina za mesec februar 2007.
11. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 27
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 3. REDNE
SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 25.01.2007.
V razpravi so sodelovali:
Ivanka Zupančič:
Predlaga, da se dopolni oz. obrazloži 67. sklep 3. seje Občinskega sveta,
tako, da se glasi: »Občinski svet je v okviru poročila o vplivih Acronija na
okolje med drugim obravnaval tudi dolgoletno onesnaževanje okolja, ki ga
je povzročila takratna Železarna Jesenice s svojo zastarelo tehnologijo. V
zvezi s tem je bilo ocenjeno, da je bilo povzročeno kraju za 50 milijonov
EUR škode. Občinski svet od družb skupine SIJ, na lokaciji Jesenice,
predvsem Acronija, pričakuje nadaljevanje izvajanja aktivnosti varstva
okolja in zmanjševanja negativnih vplivov na okolico oziroma
odškodninsko odgovornost v primeru opustitve okolju in prebivalcem varne
in prijazne proizvodnje.«
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Boris Smolej:
Če je prav razumel predlog Ivanke Zupančič, naj bi lokalna skupnost
zahtevala odškodnino samo v primeru opustitve nadaljnjih aktivnosti.
S tem predlogom se ne strinja, ker govori o tem, da se odškodnina 50
milijonov EUR enostavno odpusti, če bodo naprej pazili na varstvo okolja.
Sešteje naj se, koliko let Železarna oz. Acroni nista dajala nič za varstvo
okolja, pa se bo ugotovilo, da je odškodnina 50 milijonov EUR še veliko
premajhna.
Ibrahim Smajić:
Predlog Ivanke Zupančič naj se obravnava kot pobuda, saj se ne more
sedaj dopolnjevati zapisnika prejšnje seje z nečem, kar na tej seji ni bilo
rečeno.
Jernej Udir:
Podpira Borisa Smoleja, ker je sam že v prejšnjem mandatu velikokrat
povedal svoje mnenje, ki ga je v tem mandatu tudi že utemeljil. Iz poročil,
ki so bila predložena na prejšnji seji, je bilo namreč razvidno, da so izpusti
katastrofalni, ter da presegajo mesečno povprečje.
Ivanka Zupančič:
Izhajala je iz tega, da je Acroni, kot največja družba v občini, tudi del
vsakdanjega življenja in okolja. Acroni namreč 1400 zaposlenim zagotavlja
kruh, veliko pa je tudi takih družin, kjer sta oba zakonca zaposlena v
Acroniju. Zato si zasluži, da se pogovarja z njim kot z enakovrednim
partnerjem, ne pa, da se zadeve postavljajo na kocko.
Sprejeti sklep Občinskega sveta je bil po njenem mnenju izredno
ukazovalen, saj nasprotniku ne dopušča, da izrazi svoje mnenje.
Železarna je veliko vlagala tako v ljudi, kot tudi v infrastrukturo, zato se ne
sme govoriti, da je Železarna samo onesnaževala okolje.
Boris Dolžan:
Predlaga, da se nadaljuje s sejo, ter da se ta predlog obravnava pod točko
11 – vprašanja in pobude.
Jernej Udir:
Z ozirom na to, da je sam krajan Koroške Bele, je potrebno vedeti, da
Acroni najprej stoji na Koroški Bele in šele potem na Jesenicah.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
To razpravo zaključuje, ker se pri tej točki dnevnega reda potrjujejo
zapisnik in sprejeti sklepi prejšnje seje Občinskega sveta. Predlog Ivanke
Zupančič pa se bo obravnaval pod točko vprašanja in pobude.
Meni, da je potrebno najprej formirat skupino, ki bo stopila v kontakt z
vodstvom SIJ-a in poskušala doseči nek dogovor.
Druge razprave in pripomb na besedilo zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta
ni bilo, zato je župan predlagal
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75. sklep 4. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.02.2007 k 1.
točki dnevnega reda: POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH
SKLEPOV 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 25.01.2007.
Potrdi se besedilo zapisnika z realizacijo sklepov, sprejetih na 3. redni seji
Občinskega sveta, ki je bila 25.01.2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDSTAVITEV PROJEKTA STARA SAVA.
V uvodni obrazložitvi je podžupan Boris Bregant povedal, da je v predstaviti
prikazan tisti del, s katerim občina Jesenice nastopa v projektu »Sejem bil je živ«.
Na Jesenicah se namreč še vedno išče pravo mestno jedro, vse analize pa
kažejo, da je območje Stare Save tisto, ki najbolje predstavlja zgodovinski razvoj,
ter po drugi strani povezuje tudi stanovanjski, poslovni in trgovski del mesta. S
tem pa je tudi ustvarjena prava identiteta Jesenic, ki nesporno temelji na
železarski tradiciji. Če se hoče to mestno jedro ustvariti, potem ga je potrebno
obnoviti in mu dati nove možnosti ponudbe in bivanja.
Območje Stare Save se je dolgo časa smatralo za strogi muzejski kompleks.
Vendar pa danes ta kompleks postaja vse širši, saj je tam niz pomembnih
objektov. Osrednji del predstavlja Ruardova graščina, ki je potrebna velike
tehnične obnove (statična obnova, obnova zgornjih nadstropij, obnova zunanjosti
ipd.). V tej stavbi je danes poleg uprave Gornjesavskega muzeja dovolj prostorov,
ki bi lahko služili tako dodatnim razstavnim prostorom, kot tudi prostorom za
razne druge dejavnosti.
Naslednji objekt je Kasarna, v kateri delujeta glasbena in baletna šola. To je eden
od projektov, na katerega so Jeseničani lahko ponosni, predvsem zaradi tega, ker
se tam ves čas nekaj dogaja. Med glasbeno šolo in Ruardovo graščino pa je
cerkev Marijinega vnebovzetja, ki ima zelo veliko zgodovinsko vrednost. Iz te
cerkve so zelo znana Grassijeva platna, ki so danes shranjena v Narodni galeriji v
Ljubljani. Ta cerkev je danes last občine Jesenice in je namenjena tako
cerkvenim obredom, kot tudi kulturnim dogodkom.
Zanima zgradba je tudi Kolperna, ki je ena od treh zgradb, ki so tvorile skladišče
oglja v bivšem fužinskem kompleksu. To stavbo je še smiselno obnoviti, saj bi po
obnovi lahko služila kot vstopni objekt na to območje. Sestavni del tega območja
je tudi Korenova hiša, ki jo je kupil Damjan Jensterle (Damjan Design), in jo
namerava tudi obnoviti, tako da bi bili v njej čajnica, prodajalna umetniškega
materiala in prostori, v katerih bi lahko ustvarjali tudi otroci.
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Poleg tega, da je potrebno izpolnjevati vse restavratorske smernice, so vsi ti
projekti tudi razmeroma dragi. Od leta 1996 do danes je bilo v to območje vloženo
skoraj 2 milijona EUR (21 % je bilo nepovratnih sredstev). Če pa bi želeli ta del v
celoti obnoviti, pa bi potrebovali približno 5 milijonov EUR Ž (skupaj z opremo pa
6-7 milijonov EUR). Tudi če bi uspeli pridobiti vsaj 50 % nepovratnih sredstev, bi
bilo še vedno potrebno zagotoviti vsaj 3 milijone EUR lastnih sredstev, kar
pomeni, da se prej kot v šestih letih ta del ne da urediti.
V razpravi so sodelovali:
Boris Smolej:
Tudi če primanjkuje sredstev, je potrebno ta projekt peljati naprej.
Potrebno je vedeti, da denarja nihče ne bo dal prostovoljno, kajti še tam
kjer bi ga lahko dobili, ga je potrebno izterjati.
Marko Zupančič:
Župan je imenoval komisijo, ki je obiskala Norveško, zato ga zanima, ali je
možno dobiti kaj več informacij o tem obisku?
Župan Tomaž Tom Mencinger:
V Norveški projekt je vključenih pet občin: Škofja Loka, Kranj, Radovljica,
Tržič in Jesenice. Za pridobitev sredstev v sklopu tega projekta je bil na
Jesenicah izbran trg, ki je v neposredni bližini Ruardove graščine in cerkve
Marijinega vnebovzetja.
Boris Bregant:
Na Norveškem je bila ekipa iz Jesenic, ki so jo sestavljali podžupan Boris
Bregant, vodja Oddelka z gospodarstvo Boža Kovač, vodja projekta Tanja
Markelj, direktorica Gornjesavskega muzeja Irena Lačen Benedičič,
direktorica Gledališča Toneta Čufarja Branka Smole in Damjan Jensterle.
V sklopu tega projekta je Norveška vlada za ekipe iz vseh petih občin
pokrivala stroške bivanja na Norveškem, kjer so se ekipe učile, kako
narediti projekte žive, ter kako najti pravo mero med ohranjanjem kulturne
dediščine in življenjem. Norvežani pa so poskušali te ekipe tudi naučiti, da
je potrebno k vsaki stvari pristopiti projektno.
Pokazalo se je, da je bila prostorska in ekonomska regeneracija Jesenic
zelo uspešna, saj se je s povezavami in z odpiranjem prostora doseglo to,
da se danes lahko sploh začenja s takimi projekti.
Ibrahim Smajić:
Za območje Stare Save velja isto kot za območje Fiproma; če sami ne
bomo izvajale aktivnosti, potem se vse skupaj ne bo nikamor premaknilo.
Zato je potrebno ta projekt Stare Save vsekakor podpreti, čeprav bo za
pridobitev nepovratnih sredstev potrebno najprej zagotoviti tudi sredstva v
občinskem proračunu. Nič namreč ne pomeni, če bo območje Fiproma
urejeno, če pa bo zraven območje Stare Save popolnoma neurejeno.
Marija Kalan:
Zanima jo, ali je v tem projektu zajeta tudi sanacija Hermanovega mostu?
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Boris Bregant:
Sanacija Hermanovega mostu je bila zajeta že v vseh projektih, vendar pa
je bila povsod izločena. Je pa narejena že vsa tehnična dokumentacija,
tako da bo slej ko prej prišla na vrsto tudi sanacija tega mostu.
V končni fazi je Hermanov most sestavni del tega kompleksa, vendar pa
se vedno najprej izvajajo tisti projekti, za katere se pridobijo nepovratna
sredstva.
Župan Tomaž Tom Mencinger se je po razpravi zahvalil podžupanu Borisu
Bregantu za predstavitev projekta »Stara Sava«.

TOČKA 3:
PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 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 svoj Pravilnik
o oddajanju poslovnih prostorov in garaž v lasti občine Jesenice v najem ter
določanju najemnin, s katerim določa način oddajanja v najem, kriterije za oddajo
poslovnih prostorov, postopek javnega razpisa ter način, kako se izračunavajo
najemnine. Leta 2003 pa je začela veljati Uredba o razpolaganju s premoženjem
države in občin, ki pa se v določenih delih razlikuje od Pravilnika. Predvsem se
spremembe nanašajo na tisti del, ki ureja možnost oddaje poslovnih prostorov v
najem z neposredno pogodbo. Pravilnik je zato potrebno uskladiti z veljavno
Uredbo, tako da se dopolnijo členi, ki določajo, da je mogoče oddati poslovne
prostore v najem z neposredno pogodbo: če je občina manj kot 50 % solastnik
poslovnega prostora; če je glede na ocenjeno vrednost najemnine in trajanja
najema predviden letni prihodek od oddaje poslovnega prostora nižji od 4.200,00
EUR; v primeru oddaje poslovnega prostora v najem izključno za potrebe
nevladnih humanitarnih organizacij ter če se poslovni prostor odda osebi javnega
prava in gre za oddajo za določen čas. Dodaja pa se v 17. členu Pravilnika še
določilo, da je obvezna sestavina najemne pogodbe tudi določba, da je najemnik
dolžan nositi tudi stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija predlaga v okviru svojih pristojnosti, da Občinski svet sprejme
predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju poslovnih
prostorov in garaž v lasti Občine Jesenice v najem ter določanju najemnin.
Do seje Občinskega sveta se članicam in članom sveta v skladu s 3. odstavkom
73. člena posreduje besedilo veljavnega Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov in garaž v lasti Občine Jesenice v
najem ter določanju najemnin.
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju
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poslovnih prostorov in garaž v lasti občine Jesenice v najem ter določanju
najemnin.
Do seje Občinskega sveta se vsem članom Odbora posreduje celoten Pravilnik 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
Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov in garaž v
lasti občine Jesenice v najem ter določanju najemnin.
V razpravi sta sodelovala:
Oto Kelih:
Svetniška skupina Socialnih demokratov postavlja vprašanje, kaj je z
javnimi zavodi oz. krajevnimi skupnostmi, ki ravno tako oddajajo prostore?
Valentina Gorišek:
Krajevne skupnosti nimajo svojega pravilnika, zato morajo pri oddaji
prostorov ravno tako upoštevati Pravilnik, ki ga uporablja občina.
Po razpravi je župan predlagal
76. sklep 4. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.02.2007 k 3.
točki dnevnega reda: PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O ODDAJANJU POSLOVNIH PROSTOROV IN
GARAŽ V LASTI OBČINE JESENICE V NAJEM TER DOLOČANJU
NAJEMNIN.
Sprejme se predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
oddajanju poslovnih prostorov in garaž v lasti Občine Jesenice v najem ter
določanju najemnin.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE JESENICE V LETU 2007.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročala:
Vera Pintar – predsednica začasne Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja:
Začasna Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki opravlja
strokovne naloge po 2. členu Odloka o priznanjih občine Jesenice (Ur. list RS, št.
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79/2004) predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da se naziv Častni občan
občine Jesenice podeli Borisu Janezu Bregant, roj. 23.07.1940, stanujočemu na
Hrušici 136, Hrušica.
Začasna Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki opravlja
strokovne naloge po 2. členu Odloka o priznanjih občine Jesenice (Ur. list RS, št.
79/2004) predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da se Plaketa občine
Jesenice podeli:
Mihu Mazziniju, roj. 03.06.1961, stanujočemu na Tavčarjevi 15, Ljubljana;
Tonetu Konoblju, roj. 26.05.1949, stanujočemu na Hrušici 132, Hrušica in
dr. Željku Jakeliču, roj. 03.02.1955, stanujočemu na Cesti maršala Tita 74,
Jesenice.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
77. sklep 4. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.02.2007 k 4.
točki dnevnega reda: PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE
JESENICE V LETU 2007.
Naziv častni občan občine Jesenice se podeli Borisu Janezu Bregantu, roj.
23.07.1940, iz Hrušice, Hrušica 136.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 19
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

78. sklep 4. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.02.2007 k 4.
točki dnevnega reda: PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE
JESENICE V LETU 2007.
Plaketo občine Jesenice prejme Miha Mazzini, roj. 3.6.1961, stanujoč v Ljubljani,
Tavčarjeva 15.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 23
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.

79. sklep 4. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.02.2007 k 4.
točki dnevnega reda: PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE
JESENICE V LETU 2007.
Plaketo občine Jesenice prejme Tone Konobelj, roj. 26.5.1949, stanujoč na
Hrušici 132, Hrušica.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 17
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
in
80. sklep 4. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.02.2007 k 4.
točki dnevnega reda: PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE
JESENICE V LETU 2007.
Plaketo občine Jesenice prejme dr. Željko Jakelič, roj. 3. 2.1955, stanujoč na
Jesenicah, Cesta maršala Tita 74.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 19
PROTI - 2
Sklep je bil sprejet.
Po končanem glasovanju se je podžupan Boris Bregant vsem skupaj lepo zahvalil
za podelitev naziva častni občan občine Jesenice, župan Tomaž Tom Mencinger
pa je svetnice in svetnike seznanil, da bo na osrednji prireditvi ob občinskem
prazniku, ki bo 20. marca 2007, podelil tudi tri plakete župana.

TOČKA 5:
VOLITVE IN IMENOVANJA:
5.1 Predlog za imenovanje predstavnika v svet Centra za socialno delo
Jesenice;
5.2 Predlog za razrešitve članice začasnega Upravnega odbora VŠZN
Jesenice in predlog za imenovanje drugega kandidata v ta organ;
5.3 Predlog za razrešitev članice v Svetu javnega zavoda Gornjesavski
muzej Jesenice in predlog za imenovanje drugega kandidata v ta organ;
5.4 Predlog za razrešitev dosedanje članice v svetu javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja in predlog za
imenovanje drugega kandidata v ta organ.
5.1 PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA V SVET CENTRA ZA
SOCIALNO DELO JESENICE.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročala:
Vera Pintar – predsednica začasne Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja:
Začasna Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotavlja, da je
največ glasov prejela Ivanka Zupančič, zato predlaga Občinskemu svetu, da se v
Svet Centra za socialno delo Jesenice za mandatno obdobje štirih let z javnim
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glasovanjem imenuje predlagana kandidatka Ivanka Zupančič, roj. 31.03.1949,
stanujoča na Jesenicah, Cesta revolucije 2/b.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
81. sklep 4. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.02.2007 k 5.1
točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Predlog za imenovanje
predstavnika v svet Centra za socialno delo Jesenice.
V Svet Centra za socialno delo Jesenice se za mandatno obdobje štirih let z
javnim glasovanjem imenuje predlagana kandidatka Ivanka Zupančič, roj.
31.3.1949, stanujoča na Jesenicah, Cesta revolucije 2/b.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 21
PROTI - 2
Sklep je bil sprejet.

5.2 PREDLOG ZA RAZREŠITVE ČLANICE ZAČASNEGA UPRAVNEGA
ODBORA VŠZN JESENICE IN PREDLOG ZA IMENOVANJE DRUGEGA
KANDIDATA V TA ORGAN.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročala:
Vera Pintar – predsednica začasne Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja:
Iz začasnega Upravnega odbora Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice se z
javnim glasovanjem razreši dosedanja članica mag. Silvana Gasar, roj.
20.10.1967, z Jesenic, Cesta Talcev 8/c, magistrica znanosti s področja
psihologije in magistrica znanosti s področja informatike.
Začasna Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotavlja, da je
največ glasov prejela predlagana kandidatka Rina Klinar, zato Občinskemu svetu
predlaga, da se v začasni Upravni odbor Visoke šole za zdravstveno nego
Jesenice z javnim glasovanjem za članico odbora imenuje kandidatka mag. Rina
Klinar, univerzitetna diplomirana sociologinja, roj. 20.12.1952, stanujoča na
Jesenicah, Plavški Rovt 7/c.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
82. sklep 4. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.02.2007 k 5.2
točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Predlog za razrešitve
članice začasnega Upravnega odbora VŠZN Jesenice in predlog za
imenovanje drugega kandidata v ta organ.
Iz začasnega Upravnega odbora Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice se z
javnim glasovanjem razreši dosedanja članica mag. Silvana Gasar, roj.
20.10.1967, z Jesenic, Cesta Talcev 8/c, magistrica znanosti s področja
psihologije in magistrica znanosti s področja informatike.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 23
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.
in
83. sklep 4. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.02.2007 k 5.2
točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Predlog za razrešitve
članice začasnega Upravnega odbora VŠZN Jesenice in predlog za
imenovanje drugega kandidata v ta organ.
V začasni Upravni odbor Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice se z javnim
glasovanjem za članico odbora imenuje mag. Rina Klinar, univerzitetno
diplomirano sociologinjo, roj. 20.12.1952, stanujočo na Jesenicah, Plavški Rovt
7/c.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 20
PROTI - 2
Sklep je bil sprejet.

5.3 PREDLOG ZA RAZREŠITEV ČLANICE V SVETU JAVNEGA ZAVODA
GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE IN PREDLOG ZA IMENOVANJE
DRUGEGA KANDIDATA V TA ORGAN.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročala:
Vera Pintar – predsednica začasne Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja:
Iz Sveta javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice se kot članico in
predstavnico soustanoviteljice Občine Jesenice z javnim glasovanjem razreši
Jelko Kusterle, roj. 09.01.1958, z Jesenic, Cesta maršala Tita 71.
Začasna Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotavlja, da je
največ glasov članov začasne Komisije prejel Stevo Ščavničar, zato Občinskemu
svetu predlaga, da se v Svet javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice kot
člana in predstavnika soustanoviteljice Občine Jesenice z javnim glasovanjem
imenuje kandidata Steva Ščavničarja, roj. 06.08.1953, z Jesenic, Cesta 1. maja
46.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
84. sklep 4. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.02.2007 k 5.3
točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Predlog za razrešitev
članice v Svetu javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice in predlog za
imenovanje drugega kandidata v ta organ.
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Iz Sveta javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice se kot članico in
predstavnico soustanoviteljice Občine Jesenice z javnim glasovanjem razreši
Jelka Kusterle, roj. 9.1.1958, z Jesenic, Cesta maršala Tita 71.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 24
Sklep je bil sprejet.
in
85. sklep 4. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.02.2007 k 5.3
točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Predlog za razrešitev
članice v Svetu javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice in predlog za
imenovanje drugega kandidata v ta organ.
V Svet javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice se kot člana in predstavnika
soustanoviteljice Občine Jesenice z javnim glasovanjem imenuje predlaganega
kandidata Steva Ščavničarja, roj. 6.8.1953, z Jesenic, Cesta 1. maja 46.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 19
PROTI - 3
Sklep je bil sprejet.

5.4 PREDLOG ZA RAZREŠITEV DOSEDANJE ČLANICE V SVETU JAVNEGA
VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA POLDETA
STRAŽIŠARJA IN PREDLOG ZA IMENOVANJE DRUGEGA KANDIDATA V
TA ORGAN.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročala:
Vera Pintar – predsednica začasne Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja:
Iz Sveta javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta
Stražišarja se kot članico ustanoviteljice Občine Jesenice z javnim glasovanjem
razreši Slavico Geršak, roj. 02.01.1956, z Jesenic, Cesta maršala Tita 74.
Začasna Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotavlja, da je
zadostno število glasov članov začasne Komisije dobila predlagana kandidatka,
zato Občinskemu svetu predlagala, da se v Svet javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja za članico sveta
ustanoviteljice Občine Jesenice z javnim glasovanjem imenuje Senado
Mulahmetović, roj. 02.09.1972, z Jesenic, Cesta 1. maja 26/a.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
86. sklep 4. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.02.2007 k 5.4
točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Predlog za razrešitev
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dosedanje članice v svetu javnega vzgojno izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Poldeta Stražišarja in predlog za imenovanje drugega
kandidata v ta organ.
Iz Sveta javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta
Stražišarja se kot članica ustanoviteljice Občine Jesenice z javnim glasovanjem
razreši Slavica Geršak, roj. 2.1.1956, z Jesenic, Cesta maršala Tita 74.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 22
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.
in
87. sklep 4. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.02.2007 k 5.4
točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Predlog za razrešitev
dosedanje članice v svetu javnega vzgojno izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Poldeta Stražišarja in predlog za imenovanje drugega
kandidata v ta organ.
V Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta
Stražišarja se kot članico ustanoviteljice Občine Jesenice z javnim glasovanjem
imenuje Senada Mulahmetović, roj. 2.9.1972, z Jesenic, Cesta 1. maja 26/a.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 20
PROTI - 2
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE:
6.1 Posamičen program prodaje stvarnega premoženja v lasti Občine
Jesenice - zemljišča na Senožetih - začetek postopka razpolaganja;
6.2 Posamičen program razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Jesenice - brezplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini s parc.
št. 796/201 k.o. Podmežakla;
6.3 Posamični program pridobivanja stvarnega premoženja v last Občine
Jesenice (revitalizacija območja FIPROM);
6.4 Izvzem iz javnega dobra in posamični program za ustanovitev stavbne
pravice na delu območja Rekreacijskega centra Kres.
6.1 POSAMIČEN PROGRAM PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA V LASTI
OBČINE JESENICE - ZEMLJIŠČA NA SENOŽETIH - ZAČETEK
POSTOPKA RAZPOLAGANJA.
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V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da so premet tega
posamičnega programa prodaje zemljišča v velikosti 2501 m2, ki se nahajajo med
Obratno ambulanto in med Gasilskim domom. Po veljavnem zazidalnem načrtu
so ta zemljišča namenjena stanovanjsko poslovni gradnji. Glede na njihovo
vrednost, ki znaša 116.596,62 EUR, pa bodo ta zemljišča predmet javne prodaje
oz. javnega zbiranja ponudb. V primeru, da bo na javnem razpisu kupec izbran,
bo o njem in o postavljeni ceni ponovno razpravljal in odločal Občinski svet.
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 pripravljeni posamični program prodaje stvarnega premoženja –
zemljišča na Senožetih.
Občina Jesenice izvede javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja
v lasti občine Jesenice.
Predmet postopka razpolaganja so parc. št.:
- 1384, njiva v izmeri 1284 m2, k.o. Jesenice
- 1385, njiva v izmeri 1144 m2, k.o. Jesenice
- 1383/2, dvorišče v izmeri 73 m2, k.o. Jesenice.
Izklicna cena za skupaj 2501 m2 znaša 116.596,62 EUR. V ceno ni vključen DDV,
ki bremeni kupca.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
pripravljeni posamični program prodaje stvarnega premoženja – zemljišča na
Senožetih.
Občina Jesenice izvede javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja
v lasti občine Jesenice.
Predmet postopka razpolaganja so parc. št.:
- 1384, njiva v izmeri 1284 m2, k.o. Jesenice
- 1385, njiva v izmeri 1144 m2, k.o. Jesenice
- 1383/2, dvorišče v izmeri 73 m2, k.o. Jesenice.
Izklicna cena za skupaj 2501 m2 znaša 116.596,62 EUR. V ceno ni vključen DDV,
ki bremeni kupca.
Boris Smolej – predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme pripravljeni posamični program prodaje stvarnega premoženja –
zemljišča na Senožetih.
Občina Jesenice izvede javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja
v lasti občine Jesenice.
Predmet postopka razpolaganja so parc. št.:
- 1384, njiva v izmeri 1284 m2, k.o. Jesenice
- 1385, njiva v izmeri 1144 m2, k.o. Jesenice
- 1383/2, dvorišče v izmeri 73 m2, k.o. Jesenice.
Izklicna cena za skupaj 2501 m2 znaša 116.596,62 EUR. V ceno ni vključen DDV,
ki bremeni kupca.
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Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
88. sklep 4. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.02.2007 k 6.1
točki dnevnega reda: PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE: Posamičen
program prodaje stvarnega premoženja v lasti Občine Jesenice - zemljišča
na Senožetih - začetek postopka razpolaganja.
Občinski svet sprejema pripravljeni posamični program prodaje stvarnega
premoženja – zemljišča na Senožetih.
Občina Jesenice izvede javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja
v lasti Občine Jesenice.
Predmet postopka razpolaganja so parc. št.:
- 1384, njiva v izmeri 1284 m2, k.o. Jesenice
- 1385, njiva v izmeri 1144 m2, k.o. Jesenice
- 1383/2, dvorišče v izmeri 73 m2, k.o. Jesenice
Izklicna cena za skupaj 2501 m2 znaša 116.596,62 EUR. V ceno ni vključen DDV,
ki bremeni kupca.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

6.2 POSAMIČEN PROGRAM RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM
OBČINE JESENICE - BREZPLAČNI PRENOS LASTNINSKE PRAVICE NA
NEPREMIČNINI S PARC. ŠT. 796/201 K.O. PODMEŽAKLA.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek pojasnila, da gre pri tem predlogu za
ureditev zemljiškoknjižnega stanja, ki je posledica preteklih pravnih poslov. Na tej
parceli je občina zgradila hišo do tretje gradbene faze, ki je bila namenjena za
Rome. Ta problematika se je potem rešila na drugačen način, in v letu 1996 je
Dominvest, kot pooblaščenec občine, na javnem razpisu to hišo prodal Maksu
Gerdeju. Kupec je del kupnine plačal v denarju, dal pa je v zamenjavo tudi svoje
stanovanje. Namesto, da bi to stanovanje prišlo v stanovanjski fond občine, ga je
Dominvest zadržal kot del svojega stanovanjskega fonda. Maks Gerdej je v tem
poslu nastopal kot stranka v dobri veri in je svojo obveznost po kupoprodajni
pogodbi tudi poravnal, zato se sedaj za njega ureja zemljiškoknjižno stanje. Hkrati
pa občina tudi toži Dominvest za izstavitev zemljiškoknjižne listine in za priznanje
lastninske pravice na tem stanovanju, ki je bilo dano v menjavi.
Na sejah delovnih teles je bil sprejet tudi sklep, da se preuči možnost kazenskega
pregona odgovorne osebe Dominvesta zaradi goljufije. Občina je že stopila v
kontakt z odvetnikom, ki jo v tej zadevi zastopa, tako da se bo skupaj z njim
preučila tudi možnost kazenskega pregona.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
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Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
se nepremičnina s parc. št. 796/201 k.o. Podmežakla uvrsti v letni program
prodaje stvarnega nepremičnega premoženja za leto 2007.
2. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme posamičen program razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Jesenice – brezplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini s parc. št.
796/201 k.o. Podmežakla.
3. Občina Jesenice na podlagi metode neposredne pogodbe brezplačno izroči
nepremičnino s parc. št. 796/201 k.o. Podmežakla v last Maksu Gerdeju in
Dragici Skukan, Ulica heroja Verdnika 43, 4270 Jesenice, vsakemu do ½.
Občina Jesenice bo z Maksom Gerdejem in Dragico Skukan sklenila pogodbo
o brezplačnem prenosu lastninske pravice na predmetni nepremičnini, s
katero se strankama izroča zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske
pravice v zemljiško knjigo.
Vse stroške in morebitne javne dajatve v zvezi s sklenitvijo pravnega posla se
obvezuje nositi Občina Jesenice.
4. Odbor za proračun in finance predlaga, da naj občinska uprava preuči
možnost, da se proti odgovorni osebi Dominvesta vloži kazenska ovadba
zaradi goljufije.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
1. Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da se
nepremičnina s parc. št. 796/201 k.o. Podmežakla uvrsti v letni program
prodaje stvarnega nepremičnega premoženja za leto 2007.
2. Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme posamičen program razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Jesenice – brezplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini s parc. št.
796/201 k.o. Podmežakla.
3. Občina Jesenice na podlagi metode neposredne pogodbe brezplačno izroči
nepremičnino s parc. št. 796/201 k.o. Podmežakla v last Maksu Gerdeju in
Dragici Skukan, Ulica heroja Verdnika 43, 4270 Jesenice, vsakemu do ½.
Občina Jesenice bo z Maksom Gerdejem in Dragico Skukan sklenila pogodbo
o brezplačnem prenosu lastninske pravice na predmetni nepremičnini, s katero
se strankama izroča zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice v
zemljiško knjigo.
Vse stroške in morebitne javne dajatve v zvezi s sklenitvijo pravnega posla se
obvezuje nositi Občina Jesenice.
Boris Smolej – predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
1. Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da se nepremičnina s
parc. št. 796/201 k.o. Podmežakla uvrsti v letni program prodaje stvarnega
nepremičnega premoženja za leto 2007.
2. Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme posamičen
program razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Jesenice – brezplačni
prenos lastninske pravice na nepremičnini s parc. št. 796/201 k.o.
Podmežakla.
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3. Občina Jesenice na podlagi metode neposredne pogodbe brezplačno izroči
nepremičnino s parc. št. 796/201 k.o. Podmežakla v last Maksu Gerdeju in
Dragici Skukan, Ulica heroja Verdnika 43, 4270 Jesenice, vsakemu do ½.
Občina Jesenice bo z Maksom Gerdejem in Dragico Skukan sklenila pogodbo
o brezplačnem prenosu lastninske pravice na predmetni nepremičnini, s katero
se strankama izroča zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice v
zemljiško knjigo.
Vse stroške in morebitne javne dajatve v zvezi s sklenitvijo pravnega posla se
obvezuje nositi Občina Jesenice.
4. Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči predlaga, da naj občinska uprava preuči možnost, da se proti
odgovorni osebi Dominvesta vloži kazenska ovadba zaradi goljufije, ki je bila
storjena pri tem pravnem poslu.
V razpravi sta sodelovala:
Ibrahim Smajić:
To je zelo lepa gesta od občine, da bo stranka, ki ni bila nič kriva, lahko
svojo nepremičnino vpisala v zemljiško knjigo. Predlaga pa, da se vsi
stroški, ki jih bosta stranka in občina Jesenice imela z ureditvijo
zemljiškoknjižnega stanja, prenesejo na Dominvest, ki je kriv za nastalo
situacijo.
Valentina Gorišek:
Davek na promet z nepremičninami se v tem primeru ne plača, ker gre za
brezplačen prenos lastninske pravice. Tako bo za občino dejanski strošek
samo strošek overitve podpisa župana pri notarju, ki pa se bo potem
naprtil Dominvestu.
Po razpravi je župan predlagal
89. sklep 4. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.02.2007 k 6.2
točki dnevnega reda: PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE: Posamičen
program razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Jesenice brezplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini s parc. št. 796/201
k.o. Podmežakla.
1. Nepremičnina s parc. št. 796/201 k.o. Podmežakla se uvrsti v letni program
prodaje stvarnega nepremičnega premoženja za leto 2007.
2. Občinski svet Občine Jesenice sprejme posamičen program razpolaganja s
stvarnim premoženjem Občine Jesenice – brezplačni prenos lastninske
pravice na nepremičnini s parc. št. 796/201 k.o. Podmežakla.
3. Občina Jesenice na podlagi metode neposredne pogodbe brezplačno izroči
nepremičnino s parc. št. 796/201 k.o. Podmežakla v last Maksu Gerdeju in
Dragici Skukan, Ulica heroja Verdnika 43, 4270 Jesenice, vsakemu do ½.
Občina Jesenice bo z Maksom Gerdejem in Dragico Skukan sklenila pogodbo
o brezplačnem prenosu lastninske pravice na predmetni nepremičnini, s
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katero se strankama izroča zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske
pravice v zemljiško knjigo.
Vse stroške in morebitne javne dajatve v zvezi s sklenitvijo pravnega posla se
obvezuje nositi Občina Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 27
Sklep je bil sprejet.
in
89. sklep 4. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.02.2007 k 6.2
točki dnevnega reda: PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE: Posamičen
program razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Jesenice
brezplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini s parc. št. 796/201
k.o. Podmežakla.
Občinski svet soglaša s sklepom, sprejetim na Odboru za proračun in finance in
Odboru za urejanje prostora, varstvo okolčja ter gospodarjenja s stavbnimi
zemljišči, da občinska uprava preuči možnost, da se proti odgovorni osebi
Dominvesta vloži kazenska ovadba zaradi goljufije.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 17
PROTI - 4
Sklep je bil sprejet.

6.3 POSAMIČNI PROGRAM PRIDOBIVANJA STVARNEGA PREMOŽENJA V
LAST OBČINE JESENICE (REVITALIZACIJA OBMOČJA FIPROM).
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da v kolikor se to območje
želi urediti na tak način, da bo za mesto dostojno, je prvi pogoj, da občina pridobi
možnost gradnje in posegov na tem zemljišču. Občina je zainteresirana za nakup
6.500 m2 zemljišča v južnem delu (lužilnica in pocinkovalnica), severni del pa je v
celoti namenjen za podjetniško dejavnost. Vsi interesenti za to območje so zato
združeni v konzorcij, ki ga vodi in navzven zastopa Občina Jesenice. Člani
konzorcija se strinjajo, da od stečajnega upravitelja, ki predstavlja družbo Fiprom
v stečaju, odkupijo celoten kompleks 50.000 m2 za znesek 1.860.000,00 EUR. V
tej ceni je zajeto vse premoženje; občina Jesenice odkupi 6.500 m2 po ceni 63
EUR/m2, pri čemer pa neodplačno pridobi vsa zemljišča, potrebna za izgradnjo
gospodarske javne infrastrukture.
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 pripravljeni program pridobivanja stvarnega premoženja za zemljišča in
objekte na območju Fiprom, ki jih pridobiva v svojo last in posest Občina Jesenice
(območje lužilnice in pocinkovalnice, območja za tržnico, povezovalne ceste in
parkirišča na območju), po priloženi skici.
Občina Jesenice pridobi zemljišča in objekte, ki so predmet tega programa
pridobivanja po ceni, ki ne sme biti višja, kot je predlagana v tem programu
pridobivanja stvarnega premoženja, t.j. 63 EUR/m2 zemljišča (objektov),
zemljišča, namenjena za javno cestno infrastrukturo, pa Občina Jesenice pridobi
v last in posest neodplačno.
Davek na promet z nepremičninami ter vse druge stroške pravnega posla nosi
Občina Jesenice (za svoj del).
S tem sklepom se nadomesti 835. sklep Občinskega sveta z dne 27.07.2006.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
pripravljeni program pridobivanja stvarnega premoženja za zemljišča in objekte
na območju Fiprom, ki jih pridobiva v svojo last in posest Občina Jesenice
(območje lužilnice in pocinkovalnice, območja za tržnico, povezovalne ceste in
parkirišča na območju), po priloženi skici.
Občina Jesenice pridobi zemljišča in objekte, ki so predmet tega programa
pridobivanja po ceni, ki ne sme biti višja, kot je predlagana v tem programu
pridobivanja stvarnega premoženja, t.j. 63 EUR/m2 zemljišča (objektov),
zemljišča, namenjena za javno cestno infrastrukturo, pa Občina Jesenice pridobi
v last in posest neodplačno.
Davek na promet z nepremičninami ter vse druge stroške pravnega posla nosi
Občina Jesenice (za svoj del).
S tem sklepom se nadomesti 835. sklep Občinskega sveta z dne 27.07.2006.
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 pripravljeni program
pridobivanja stvarnega premoženja za zemljišča in objekte na območju Fiprom, ki
jih pridobiva v svojo last in posest Občina Jesenice (območje lužilnice in
pocinkovalnice, območja za tržnico, povezovalne ceste in parkirišča na območju),
po priloženi skici.
Občina Jesenice pridobi zemljišča in objekte, ki so predmet tega programa
pridobivanja po ceni, ki ne sme biti višja, kot je predlagana v tem programu
pridobivanja stvarnega premoženja, t.j. 63 EUR/m2 zemljišča (objektov),
zemljišča, namenjena za javno cestno infrastrukturo, pa Občina Jesenice pridobi
v last in posest neodplačno.
Davek na promet z nepremičninami ter vse druge stroške pravnega posla nosi
Občina Jesenice (za svoj del).
S tem sklepom se nadomesti 835. sklep Občinskega sveta z dne 27.07.2006.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
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91. sklep 4. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.02.2007 k 6.3
točki dnevnega reda: PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE: Posamični
program pridobivanja stvarnega premoženja v last Občine Jesenice
(revitalizacija območja FIPROM).
Občinski svet Občine Jesenice sprejema pripravljeni program pridobivanja
stvarnega premoženja za zemljišča in objekte na območju Fiprom, ki jih pridobiva
v svojo last in posest Občina Jesenice (območje lužilnice in pocinkovalnice,
območja za tržnico, povezovalne ceste in parkirišča na območju), po priloženi
skici.
Občina Jesenice pridobi zemljišča in objekte, ki so predmet tega programa
pridobivanja po ceni, ki ne sme biti višja, kot je predlagana v tem programu
pridobivanja stvarnega premoženja, t.j. 63 EUR/m2 zemljišča (objektov), zemljišča
namenjena za javno cestno infrastrukturo pa Občina Jesenice pridobi v last in
posest neodplačno.
Davek na promet z nepremičninami, ter vse druge stroške pravnega posla nosi
Občina Jesenice (za svoj del).
S tem sklepom se nadomesti 835. sklep Občinskega sveta z dne 27.07.2006.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 27
Sklep je bil sprejet.

6.4 IZVZEM IZ JAVNEGA DOBRA IN POSAMIČNI PROGRAM ZA
USTANOVITEV
STAVBNE
PRAVICE
NA
DELU
OBMOČJA
REKREACIJSKEGA CENTRA KRES.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da je bil Rekreacijski center
Kres zgrajen že pred mnogo leti. Zemljišče pod objektom je danes v enem delu
last Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, v enem delu
Kmetijsko živilskega kombinata Lesce, preko tega zemljišča pa pelje tudi stara
občinska pot, ki je javno dobro. Za zemljišča na območju RC Kres je vložena
zahteva za denacionalizacijo, ki jo je vložila Agrarna skupnost Javornik – Koroška
Bela. Ta trenutek bife in balinišče obratujeta, ker je v stavbi uporabnik, ki je tudi
zaprosil za ustanovitev stavbne pravice na delu zemljišča, ki je kot javno dobro v
upravljanju občine Jesenice. To zemljišče ni predmet denacionalizacije in je tudi
zemljiškoknjižno knjiženo kot javno dobro, s katerim upravlja občina Jesenice.
Ustanovitev stavbne pravice ne pomeni, da je predmet tega posamičnega
programa tudi objekt. Objekt bo predmet posebnega dogovarjanja, s sedanjim
uporabnikom prostora, ki je v ta objekt vložil veliko lastnih sredstev.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
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Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
dovoli izvzem zemljišča iz statusa javnega dobra za parc. št. 707/2 k.o.
Koroška Bela.
Po pravnomočnosti ustrezne upravne odločbe se na navedeni parc. št. vknjiži
lastninska pravica na Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.
2. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme posamični program ustanovitve stavbne pravice na parc. št. 707/2
k.o. Koroška Bela.
Občina Jesenice po pravnomočnosti odločbe o izvzemu parc. št. 707/2 k.o.
Koroška Bela iz javnega dobra ustanovi stavbno pravico za parc. št. 707/2 k.o.
Koroška Bela v korist Hasana in Nevenke Karahodžič za dobo 99 let.
Enkratna odškodnina za ustanovitev stavbne pravice znese 2.725,86 EUR.
Vse stroške, povezane s sklenitvijo pravnega posla, nosi stranka.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
1. Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
dovoli izvzem zemljišča iz statusa javnega dobra za parc. št. 707/2 k.o.
Koroška Bela.
Po pravnomočnosti ustrezne upravne odločbe se na navedeni parc. št. vknjiži
lastninska pravica na Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.
2. Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme posamični program ustanovitve stavbne pravice na parc. št. 707/2 k.o.
Koroška Bela.
Občina Jesenice po pravnomočnosti odločbe o izvzemu parc. št. 707/2 k.o.
Koroška Bela iz javnega dobra ustanovi stavbno pravico za parc. št. 707/2 k.o.
Koroška Bela v korist Hasana in Nevenke Karahodžič za dobo 99 let.
Enkratna odškodnina za ustanovitev stavbne pravice znese 2.725,86 EUR.
Vse stroške, povezane s sklenitvijo pravnega posla, nosi stranka.
Boris Smolej – predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
1. Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da dovoli izvzem
zemljišča iz statusa javnega dobra za parc. št. 707/2 k.o. Koroška Bela.
Po pravnomočnosti ustrezne upravne odločbe se na navedeni parc. št. vknjiži
lastninska pravica na Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.
2. Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme posamični
program ustanovitve stavbne pravice na parc. št. 707/2 k.o. Koroška Bela.
Občina Jesenice po pravnomočnosti odločbe o izvzemu parc. št. 707/2 k.o.
Koroška Bela iz javnega dobra ustanovi stavbno pravico za parc. št. 707/2 k.o.
Koroška Bela v korist Hasana in Nevenke Karahodžič za dobo 99 let.
Enkratna odškodnina za ustanovitev stavbne pravice znese 2.725,86 EUR.
Vse stroške, povezane s sklenitvijo pravnega posla, nosi stranka.
3. Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči predlaga, da v primeru zainteresiranosti stranke, občina Jesenice
zemljišče s parc. št. 707/2 k.o. Koroška Bela stranki proda.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
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92. sklep 4. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.02.2007 k 6.4
točki dnevnega reda: PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE: Izvzem iz
javnega dobra in posamični program za ustanovitev stavbne pravice na
delu območja Rekreacijskega centra Kres.
1. Občinski svet Občine Jesenice dovoljuje izvzem zemljišča iz statusa javnega
dobra za parc. št.: 707/2 k.o. Koroška Bela.
Po pravnomočnosti ustrezne upravne odločbe se na navedenih parc. št.
vknjiži lastninska pravica na Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.
2. Občinski svet Občine Jesenice sprejme posamični program ustanovitve
stavbne pravice na parc. št.: 707/2 k.o. Koroška Bela.
Občina Jesenice po pravnomočnosti odločbe o izvzemu parc. št.: 707/2 k.o.
Koroška Bela o izvzemu iz javnega dobra ustanovi stavbno pravico za parc.
št.: 707/2 k.o. Koroška Bela v korist Hasana in Nevenke Karahodžič za dobo
99 let.
Enkratna odškodnina za ustanovitev stavbne pravice znese 2.725,86 EUR.
Vse stroške povezane s sklenitvijo pravnega posla nosi stranka.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG ZA POVEČANJE
RAZVOJNIH PROGRAMOV –
KOROŠKA BELA.

VREDNOSTI PROJEKTA IZ NAČRTA
ZAMENJAVA SALONITKE NA VRTCU

V uvodni obrazložitvi je Tea Višnar povedala, da je bilo za investicijo zamenjava
salonitke na vrtcu Koroška Bela v proračunu zagotovljenih 9.410 tisoč SIT. V
mesecu juliju pa je začela veljati Uredba, ki predpisuje zelo stroge pogoje pri
zamenjavi materialov, ki vsebujejo azbest. Ta Uredba določa, da s temi materiali
lahko delajo samo posebej pooblaščene organizacije. Zaradi tega se je dal
izdelati nov popis, na podlagi katerega je bilo potem ugotovljeno, da so se stroški
povečali za 4,5 mio SIT. Dodatno pa je bila sprejeta tudi odločitev, da se na tem
vrtcu zamenjajo še vse obrobe in žlebovi. Popis je predstavljal skupno povečanje
vrednosti investicije za 58 %, kar pa potem že zahteva tudi odločitev Občinskega
sveta. Gre za manjkajoča sredstva v višini 5,5 mio SIT, ki bi se lahko zagotovila s
prerazporeditvijo iz splošne proračunske rezervacije. Potekajo pa tudi že dogovori
z Ministrstvom za šolstvo in šport za pridobitev nepovratnih sredstev zaradi
intervencije na tem področju.
V razpravi so sodelovali:
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Ibrahim Smajić:
Na Jesenicah je še veliko objektov z azbestno kritino, zato ga zanima, kaj
predvideva Uredba za take objekte?
Zanima pa ga tudi, ali bo Ministrstvo dalo nepovratna sredstva naknadno
in bo potrebno na začetku vsa sredstva za investicijo nameniti iz proračuna
občine?
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Sredstva morajo biti v celoti zagotovljena, da se sploh lahko začne s
postopkom. Sredstva se bodo sedaj namenila iz splošne proračunske
rezervacije, zato bo tudi sam poskrbel, da se bodo potem pridobila nazaj
nepovratna sredstva od Ministrstva.
Tea Višnar:
Uredba velja za vse tiste površine, ki presegajo 300 m2. Za vse take
površine velja, da morajo kritino odstranjevati osebe, ki imajo
okoljevarstveno dovoljenje Ministrstva, pristojnega za okolje.
Izvajalec mora pred pričetkom rekonstrukcije sestaviti pisno analogijo za
izvajanje del in dela prijaviti inšpektorju, pristojnemu za varstvo okolja,
najkasneje 15 dni pred pričetkom del.
Investitor mora za nadzor nad izvajanjem varnostnih ukrepov pisno
pooblastiti nadzornika. Celotno območje odstranjevanja mora biti ograjeno
z zračno zaporo, površino objekta pa je potrebno posesati z industrijskim
sesalnikom.
Ibrahim Smajić:
Zahvaljuje se za to obrazložitev, ki bo verjetno marsikomu zelo koristila.
Po razpravi je župan predlagal
93. sklep 4. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.02.2007 k 7
točki dnevnega reda: PREDLOG ZA POVEČANJE VREDNOSTI PROJEKTA
IZ NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV – ZAMENJAVA SALONITKE NA
VRTCU KOROŠKA BELA.
Načrtovana vrednost projekta zamenjava salonitke na vrtcu Koroška Bela
(OB041-06-0023) se v načrtu razvojnih programov 2006 - 2010 poveča za 22.871
€ oziroma 5.481 tisoč SIT, in tako znaša v letu 2007 skupaj 62.138 € oziroma
14.981 tisoč SIT.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOGI ZA SPREMEMBE CEN KOMUNALNIH STORITEV:
8.1 Predlog za spremembo cene zbiranja, čiščenja in distribucije vode za
občino Jesenice;
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8.2 Predlog za spremembo cene ravnanja z odplakami (čistilna naprava) za
občino Jesenice;
8.3 Predlog za spremembo cene ravnanja z odplakami (kanalizacija) za
občino Jesenice.
8.1 PREDLOG ZA SPREMEMBO CENE ZBIRANJA,
DISTRIBUCIJE VODE ZA OBČINO JESENICE.

ČIŠČENJA

IN

V uvodni obrazložitvi je mag. Aleksander Kupljenik povedal, da so v gradivu
predloženi predlogi za povišanje cen pri tistih dejavnostih, pri katerih so v
primerjavi z drugimi občinami na Jesenicah nižje cene. Poleg tega pa trenutne
cene tudi ne pokrivajo vseh stroškov, ki jih ima javno komunalno podjetje pri teh
dejavnostih. Cene se lahko po Uredbi povečajo le za nove oz. za dodatne
storitve, ne pa tudi za amortizacijo. Vpliv povišanja na ceno je v gradivu naveden,
se pa cena za povprečno štiričlansko družino za vse tri storitve skupaj poveča za
okoli 220,00 SIT na mesec.
Na enem od odborov je bil sprejet tudi sklep, da naj JEKO-IN, d.o.o. do seje
Občinskega sveta pripevi primerjavo cen z drugimi občinami. Ta primerjava se bo
tudi naredila in se bo potem posredovala svetnicam in svetnikom na naslednjo
sejo Občinskega sveta.
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
potrdi dvig povprečne cene za zbiranje, čiščenje in distribucijo vode na 0,3135
EUR/m3. Cena se za gospodinjstva poveča za 8,34 % oziroma na 0,2976
EUR/m3.
Podjetje JEKO-IN, d.o.o. Jesenice naj do seje Občinskega sveta pripravi
podrobnejšo kalkulacijo cen komunalnih storitev, ter primerjavo teh cen na
Jesenicah s cenami v drugih, primerljivih občinah.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga,
da Občinski svet občine Jesenice potrdi dvig povprečne cene za zbiranje,
čiščenje in distribucijo vode na 0,3135 EUR/m3. Cena se za gospodinjstva
poveča za 8,34 % oziroma na 0,2976 EUR/m3.
V razpravi so sodelovali:
Ibrahim Smajić:
Te podražitve so predlagane v precej nepravem času, saj se je večina cen
ob prehodu na evro zaokrožila navzgor. Če se sešteje vse tri podražitve,
se vidi, da bodo te storitve za 25 % dražje, kot pa so bile doslej.
Opozarja na to, da v obrazložitvah, ki jih dobijo občani, podjetje JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice vedno napiše, da je storitve podražil Občinski svet. Občani
potem to razumejo tako, kot da je Občinski svet pobudnik podražitev.
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Zanima ga, zakaj se ob vsaki podražitvi storitev niso povišale cene tudi za
gospodarstvo za vsaj 2 %, in znižale cene za gospodinjstva? Poleg tega
pa so predlagane še vse tri podražitve naenkrat, zato meni, da bi bilo bolj
humano, če bi se te podražitve uveljavile posamično.
Zoran Kramar:
Zanima ga, kaj pomeni povprečna cena, ki je navedena pri vseh treh
predlogih?
V vseh treh sklepih je napisano, da se cena poveča samo za
gospodinjstva, za ostale pa ne, zato ga zanima, kaj bi pomenilo za
gospodinjstva, če bi se cena povečala za vse uporabnike?
Jernej Udir:
Zanima ga, zakaj so vse cene v evrih zaokrožene na štiri decimalna
mesta?
Mag. Aleksander Kupljenik:
S prehodom na evro je bil sprejet Zakon o uvedbi evra, ki določa, da se
cene vseh komunalnih in drugih storitev zaokrožujejo na štiri decimalna
mesta. Na ta način so namreč potrošniki zavarovani, saj je tak izračun
narejen v njihovo korist, ker cene niso zaokrožene.
Ministrstvo potrjuje povprečne cene, ki so sestavljene iz cene za
gospodinjstva in iz cene za gospodarstvo.
Cene za gospodinjstvo in za gospodarstvo morajo biti enake, saj tudi na
državni ravni pred potrditvijo cen želijo, da so le-te izenačene. Ko pa bodo
cene izenačene, pa bo možno predlagati njihove spremembe tako za
gospodinjstva, kot tudi za gospodarstvo.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Občinski svet je v prejšnjem mandatu sprejel tudi sklep, da naj med
gospodinjstvom in gospodarstvom ne bo razlik, zato naj se te cene
postopoma izenačijo.
Oto Kelih:
Zanima ga, če bodo nove cene veljale šele potem, ko jih bo potrdilo tudi
ministrstvo?
Mag. Aleksander Kupljenik:
Cene bodo veljale ko jih bo potrdilo ministrstvo, kar naj bi se zgodilo čez
približno tri mesece.
Igor Arh:
Zanima ga, kaj bodo te podražitve procentualno pomenile za povprečno
družino?
Mag. Aleksander Kupljenik:
Za 18 m3 porabljene vode oz. za povprečno štiričlansko družino bo cena
na mesec za vse tri storitve skupaj višja za 0,96 EUR oz za približno 3 %.
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Ibrahim Smajić:
Če se sešteje vse tri podražitve, ki so navedene v sklepih, se dobi
dejanska podražitev za občane.
Marjeta Tomaš:
Odstotkov povišanja cen, ki so navedeni v sklepih, se ne more kar sešteti.
Po razpravi je župan predlagal
94. sklep 4. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.02.2007 k 8.1
točki dnevnega reda: PREDLOGI ZA SPREMEMBE CEN KOMUNALNIH
STORITEV: Predlog za spremembo cene zbiranja, čiščenja in distribucije
vode za občino Jesenice.
Občinski svet občine Jesenice potrjuje dvig povprečne cene za zbiranje, čiščenje
in distribucije vode na 0,3135 EUR/m3. Cena se za gospodinjstva poveča za 8,34
% oziroma na 0,2976 EUR/m3.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 19
PROTI - 3
Sklep je bil sprejet.

8.2 PREDLOG ZA SPREMEMBO CENE RAVNANJA
(ČISTILNA NAPRAVA) ZA OBČINO JESENICE.

Z

ODPLAKAMI

V uvodni obrazložitvi je mag. Aleksander Kupljenik povedal, da je povečanje
cene za gospodinjstvo iz 0,1249 na 0,1328 EUR/m3. Razlika je 0,0079 EUR/m3,
kar pomeni, da se za povprečno štiričlansko družino za 18 m3 porabljene vode
mesečni strošek poveča za 0,14 EUR. Čistilna naprava deluje z izgubo, zato za
podjetje tudi to minimalno povišanje cene, ki pomeni dodaten letni prihodek v
višini 9.391,92 EUR, vseeno nekaj pomeni.
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
potrdi dvig povprečne cene ravnanja z odplakami (čistilna naprava) na 0,1790
EUR/m3. Cena za gospodinjstva se poveča za 6,33 % oziroma na 0,1328
EUR/m3.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga,
da Občinski svet občine Jesenice potrdi dvig povprečne cene ravnanja z
odplakami (čistilna naprava) na 0,1790 EUR/m3. Cena se za gospodinjstva
poveča za 6,33 % oziroma na 0,1328 EUR/m3.
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V razpravi so sodelovali:
Ivanka Zupančič:
V gradivu je navedeno povišanje cen za gospodinjstvo, zanima pa jo,
koliko se ta cena poveča na posameznega člana? Ali javno komunalno
podjetje ceno izračuna glede na člana, ali glede na gospodinjstvo?
Mag. Aleksander Kupljenik:
Cena se izračuna glede na povprečno porabljeno število m3 vode.
V večstanovanjskih stavbah se cena porabljene vode deli s številom
stanovalcev tega objekta.
Ljudmila Ilenič:
Zanima jo, kako se te cene obračunavajo za kraje, kot je npr. Planina pod
Golico, kjer pa ni čistilne naprave?
Mag. Aleksander Kupljenik:
Tudi ti občani plačujejo stroške, kajti njihove gošče se ravno tako pripeljejo
na čistilno napravo. Imajo pa ti občani v ceno, ki jo plačujejo, že vključen
brezplačen odvoz gošč enkrat letno.
Marko Zupančič:
Pri vseh treh predlogih je naveden tudi vpliv na finančni plan, vendar pa je
samo pri vodi prikazan dobiček, pri čistilni napravi in pri kanalizaciji pa tega
ni.
Mag. Aleksander Kupljenik:
Pri vodi se pričakuje minimalen dobiček, kar je bilo vključeno tudi v letni
plan. Pri čistilni napravi in pri kanalizaciji pa je že sedaj izguba, in je zato
najprej potrebno zmanjšati to izgubo.
Po razpravi je župan predlagal
95. sklep 4. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.02.2007 k 8.2
točki dnevnega reda: PREDLOGI ZA SPREMEMBE CEN KOMUNALNIH
STORITEV: Predlog za spremembo cene ravnanja z odplakami (čistilna
naprava) za občino Jesenice.
Občinski svet občine Jesenice potrjuje dvig povprečne cene ravnanja z odplakami
(čistilna naprava) na 0,1790 EUR/m3. Cena za gospodinjstva se poveča za 6,33
% oziroma na 0,1328 EUR/m3.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 20
PROTI - 2
Sklep je bil sprejet.
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8.3 PREDLOG ZA SPREMEMBO CENE RAVNANJA
(KANALIZACIJA) ZA OBČINO JESENICE.

Z

ODPLAKAMI

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
potrdi dvig povprečne cene ravnanja z odplakami (kanalizacija) na 0,2256
EUR/m3. Cena se za gospodinjstva poveča za 10,95 % oziroma na 0,1927
EUR/m3.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga,
da Občinski svet občine Jesenice potrdi dvig povprečne cene ravnanja z
odplakami (kanalizacija) na 0,2256 EUR/m3. Cena se za gospodinjstva poveča za
10,95 % oziroma na 0,1927 EUR/m3.
V razpravi sta sodelovala:
Marko Zupančič:
Zanima ga, ali se v primeru, da eno od ministrstev ne potrdi predlaganih
cen, te cene ne morejo uveljaviti?
Mag. Aleksander Kupljenik:
Predlagane cene morata najprej potrditi Občinski svet občine Jesenice in
Občinski svet občine Žirovnica, potem pa še vsa tri ministrstva, in šele
potem se te cene lahko uveljavijo.
Po razpravi je župan predlagal
96. sklep 4. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.02.2007 k 8.3
točki dnevnega reda: PREDLOGI ZA SPREMEMBE CEN KOMUNALNIH
STORITEV: Predlog za spremembo cene ravnanja z odplakami (kanalizacija)
za občino Jesenice.
Občinski svet občine Jesenice potrjuje dvig povprečne cene ravnanja z odplakami
(kanalizacija) na 0,2256 EUR/m3. Cena se za gospodinjstva poveča za 10,95 %
oziroma na 0,1927 EUR/m3.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 21
PROTI - 3
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 9:
POROČILO:
9.1 PREDLOG FINANČNEGA POROČILA O PORABLJENIH SREDSTVIH
ORGANIZATORJEV ZA VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE, KI
SO BILE 22.10.2006.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal:
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
potrdi priložena finančna poročila o virih sredstev in načinu njihove porabe
naslednjim organizatorjem volilne kampanje:
1. Aktivna Slovenija – AS;
2. Nova Slovenija – krščanska ljudska stranka – N.Si;
3. Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS;
4. Slovenska ljudska stranka – SLS;
5. Socialni demokrati – SD;
6. Slovenska demokratska stranka – SDS;
7. Liberalna demokracija Slovenije – LDS;
8. Stranka mladih Slovenije – SMS in
9. Slovenska nacionalna stranka – SNS.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
97. sklep 4. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.02.2007 k 9
točki dnevnega reda: POROČILO: Predlog finančnega Poročila o
porabljenih sredstvih organizatorjev za volilne kampanje za lokalne volitve,
ki so bile 22.10.2006.
Potrdijo se priložena finančna poročila o virih sredstev in načinu njihove porabe,
naslednjim organizatorjem volilne kampanje:
1. Aktivna Slovenija - AS,
2. Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka – N.Si,
3. Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DeSUS,
4. Slovenska ljudska stranka - SLS,
5. Socialni demokrati – SD,
6. Slovenska demokratska stranka – SDS,
7. Liberalna demokracija Slovenije – LDS,
8. Stranka mladih Slovenije – SMS in
9. Slovenska nacionalna stranka – SNS.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 10:
INFORMACIJI:
10.1 Informacija o programu priprave za izdelavo podrobnejših meril za
ureditveno območja J3/M2 – nad Jeklarno na Koroški Beli;
10.2 Informacija o uskladitvi cene zemeljskega plina za mesec februar 2007.
10.1 INFORMACIJA
O
PROGRAMU
PRIPRAVE
ZA
IZDELAVO
PODROBNEJŠIH MERIL ZA UREDITVENO OBMOČJA J3/M2 – NAD
JEKLARNO NA KOROŠKI BELI.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da je ureditveno območje
J3/M2 leži ob vstopu na Jesenice, nasproti Acronija na Koroški Beli. Glede na
predvidene posege na tem območju se bo pripravil podrobnejši PUP, s katerim se
bodo preprečili okoljsko in arhitekturno neprimerni posegi v okolje, ki bi lahko
kazili izgled mesta na samem vstopu.
Gospod Šebjanič je na skupnem sestanku pri županu povedal, da je pripravljen
na tem območju graditi v skladu s prostorskimi akti, pripravljen pa je to zemljišče
tudi prodati. V srednjem delu je kupec zemljišča Kovinar gradnje, v spodnjem
delu, pod postajo Geoplina, pa je zemljišče kupil JEKO-IN, d.o.o., Jesenice.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal:
Boris Smolej – predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
se je seznanil z Informacijo o programu priprave za izdelavo podrobnejših meril
za ureditveno območje J3/M2 – nad Jeklarno na Koroški Beli.
Razprave ni bilo.
Župan Tomaž Tom Mencinger je ugotovil, da se je Občinski svet občine
Jesenice seznanil z Informacijo o programu priprave za izdelavo
podrobnejših meril za ureditveno območja J3/M2 – nad Jeklarno na Koroški
Beli.
Glasovanja ni bilo.

10.2 INFORMACIJA O USKLADITVI CENE ZEMELJSKEGA PLINA ZA MESEC
FEBRUAR 2007.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Javno komunalno podjetje JEKO-IN, d.o.o., Jesenice naj do seje Občinskega
sveta pripravi dodatno obrazložitev cene zemeljskega plina za mesec januar
2007.

31

Odbor za proračun in finance se je seznanil z informacijo, da se tokratna
uskladitev cene zemeljskega plina na končni ceni z vključenimi vsemi zakonskimi
dajatvami za končnega odjemalca odraža kot 0,72 % podražitev, glede na
veljavno ceno v januarju 2007.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko se je
seznanil z informacijo, da se tokratna uskladitev cene zemeljskega plina na
končni ceni z vključenimi vsemi zakonskimi dajatvami za končnega odjemalca
odraža kot 0,72 % podražitev, glede na veljavno ceno v januarju 2007.
Razprave ni bilo.
Župan Tomaž Tom Mencinger je ugotovil, da se je Občinski svet občine
Jesenice seznanil z Informacijo o uskladitvi cene zemeljskega plina za
mesec februar 2007. Tokratna uskladitev cene zemeljskega plina se na
končni ceni z vključenimi vsemi zakonskimi dajatvami za končnega
odjemalca odraža kot 0,72 % podražitev glede na veljavno ceno v januarju
2007.
Glasovanja ni bilo.

TOČKA 11:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
11.1 Ivanka Zupančič – pobuda – ustno in pisno
40. pobuda 4. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.02.2007 k 11.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Predlaga, da se 67. sklep 3. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne
25.01.2007 dodatno obrazloži:
»Občinski svet je v okvira poročila o vplivih Acronija na okolje med drugim
obravnaval tudi dolgoletno onesnaženje okolja, ki ga je povzročala takratna
Železarna Jesenice s svojo zastarelo tehnologijo. V zvezi s tem je bilo ocenjeno,
da je bilo povzročeno kraju za 50 milijonov EUR škode.
Občinski svet od družb skupine SIJ, na lokaciji Jesenice, predvsem Acronija,
pričakuje nadaljevanje izvajanja aktivnosti varstva okolja in zmanjševanja
negativnih vplivov na okolico, oziroma odškodninsko odgovornost v primeru
opustitve okolju in prebivalcem varne in prijazne proizvodnje.«
Boris Smolej – razprava:
Sprejeta sklepa govorita o lastniku, torej o državi, pobuda Ivanke Zupančič
pa se nanaša samo na Acroni. Poleg tega pobudo tudi ne more predlagati
oseba, ki je v kakršnemkoli pogodbenem oz. službenem odnosu s tem
podjetjem. Zato je potrebno najprej razčistiti, ali lahko taki ljudje sploh
dajejo pobude, ki se nanašajo na celo mesto.
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Med delojemalcem in delodajalcem je bil vedno kupoprodajni odnos.
Generacije delavcev, ki so šle v pokoj so dobile nižje pokojnine, ker so
plače v Železarni vedno temeljile na osnovi, ne pa na dodatkih. Delavci so
dobili za manj izplačane plače delnice, država pa je potem vrednost teh
delnic poskušala spraviti na čim nižjo vrednost.
Predstavniki Acronija so povedali, da so oni samo managerji, in naj se
lokalna skupnost s svojimi zahtevami zato obrne na lastnike.
Železarna Jesenice je v preteklosti sanirala podjetje Gorenje iz Velenja in
podjetje Revoz iz Novega mesta. Na ta način je šlo veliko denarja iz
Železarne nazaj v državno blagajno. Zato meni, da ni potrebno biti preveč
potrpežljivi do zadev, ki so se dogajale v preteklosti.
Na Koroške Beli je za pet odstotnih točk povečana koncentracija svinca, že
na prejšnji seji Občinskega sveta pa je Alenka Markun povedala, kako to
vpliva na razvoj otrok.
Acroni mora spoštovati IPPC direktive, sicer bodo podjetje zaprli, ker ne bo
v skladu z evropsko direktivo. Zato so po njegovem mnenju obljube za
tisto, kar tako ali tako morajo narediti, otročje in žaljive.
Zasavje je dobilo veliko sredstev za zapiranje rudnikov, kjer so ravno tako
odlagališča jalovine, ki pa se sanirajo z državnim denarjem. Jesenice pa
ne dobijo ničesar, vse zahteve pa se poskuša kar najbolj onemogočiti.

11.2 Ibrahim Smajić – pobuda – ustno
41. pobuda 4. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.02.2007 k 11.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Veliko krajanov se zanima, kako bo po obnovi izgledalo območje Fiproma, zato
predlaga, da se naredi neko maketo, ki se jo posreduje na krajevne skupnosti, da
bodo občani to lahko videli.

11.3 Marko Zupančič – pobuda – ustno
42. pobuda 4. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.02.2007 k 11.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Svetniška skupina LDS je že postavila vprašanje, kaj se dogaja s planinskim
domom na Pristavi. Odgovor je bil dan, da poteka intenzivna obnova te graščine.
Bliža se mesec maj, Kurirski dom pa je trenutno v taki fazi, da bi lahko posloval,
zato naj se preuči predlog, da bi se poskušalo dobiti nekega najemnika, da bi vsaj
Kurirski dom za določen čas lahko začel obratovati.
Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
V medijih je bilo že povedano, da je bil na kolegiju župana občine Jesenice
sprejet sklep oz. dogovor, da se za obdobje pol leta poišče najemnika za Kurirski
dom na Pristavi. Predvideva se namreč, da bi bila vsaj do meseca septembra
sanacija Planinskega doma na Pristavi že toliko zaključena, da bi potem lahko
pristopili k razpisu, v katerega bi vključili Planinski dom Pristava, Kurirski dom in
tudi Zoisov park.
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11.4 Stanislav Pem – pobuda – ustno in pisno
43. pobuda 4. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.02.2007 k 11.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Stanovalci ob avtocesti Hrušica – Vrba so dali pisno pobudo za Občinski svet
glede razreševanja njihove problematike. Gre za 164 prebivalcev tega območja,
ki želijo jasen odgovor od DARS-a in od Občine. Kako in kdaj se bo razrešila ta
problematika:
»Občani, stanujoči ob AC Hrušica – Vrba, že skoraj 14 let občutimo nevšečnosti,
prometa.
Cesta je bila dana v promet 28.10.1993. Od tega časa je promet naraščal. V letu
1994 so na števnem mestu Lipce zaznali dnevno 400 vozil, leta 2003 je to število
naraslo na 338 vozil na uro, leta 2005 pa že na 713 vozil na uro. Stanovalci pa
smo ostali popolnoma nezaščiteni. Do sedaj je bila postavljena le na Viaduktu I
386 m dolga protihrupna ograja, ki pa ne nudi zaščite proti hrupu, torej ne koristi
svojemu namenu, saj je prenizka (le 2 do 2,5 metra višine).
Meritve hrupa so do danes izvedli:
1. Zavod RS za varstvo okolja;
2. Epi Spektrum;
3. Marbo d.o.o.
Meritve zadnjih dveh ne kažejo prave slike.
Dne 3.1.2007 nas DARS obvešča o njihovem operativnem programu do leta
2013, s katerim pa se ne strinjamo. Zato postavljamo naslednja vprašanja na
občino Jesenice – svetnike, da zavzamejo oziroma zahtevajo od DARS-a
takojšnjo ureditev naslednjih pomanjkljivosti:
ugotovitev dejanskega hrupa,
ureditev dilatacije ob viaduktih,
meritve onesnaževanja okolja,
meritve tresljajev,
zaščita stanovalcev v 40-metrskem varovalnem okolju,
omejitev hitrosti skozi naselje (po vzoru sosednje Avstrije).
Zgoraj naštete pomanjkljivosti so pomembne tudi za celotne Jesenice. Ne
nazadnje je Republika Slovenija v ES podpisnica dokumenta o zaščiti okolja.
Dne 12.6.1989 je bilo Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora
izdalo Lokacijsko dovoljenje, na njegovi 9. strani je zapisano:
»Varovanje objektov in območij pred hrupom se bo izvajalo v skladu z rešitvami v
študiji o vplivu hrupa. Investitor je dolžan meriti hrup v času gradnje in dve leti po
izgradnji ceste, ter po potrebi izvesti dodatno protihrupno zaščito. V bližini
stanovanjskih objektov mora biti protihrupna zaščita prozorna.«
Od vsega navedenega ni bilo do danes narejenega še nič.
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Zato zahtevamo od Občine Jesenice, natančneje od svetnikov Občinskega sveta
(po vzoru občine Naklo in občine Radovljica), da DARS začne takoj urejati
naštete pomanjkljivosti.
Vse napisano je podprto s 164 podpisanih stanovalcev ob AC Hrušica – Vrba.
Za stanovalce ob AC Hrušica – Vrba: Franc Šifrer, Vitomir Ravhekar, Zofija Egart,
Anton Avbar in Zdravko Črv.«

11.5 Merima Nuhić – vprašanje – ustno
44. vprašanje 4. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.02.2007 k
11. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zanima jo, ali je predvideno asfaltiranje sprehajalne poti, ki vodi od Gasarjeve
kmetije do kopališča Ukova?

11.6 Jernej Udir – vprašanje – ustno
45. vprašanje 4. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.02.2007 k
11. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zanima ga, do kdaj se morajo vsi prebivalci Koroške Bele priključiti na javno
kanalizacijo?

11.7 Ivanka Zupančič – vprašanje – ustno
46. vprašanje 4. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.02.2007 k
11. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zanima jo, ali so v občinskem proračunu na razpolago finančna sredstva za
sofinanciranje adaptacije salonitnih streh, ter kakšen je postopek za pridobitev
sredstev za sofinanciranje?
Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
Za javne ustanove (šole, vrtci, itd.) bo ta sredstva morala zagotoviti občina,
vendar pa te postavke v sprejetem občinskem proračunu za leto 2007 ni.

11.8 Marija Kalan – vprašanje – ustno
47. vprašanje 4. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.02.2007 k
11. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zanima jo, ali bo protihrupna zaščita za avtocesto narejena vzdolž celotne
Podmežakle?

11.9 Vinko Lavtižar – vprašanje – pisno in ustno
48. vprašanje 4. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.02.2007 k
11. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
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Sprašuje (zaradi nasprotujočih tolmačenj) ali je končana denacionalizacija na
zemljišču parka med Titovo cesto in Razgledno potjo; točneje levo in desno od
hudourniškega vodotoka nasproti bivšega Cafe Inn-a?
To zemljišče je neurejeno, zanemarjeno in nevarno za obiskovalce in ni v ponos.
Zato to zemljišče nujno potrebuje celostno ureditev v izogib kakršnihkoli posledic.

11.10 Boris Smolej – pobuda – ustno
49. pobuda 4. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.02.2007 k 11.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
»Zaštreka« v Krajevni skupnosti Slovenski Javornik – Koroška Bela je brez
trgovine, ker so se odprli veliki trgovski centri, in vse manjše trgovine niso več
ekonomsko opravičljive. Podobna usoda bo doletela tudi trgovini na Blejski
Dobravi in na Slovenskem Javorniku, zato predlaga, da pristojne občinske službe
opravijo razgovor z vodstvi večjih trgovin, s predlogom, da bi na teh lokacijah
imeli svoje trgovine vsaj z osnovnimi življenjskimi potrebščinami. Cene bi morale
biti enake kot v velikih trgovskih centrih, vsako podjetje oz. center pa bi imel na
teh lokacijah eno trgovino kot svojo izpostavljeno delovno enoto.

11.11 Marko Zupančič – vprašanje – pisno
50. vprašanje 4. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.02.2007 k
11. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zanima ga, ali ima kot občinski svetnik pravico vedeti, koliko denarja je občina
dobila od iger na srečo, glede na to, da je bila v JON-u objavljena novica, da sta
bila tako sedmica, kot tudi lotko izžrebana na Jesenicah, in da je do dela tega
denarja upravičena lokalna skupnost?

11.12 Borut Žigon – pobuda – pisno
51. pobuda 4. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.02.2007 k 11.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Cesta Alojza Travna naj se do garaž čim prej kategorizira, saj ta cesta stoji tam
že 30 let ali več. Ustrezne službe naj rešijo problematiko zgrajenih garaž, ki so
brez ustreznih dovoljenj.

11.13 Zoran Kramar – pobuda – pisno
52. pobuda 4. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22.02.2007 k 11.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Daje pobudo za ustanovitev delovne komisije za preučitev razmer na področju
Centra II (območje stolpnic, carinarnice, stare magistralne ceste, parka nasproti
knjigarne, platoja pod stolpnicami).
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Obrazložitev:
V zadnjem letu je v omenjenem območju prišlo do prekinitve gospodarske
dejavnosti v večih trgovskih in gostinskih lokalih, in po govoricah se pričakuje še
nekaj takih odločitev. Ker je ta del mesta v zadnjem času doživel večje
spremembe na slabše stanje, meni da je potrebno problematiko obravnavati iz
sociološkega vidika prebivalcev in potreb, pregledati ponovno prometni režim,
komunalno in arhitekturno ureditev (parkirišča, igrišča, povezovalne poti…)
Predlaga, da se pripravijo predlogi programa oživljanja tega dela občine
Jesenice.

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

SVETOVALKA OBČINSKEGA
SVETA OBČINE JESENICE:
Mag. Božena RONNER

ŽUPAN
OBČINE JESENICE
Tomaž Tom MENCINGER
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