OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET

Številka: 032-09/2006
Datum: 15.12.2006

ZAPISNIK
2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V
ČETRTEK, 14.12.2006 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, Boris KITEK, Ivanka ZUPANČIČ,
Boris SMOLEJ, Robert PESJAK, Vinko LAVTIŽAR, Oto KELIH, Marija KALAN,
Boris DOLŽAN, Igor ARH, Marija MULEJ in mag. Marjan ČUFER.
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, Tomaž VIDMAR – direktor Komunalne
direkcije, Stevo ŠČAVNIČAR – direktor RAGOR-ja, Brigita DŽAMASTAGIČ –
vodja Oddelka za finance, plan in analize, mag. Aleksander KUPLJENIK –
direktor JKP JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Nuša JELENC - JEKO-IN, d.o.o.,
Jesenice, notarka Nada SVETINA, Bojan STRAJNAR – predstavnik investitorja,
podjetja Tibar d.o.o. Maribor, Brita SODJA – bivša predsednica Nadzornega
odbora občine Jesenice ter mag. Božena RONNER - svetovalka župana za
Občinski svet.
NOVINARJI:
Janko RABIČ – Radio Triglav, Klementina MEŽAK SKUMAVEC – GTV, Martin
DOLANC – Radio Kranj, Matjaž ARIH in Nataša MRAK– ATM, Urša PETERNEL
– Gorenjski Glas, Romana ERJAVEC – Radio Slovenija in Tinkara ZUPAN –
STA.
ZAPISNIK JE PISALA:
Mojca RAZINGER.
Župan Tomaž Tom Mencinger je pozdravil vse prisotne članice in člane
Občinskega sveta Občine Jesenice in ugotovil, da je na začetku seje prisotnih 24
svetnic in svetnikov Občinskega sveta, zato Občinski svet lahko pravno veljavno
odloča.
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Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je župan predlagal
16. sklep 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006:
POTRDITEV PREDLAGANEGA DNEVNEGA REDA.
D N E V N I R E D:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 1. redne (konstitutivne) seje
Občinskega sveta, ki je bila 13.11. 2006.
2. Predlog Odloka o programu opremljanja za območje urejanja Hrenovca –
HITRI POSTOPEK.
3. Predlog sprememb in dopolnitev operativnega Programa odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih vod za občino Jesenice za obdobje 2005-2017.
4. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2007 – DRUGA OBRAVNAVA.
5. Predlog Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v občini Jesenice.
6. Predlog za delno povračilo stroškov za organiziranje in informiranje volilne
kampanje v občini Jesenice za lokalne volitve, ki so bile v nedeljo, 22. oktobra
2006.
7. Predlog za začetek postopka iskanja zasebnega partnerstva pri investiciji
izgradnje Turističnega centra Španov vrh.
8. Volitve in imenovanja:
8.1 Predlog za predčasno razrešitev člana – predsednika Nadzornega sveta v
javnem komunalnem podjetju JEKO-IN, d.o.o., Jesenice;
8.2 Predlog za imenovanje drugega kandidata za člana Nadzornega sveta
javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice;
8.3 Predlog za predčasno razrešitev člana Sveta javnega zavoda Splošna
bolnišnica Jesenice s predlogom za imenovanje drugega člana v Svet tega
javnega zavoda;
8.4 Predlog za imenovanje člana v Svet javnega zavoda Gorenjske lekarne.
9. Predlogi za spremembe cen komunalnih storitev:
9.1 Znižanje cen daljinskega ogrevanja
9.2 Znižanje cene priključnine za zemeljski plin in ogrevanje
10. Predlog spremembe cen zimskega in letnega vzdrževanja javnih površin in
pogrebno pokopaliških storitev.
11. Poročila:
11.1 Poročilo o delu Nadzornega odbora za obdobje januar – julij 2006;
11.2 Poročilo o delu Nadzornega odbora v obdobju 2003 – 2006;
11.3 Poročilo o delu RAGOR za prvo polletje 2006.
12 Informaciji:
12.1 Informacija o Programu dela in finančnemu načrtu javnega komunalnega
podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice za leto 2007;
12.2 Informacija o uskladitvi cene zemeljskega plina za mesec december 2006.
13. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 21
ZA – 24
Dnevni red je bil sprejet.
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TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 1. REDNE
(KONSTITUTIVNE) SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 13.11.2006.
V razpravi je sodeloval:
Marko Zupančič:
Pri tretji točki dnevnega reda, na strani 4, naj se zapisnik dopolni z njegovo
razpravo, kjer je razpravljal v tej smeri, da je želel poudariti oz. se zahvaliti
Občinski volilni komisiji za dobro opravljeno delo.
Druge razprave in pripomb na besedilo zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta
ni bilo, zato je župan predlagal
17. sklep 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 1.
točki dnevnega reda: POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH
SKLEPOV 1. REDNE (KONSTITUTIVNE) SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE
BILA 13.11.2006.
Potrdi se besedilo zapisnika in realizacija sklepov, sprejetih na 1. redni seji
Občinskega sveta, ki je bila 13.11.2006, z upoštevanjem pripombe Marka
Zupančiča, da se dopiše, da je pohvalil delo Občinske volilne komisije.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 23
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA
UREJANJA HRENOVCA – HITRI POSTOPEK.

ZA

OBMOČJE

V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek, vodja Oddelka za okolje in prostor,
povedala, da je predlog Odloka o programu opremljanja za območje urejanja
Hrenovca pripravljen na podlagi Občinskega lokacijskega načrta Hrenovca, ki je
začel veljati konec lanskega leta in je podlaga za izgradnjo gospodarske javne
infrastrukture. V javnem interesu sta bistveni predvsem izgradnja povezovalne
ceste na robu Hrenovce in prečna povezava (pešpot) od Gimnazije na Hrenovco.
Vrednost investicije v ta del komunalne infrastrukture je 390 milijonov tolarjev.
Na podlagi obstoječega Odloka o odmeri komunalnega prispevka se je
izračunalo, da bi investitor glede na predvidena dela moral plačati 175 milijonov
tolarjev komunalnega prispevka za poslovno stanovanjski del in 143 milijonov
tolarjev komunalnega prispevka za trgovski del. Za trgovski del bo investitor v
celoti plačal komunalni prispevek, predlaga pa se, da se na podlagi predloženega
programa opremljanja, komunalni prispevek v višini 175 milijonov tolarjev šteje
kot vložek občine Jesenice v izgradnjo komunalne infrastrukture, ki je v javnem
interesu (povezovalna cesta in prečna pešpot). Na podlagi programa opremljanja
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bo Občina z investitorjem sklenila urbanistično pogodbo, s katero se bo investitor
zavezal, da po izgradnji v določenem roku prenese to infrastrukturo v nepreklicno
last občine Jesenice.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
V skladu s pristojnostmi Statutarne komisije, Komisija ugotavlja, da predlog
Odloka o programu opremljanja za območje urejanja Hrenovca, ki je predlagan
po hitrem postopku, vsebinsko ni sporen, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga
sprejme.
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 Odloka o programu
opremljanja za območje urejanja Hrenovca po hitrem postopku.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog Odloka o programu opremljanja za območje urejanja Hrenovca po hitrem
postopku.
Andrej Černe – namestnik predsednika Odbora za urejanje prostora,
varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Odloka o
programu opremljanja za območje urejanja Hrenovca po hitrem postopku.
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o programu opremljanja za območje urejanja Hrenovca
po hitrem postopku.
V razpravi so sodelovali:
Oto Kelih:
Klub svetnikov Socialnih demokratov postavlja dve vprašanji. Zanima jih,
ali je v investiciji zajeta tudi ureditev zelenih površin ter, ali je v teh načrtih
vsebovano tudi zagotovilo, da bo po novi cesti in po objektih omogočeno
tudi gibanje ljudem z gibalnimi motnjami?
Bojan Strajnar:
Da se je doseglo ravnotežje med površinami in da se je zagotovilo
pogojem Zavoda za varstvo narave, se je celoten spodnji del območja
namenil za zelene površine. Iz investicijskega vidika to sicer ni najbolj
smotrno, vendar pa je iz oblikovalskega in ureditvenega vidika to edino
pravilna varianta.
Poveza, ki bo zgrajena preko mosta, bo izvedena tako, da bo omogočala
popolnoma neoviran prehod tudi za osebe z gibalnimi motnjami.
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Boris Bregant:
Prav je, da se začne s postopki za sklepanje urbanističnih pogodb, saj bo
na ta način občina bolje komunalno opremljena in tudi vsi stroški se ne
bodo v celoti pokrivali iz proračuna.
Na severozahodnem delu tega območja stoji neka »podrtija« od železnice,
zato predlaga, da se vzpostavi kontakt s Slovenskimi železnicami, da bi
mogoče tudi ta del lahko vključili v območje urejanja in tam naredili npr.
dodatna parkirišča.
Bojan Strajnar:
Na to temo je bil že opravljen razgovor, ko so se urejala soglasja okrog
železnice. Glede na to, da mora investitor v lastni režiji urediti zaščito
prehoda čez progo, ki jo je predpisala Železnica, in tudi protihrupno ograjo,
sedaj potekajo razgovori, da bi Agencija za železniški promet, v okviru
sredstev, ki jih namenja za investicije, počistila tudi to območje.
Ibrahim Smajić:
Zanima ga, koliko stanovanjskih enot je planiranih v stanovanjskih objektih,
ter ali je na tem območju planirano tudi kakšno otroško igrišče?
Bojan Strajnar:
Gradili se bodo štirje stanovanjski objekti, v vsakem pa bo od 12 do 15
stanovanj, odvisno od komercialnih in investicijskih pogojev.
Zemljišče, na katerem bo vzpostavljen park, je privatno zemljišče. To
zemljišče ima sicer prehodni značaj, vendar pa bo potrebno poiskati neko
pravo strukturo in ga smiselno urediti.
Ibrahim Smajić:
Boji se, da če se za to igrišče ne bo opredelilo takoj, da bo to pozneje zelo
težko izvedljivo.
Matjaž Peskar:
Občinski svet je v prejšnjem mandatu sprejel sklep, s katerim se en del
tega zemljišča na območju Hrenovce daje tudi v last Ministrstvu za
notranje zadeve, s tem, da se tam zgradi nova policijska postaja Jesenice.
Zanima ga, ali je bil s strani Ministrstva za notranje zadeve dan že kakšen
povraten signal, glede na to, da je v tem sklepu tudi navedeno, da imajo
pet let časa, da na tem mestu zgradijo policijsko postajo, sicer preide
zemljišče nazaj v last občine Jesenice?
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Pri Ministrstvu za notranje zadeve je to zemljišče že vpisano kot policijska
postaja. Jeseniška policijska postaja je namreč najslabša in je kot taka tudi
prioritetna, tako da jo bodo na Gorenjskem sigurno začeli graditi kot prvo.
Do naslednje seje Občinskega sveta se bo poskušalo od Ministrstva
pridobiti še podatek o časovnem terminu izgradnje te policijske postaje.
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Jernej Udir:
Glede na to, da se je Občinski svet opredelil, da bo v občini spodbujaj
razvoj turizma, ga moti, da je na stanovanjskih objektih predvidena ravna
streha.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Ti objekti so načrtovani tako, da so vezani tudi na ostalo gradnjo, ki je v
neposredni bližini.
Bojan Strajnar:
Ti objekti spadajo v ta del mesta, ker imajo samo dve nadstropji Če bi na
tem območju delali šest ali več nadstropne objekte, bi bila ta razprava zelo
primerna, ker bi namreč s tako gradnjo razvrednotili to območje.
Trend stanovanjskih objektov v takih mestnih območjih je, da predstavljajo
neke urejene kubusne enote.
Ljudmila Ilenič:
Zanima ga, kdaj se predvideva objava razpisov za pridobitev stanovanjskih
pravic, kdo bo te razpise objavil, ter kje bodo objavljeni?
Bojan Strajnar:
Investitor celotnega projekta je eno podjetje. V enem delu ima ta investicija
komercialni značaj, drugi del pa je namenjen za tržišče. Ko bo investitor
stanovanja zgradil, se bodo ta stanovanja prosto prodajala preko neke
nepremičninske agencije.
Za cesto in za trgovski objekt naj bi bilo še v letošnjem letu izdano
gradbeno dovoljenje, tako da se bo z deli lahko začelo takoj spomladi
prihodnje leto. Investicija pa naj bi bila v celoti zaključena poleti leta 2008.
Po razpravi je župan predlagal
18. sklep 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 2.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA
ZA OBMOČJE UREJANJA HRENOVCA – HITRI POSTOPEK.
Sprejme se predlog Odloka o programu opremljanja za območje urejanja
Hrenovca – HITRI POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA
ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VOD ZA OBČINO
JESENICE ZA OBDOBJE 2005-2017.
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V uvodni obrazložitvi je Tomaž Vidmar povedal, da je bil Operativni program
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod na Občinskem svetu sprejet leta
2004. V tem Operativnem programu je bilo tudi navedeno, da je v letu 2006
potrebno pripraviti rebalans tega programa, če bo ugotovljeno, da je zaradi
doseganja ciljev iz operativnega programa to potrebno. Jesenice so namreč
razdeljene na določena območja, ki jih je potrebno opremiti z kanalizacijo
odpadnih voda do leta 2008. Druga območja, ki so manj naseljena, pa je s
kanalizacijo potrebno opremiti do leta 2017. V letu 2007 se tako planirata
izgradnja kanalizacije na Hrušici ter izgradnja kanalizacije na Javorniku. Največja
investicija, ki jo je potrebno izvesti do leta 2008, pa je dograditev terciarne stopnje
čiščenje na čistilni napravi. Z vsemi temi projekti se bo prijavilo na strukturne in
kohezijske sklade, tako da se predvideva, da bi se v letu 2007 vsaj začelo z
večjimi investicijami, kanalizacija na Hrušici in na Javorniku pa bi se do takrat tudi
dokončali.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
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 sprejme Spremembe in dopolnitve
operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod občine
Jesenice (za obdobje od 2005 do 2017, s poudarkom na ukrepih programa, ki
bodo izvedeni do 31. decembra 2008).
Predvidene investicije iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih vod občine Jesenice (za obdobje od 2005 do 2017, s
poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31. decembra 2008) se
smiselno uvrstijo v Načrt razvojnih programov Občine Jesenice za obdobje 2007 2010.
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme spremembe in dopolnitve Operativnega programa odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih vod občine Jesenice (za obdobje od 2005 do 2017, s
poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31. decembra 2008).
Predvidene investicije iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih vod občine Jesenice (za obdobje od 2005 do 2017, s
poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31. decembra 2008) se
smiselno uvrstijo v Načrt razvojnih programov občine Jesenice za obdobje 2007 –
2010.
V razpravi so sodelovali:
Jernej Udir:
S tem predlogom se strinja, vendar pa v gradivu nikjer ni zasledil
Javorniškega Rovta.
Zanima ga, na kakšen način se bo uredilo čiščenje odplak na pešengi (na
Haldi), kjer je pralnica in kjer se velike količine teh odplak še vedno izlivajo
v reko Savo?
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Nuša Jelenc:
Naselje Javorniški Rovt je aglomeracija, ki ne dosega tistih kriterijev, ki so
po državnem Operativnem programu potrebni za izgradnjo kanalizacije.
Javorniški Rovt namreč ne dosega kriterija, ki opredeljuje gostoto 20
prebivalcev na hektar. Za taka območja republiški in občinski operativni
program predvidevata izgradnjo malih čistilnih naprav. Obveznost izvajalca
javne službe pa je, da te male čistilne naprave redno prazni z odvozom
gošče na centralno čistilno napravo Jesenice.
Jernej Udir:
Javorniški Rovt se zelo širi, in tam je veliko prestižnih objektov, ki bi jih
morali na nek način tudi nadzorovati.
Marko Zupančič:
Veseli ga, da je dosegel zelo velik napredek, saj tudi drugi svetniki
pozitivno razmišljajo o Javorniškem Rovtu.
Ponovno daje pobudo, ki jo je dal že v prejšnjem mandatu, in sicer, da bi
občina Jesenice pomagala prebivalcem Javorniškega Rovta pri gradnji
zahtevanih malih čistilnih naprav, ki bodo obvezne po letu 2016.
Tomaž Vidmar:
Primarni kanalizacijski vod se gradi po novi cesti v Poslovni coni 2 do
čistilne naprave. Ko bo ta kanalizacija do konca zgrajena, se bodo morali
vsi uporabniki nanjo tudi priklopiti. Ta trenutek pa gre na žalost res še
vedno veliko odplak v reko Savo.
Boris Smolej:
Intenzivno se za dejavnost mešane rabe prodajajo zemljišča na področju
Jeklarne 2. Lastniki sedaj prodajajo ta zemljišča, ki jih bo verjetno kmalu
potrebno tudi opremiti. Zato bi bilo potrebno razmišljati tudi o tem, da bo na
tem segmentu nekaj potrebno narediti, saj je ena od stvari komunalne
infrastrukture tudi kanalizacija.
Po razpravi je župan predlagal
19. sklep 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 3.
točki dnevnega reda: PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV
OPERATIVNEGA PROGRAMA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH
ODPADNIH VOD ZA OBČINO JESENICE ZA OBDOBJE 2005 - 2017.
1. Sprejmejo se Spremembe in dopolnitve Operativnega programa odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih vod občine Jesenice (za obdobje od 2005 do
2017, s poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31. decembra
2008).
2. Predvidene investicije iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih vod občine Jesenice (za obdobje od 2005 do 2017, s
poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31. decembra 2008) se
smiselno uvrstijo v Načrt razvojnih programov Občine Jesenice za obdobje
2007 - 2010.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 21
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2007 – DRUGA
OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je župan Tomaž Tom Mencinger povedal, da je bilo v prvi
obravnavi predloga proračuna postavljenih nekaj vprašanj in pobud, na katere so
v gradivu posredovani tudi odgovori. V drugi obravnavi pa se predlog proračuna
lahko spreminja samo še z vlaganjem amandmajev po postopku, kot ga določa
Poslovnik o delu občinskega sveta.
Brigita Džamastagič, vodja Oddelka za finance, plan in analize je še pojasnila,
da je proračun eden najpomembnejših dokumentov občine, ki mora biti
pravočasno sprejet, sicer velja načelo začasnega financiranja. Proračun je
sestavljen iz splošnega dela, iz posebnega dela in iz načrta razvojnih programov.
Splošni del je sestavljen iz bilance prihodkov in odhodkov, iz računa finančnih
terjatev in naložb ter iz računa financiranja. Posebni del proračuna sestavljajo
finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov, v načrtu razvojnih
programov pa so zajeti večletni razvojni programi občine.
Iz bilance prihodkov in odhodkov je razvidno, da skupni prihodki bilance A
znašajo 4.153.000 tisoč tolarjev. Največji del predstavljajo davčni prihodki, ki jih
sestavljajo davki na dohodek in dobiček (dohodnina), davki na premoženje ter
davki na promet z nepremičninami.
Pretežni del odhodkov (57 %) predstavlja tekoča poraba, to so tekoči odhodki in
tekoči transferi, medtem ko investicijska poraba predstavlja 43 % odhodkovnega
dela. Velik del sredstev za sofinanciranje je iz naslova sredstev Evropske unije za
investicijske dejavnosti (preko 700 milijonov), in če bi ta sredstva izločili, potem bi
tkoči odhodki in transferi v strukturi bilance predstavljali kar 67 % vse porabe.
V bilanci finančnih terjatev in naložb se na strani prihodkov prikazujejo vračila v
preteklem obdobju podeljenih kreditov za kreditiranje drobnega gospodarstva. Na
vseh treh bilancah skupaj se tako izkazuje sprememba stanja sredstev na računu
oz. proračunski primanjkljaj v višini 517 milijonov tolarjev. Glede na predviden
ostanek sredstev v proračunu konec leta 2006 v višini 519 milijonov tolarjev, pa
se ta bilančni primanjkljaj pokriva s tem ostankom sredstev.

O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija ugotavlja, da je predlog besedila Odloka o proračunu občine
Jesenice za leto 2007, druga obravnava, pripravljen v skladu s citirano
zakonodajo (v preambuli), zato predlaga Občinskemu svetu da ga sprejeme.
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Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
AMANDMA:
V Proračunu občine Jesenice za leto 2007 se na proračunskem področju 14 –
Gospodarstvo, v glavnem programu 1402 – Pospeševanje in podpora
gospodarski dejavnosti, podprogram 14029001 – Spodbujanje razvoja malega
gospodarstva, proračunska postavka 7130 Revitalizacija območja Fiprom poveča
plan za nakup zgradb in prostorov (konto 4200) v višini 417.293 € (100.000 tisoč
tolarjev). Za enak znesek se zniža ocena realizacije za leto 2006 v enakem
znesku, na istem proračunskem področju, podprogramu in proračunski postavki.
V skladu s predlogom se ustrezno popravi tudi načrt razvojnih programov za
obdobje 2007 – 2010 in načrt nabav in gradenj.
SKLEPI:
Odbor za proračun in finance predlaga, da občinska uprava prouči možnost za
realizacijo pravilno vloženega amandmaja svetnika Andreja Černeta v višini 2.000
tisoč tolarjev za investicijsko vzdrževanje in obnove sakralnih objektov. Občinska
uprava se do seje Občinskega sveta opredeli do vloženega amandmaja ter
prouči, ali je ta amandma možno realizirati oz. do seje Občinskega sveta pripravi
drug, vzporeden amandma z enakim namenom.
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da se
na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev Operativnega programa odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih vod občine Jesenice, s poudarkom na ukrepih
programa in zaradi predvidenih investicij, sprejetih v Operativnem programu
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod občine Jesenice za obdobje od
2005 do 2017, le-te vključijo v Načrt razvojnih programov občine Jesenice za
obdobje 2007 – 2010, kot del Proračuna občine Jesenice za leto 2007.
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme letni program prodaje stanovanj in letni program prodaje finančnega
premoženja v letu 2007.
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2007 v drugi obravnavi, s
sprejetim amandmajem župana.
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 2007 v drugi obravnavi.
Ibrahim Smajić – predsednik Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter
zdravstvo:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo nima pripomb na področju
socialnega in zdravstvenega varstva, zato predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2007 v drugi
obravnavi.
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Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu, da se na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev
operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod občine
Jesenice s poudarkom na ukrepih programa in zaradi predvidenih investiciji,
sprejetih v Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
vod občine Jesenice za obdobje od 2005 do 2017, le-te vključijo v Načrt razvojnih
programov Občine Jesenice za obdobje 2007 - 2010, kot del Proračuna občine
Jesenice za leto 2007.
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga,
da se sprejme letni program prodaje stanovanj in letni program prodaje
finančnega premoženja v letu 2007.
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga,
da se sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2007 – DRUGA
OBRAVNAVA za področje stanovanjskega gospodarstva in komunalne
infrastrukture.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
letni program prodaje stanovanj in letni program prodaje finančnega premoženja
v letu 2007.
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2007 v drugi obravnavi.
Boris Smolej – predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme letni program prodaje
stanovanj in letni program prodaje finančnega premoženja v letu 2007.
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Proračuna
občine Jesenice za leto 2007 v drugi obravnavi.
V času vlaganja amandmajev sta bila vložena dva amandmaja župana:
Predlog amandmaja št. 1:
V predlogu proračuna občine Jesenice za leto 2007 se pri proračunskem
uporabniku 6000 – na proračunskem področju 18 – Kultura šport in nevladne
organizacije, v glavnem programu 1803 – Programi v kulturi, podprogramu
18039002 - Umetniški programi, proračunska postavka 6110 Kulturne
prireditve, konto 4133 Tekoči transferji v javne zavode ta postavka zniža za
2.000 tisoč tolarjev, tako, da ta znaša skupaj namesto 2.712 tisoč tolarjev 712
tisoč tolarjev.
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2. Pri istem proračunskem porabniku 6000, na proračunskem področju 18 –
Kultura šport in nevladne organizacije, v glavnem programu 1802 –
Ohranjanje kulturne dediščine, podprogramu 180229001 - Nepremična
kulturna dediščina, proračunska postavka 6070 - Spomeniško varstvene
akcije, konto 4310 – Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam se ta poveča za 2.000 tisoč tolarjev, tako, da ta znaša skupaj
2.000 tisoč tolarjev.
Obrazložitev:
Po predhodno pravilno in pravočasno vloženem amandmaju svetnika Andreja
Černeta, ki je predlagal zagotovitev sredstev za vzdrževanje in obnovo sakralnih
objektov v višini 2.000 tisoč tolarjev, kamor sodi tudi župnijska cerkev Sv.
Ingenuina in Albuina na Koroški Beli, je bil po sklepu Odbora za proračun in
finance pripravljen vzporedni amandma župana, s katerim se strinja tudi
predlagatelj Andrej Černe.
Po proučitvi amandmaja, ki ga je obravnaval Odbor za proračun in finance, je bilo
ugotovljeno, da se sredstva za ta namen zagotovijo pod pogojem, da se objavi
javni razpis za sofinanciranje kulturnih spomenikov, ki so razglašeni z občinskim
odlokom.

Predlog amandmaja št. 2:
1. V proračunu občine Jesenice za leto 2007 se na proračunskem področju 14
gospodarstvo, v glavnem programu 1402 – Pospeševanje in podpora
gospodarski dejavnosti, podprogram 14029001 – Spodbujanje razvoja malega
gospodarstva, proračunska postavka 7130 Revitalizacija območja Fiprom
poveča plan za nakup zgradb in prostorov (konto 4200) v višini 417.293 €
(100.000 tisoč tolarjev). Za enak znesek se zniža ocena realizacije za leto
2006 v enakem znesku, na istem proračunskem področju, podprogramu in
proračunski postavki.
2. V skladu s predlogom se ustrezno popravi tudi načrt razvojnih programov za
obdobje 2007 - 2010 in načrt nabav in gradenj.
Obrazložitev:
V proračunu za leto 2006 so predvidena sredstva v višini 100.000 tisoč tolarjev
(417.293 €) za nakup objektov in zgradb v okviru območja Fiprom. Glede na to,
da do vložitve amandmaja še ni sprejet dokončni sklep stečajnega senata o
strinjanju s predloženo ponudbo za odkup, ocenjujemo, da v letu 2006
navedenega nakupa ne bo mogoče finančno realizirati. Zato predlagamo, da se
ocena realizacije za leto 2006 zmanjša za navedeni znesek, kar na drugi strani
pomeni, da bo za ta znesek povečana ocena presežka prihodkov in prejemkov
nad odhodki in izdatki v letu 2006. Istočasno predlagamo, da se v predlog
proračuna za leto 2007 vključi enak znesek na isto proračunsko postavko. Na ta
način bo povečan proračunski primanjkljaj v letu 2007, ki se bo pokril z ocenjenim
povečanim ostankom leta 2006.
Glede na to, da je sestavni del proračuna tudi načrt razvojnih programov in načrt
nabav in gradenj, predlagamo, da se, v skladu z navedenim prenosom, ustrezno
popravita tudi načrt razvojnih programov za obdobje 2007 – 2010 in načrt nabav
in gradenj za leto 2007.
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Razprave in pripomb ni bilo, zato je župan predlagal
20. sklep 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 4.
točki dnevnega reda: PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO
2007 – DRUGA OBRAVNAVA – SPREJEM AMANDMAJA ŽUPANA.
1. V Proračunu občine Jesenice za leto 2007 se na proračunskem področju 14
gospodarstvo, v glavnem programu 1402 – Pospeševanje in podpora
gospodarski dejavnosti, podprogram 14029001 – Spodbujanje razvoja malega
gospodarstva, proračunska postavka 7130 Revitalizacija območja Fiprom
poveča plan za nakup zgradb in prostorov (konto 4200) v višini 417.293 €
(100.000 tisoč tolarjev). Za enak znesek se zniža ocena realizacije za leto
2006 v enakem znesku, na istem proračunskem področju, podprogramu in
proračunski postavki.
2. V skladu s predlogom se ustrezno popravi tudi načrt razvojnih programov za
obdobje 2007 - 2010 in načrt nabav in gradenj.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 20
PROTI - 0
Amandma je bil sprejet.

21. sklep 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 4.
točki dnevnega reda: PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO
2007 – DRUGA OBRAVNAVA – SPREJEM AMANDMAJA ŽUPANA.
1. V predlogu proračuna občine Jesenice za leto 2007 se pri proračunskem
uporabniku 6000 – na proračunskem področju 18 – Kultura šport in nevladne
organizacije, v glavnem programu 1803 – Programi v kulturi, podprogramu
18039002 - Umetniški programi, proračunska postavka 6110 Kulturne
prireditve, konto 4133 Tekoči transferji v javne zavode ta postavka zniža za
2.000 tisoč tolarjev, tako, da ta znaša skupaj namesto 2.712 tisoč tolarjev 712
tisoč tolarjev.
2. Pri istem proračunskem porabniku 6000, na proračunskem področju 18 –
Kultura šport in nevladne organizacije, v glavnem programu 1802 –
Ohranjanje kulturne dediščine, podprogramu 180229001 - Nepremična
kulturna dediščina, proračunska postavka 6070 - Spomeniško varstvene
akcije, konto 4310 – Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam se ta poveča za 2.000 tisoč tolarjev, tako, da ta znaša skupaj
2.000 tisoč tolarjev.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 26
PROTI - 2
Amandma je bil sprejet.
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22. sklep 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 4.
točki dnevnega reda: PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO
2007 – DRUGA OBRAVNAVA.
Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev Operativnega programa odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih vod občine Jesenice, s poudarkom na ukrepih
programa in zaradi predvidenih investicij, sprejetih v Operativnem programu
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod občine Jesenice za obdobje od
2005 do 2017, se le-ti vključijo v Načrt razvojnih programov občine Jesenice za
obdobje 2007 – 2010, kot del Proračuna občine Jesenice za leto 2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

23. sklep 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 4.
točki dnevnega reda: PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO
2007 – DRUGA OBRAVNAVA.
Sprejme se letni program prodaje stanovanj in letni program prodaje finančnega
premoženja v letu 2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 22
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
in
24. sklep 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 4.
točki dnevnega reda: PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO
2007 – DRUGA OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2007 v drugi obravnavi, s
sprejetima amandmajema.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 25
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 5:
PREDLOG PRAVILNIKA ZA
ŠPORTA V OBČINI JESENICE.

VREDNOTENJE

LETNEGA

PROGRAMA

V uvodni obrazložitvi je Tea Višnar povedala, da je predlog Pravilnika pripravljen
v skladu z Zakonom o športu, Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna
RS in Zakonom o splošnem upravnem postopku.
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. Postopek odpiranja vlog vodi
komisija za odpiranje vlog, ki jo s sklepom določi župan. Komisija ugotovi
formalno popolnost vlog, potem pa popolne vloge skupaj z zapisnikom predloži
strokovni službi Zavoda za šport, ki v skladu z merili pripravi predlog razdelitve
sredstev. Predlog strokovne službe Zavoda za šport obravnava strokovna
komisija, pristojni organ občinske uprave pa nato izda zbirno odločbo o razdelitvi
sredstev, na katero je možna tudi pritožba. Na podlagi pravnomočnega sklepa, se
nato pripravijo pogodbe o sofinanciranju ter spremlja tudi poraba sredstev.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
AMANDMA:
1. stavek 5. člena Pravilnika se spremeni tako, da se za besedo »v« črta besedilo
»Uradnem listu RS« in se to nadomesti z besedilom, ki se pravilno glasi: »javnem
glasilu«.
SKLEP:
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
Pravilnik za vrednotenje letnega programa športa v občini Jesenice s sprejetim
amandmajem.
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Pravilnik za vrednotenje letnega programa športa v občini Jesenice.
Zoran Kramar – predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v občini
Jesenice z redakcijskim popravkom, da se v tretji alineji 17. člena Pravilnika doda
beseda »v letu«, tako da se ta alineja pravilno glasi: »da imajo za prijavljene
športne programe urejeno vadbo najmanj 36 tednov v letu, razen v primeru, ko
kandidirajo za sredstva za izvedbo enkratnih športnih prireditev«.
V razpravi sta sodelovala:
Zoran Kramar:
Tudi na Odboru za šolstvo, kulturo in šport se je pojavil enak pomislek kot
na Statutarni komisiji, vendar jim je bilo potem razloženo, da je pravna
dikcija taka, da mora biti razpis objavljen v Uradnem listu RS.
Predlaga, da se besedilo 5. člena spremeni tako, da bo navedeno, da se
javni razpis objavi v Uradnem listu RS in tudi v javnem glasilu.
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Matjaž Peskar:
Tudi Uradni list RS je javno glasilo, tako da ga ni potrebno posebej
naštevati.
Po razpravi je župan predlagal
25. sklep 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 5.
točki dnevnega reda: PREDLOG PRAVILNIKA ZA VREDNOTENJE LETNEGA
PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI JESENICE – SPREJEM AMANDMAJA.
1. stavek 5. člena Pravilnika se spremeni tako, da se za besedo »v« črta besedilo
»Uradnem listu RS« in se to nadomesti z besedilom, ki se pravilno glasi: »javnem
glasilu«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 23
PROTI - 0
Amandma je bil sprejet.

26. sklep 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 5.
točki dnevnega reda: PREDLOG PRAVILNIKA ZA VREDNOTENJE LETNEGA
PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI JESENICE – SPREJEM AMANDMAJA.
V 3. alineji 17. člena Pravilnika se dodata besedi, ki se glasita »v letu«, tako da se
ta alineja pravilno glasi: »da imajo za prijavljene športne programe, urejeno vadbo
najmanj 36 tednov v letu, razen v primeru, ko kandidirajo za sredstva za izvedbo
enkratnih športnih prireditev.«
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 22
PROTI - 0
Amandma je bil sprejet.
in
27. sklep 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 5.
točki dnevnega reda: PREDLOG PRAVILNIKA ZA VREDNOTENJE LETNEGA
PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI JESENICE.
Sprejme se Pravilnik za vrednotenje letnega programa športa v občini Jesenice s
sprejetima amandmajema.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 23
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 6:
PREDLOG ZA DELNO POVRAČILO STROŠKOV ZA ORGANIZIRANJE IN
INFORMIRANJE VOLILNE KAMPANJE V OBČINI JESENICE ZA LOKALNE
VOLITVE, KI SO BILE V NEDELJO, 22. OKTOBRA 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
sprejme predlog za delno povračilo stroškov za organiziranje in financiranje
volilne kampanje v občini Jesenice za lokalne volitve, ki so bile 22.10.2006 za
politične stranke za volitve župana in za politične stranke za volitve članov
občinskega sveta občine Jesenice.
Odbor za proračun in finance podpira tudi predlog, da se proračunska sredstva za
delno povračilo stroškov za organiziranje in informiranje volilne kampanje v občini
Jesenice za lokalne volitve, ki so bile 22.10.2006 upravičencem izplačajo takoj,
ko bodo organizatorji vložili zahteve skupaj z zahtevanimi poročili v skladu z
zahtevami zakonodaje in Računskega sodišča.
Zahtevana Poročila, navedena v sklepu 2, bo Občinski svet občine Jesenice
obravnaval najkasneje na januarski seji leta 2007.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
28. sklep 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 6.
točki dnevnega reda: PREDLOG ZA DELNO POVRAČILO STROŠKOV ZA
ORGANIZIRANJE IN INFORMIRANJE VOLILNE KAMPANJE V OBČINI
JESENICE ZA LOKALNE VOLITVE, KI SO BILE V NEDELJO, 22. OKTOBRA
2006.
1. Do delne povrnitve stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v
občini Jesenice za lokalne volitve, ki so bile 22. 10. 2006 za politične stranke
za volitve župana in za politične stranke za volitve članov občinskega sveta
občine Jesenice so upravičeni:
Socialni demokrati za 4.024 glasov volivcev in jim pripada 160.960,00
tolarjev za kandidata za župana Tomaža Toma Mencingerja.
Liberalna demokracija Slovenije za 1.907 glasov volivcev in ji pripada
76.280,00 tolarjev za kandidata za župana Branka Noča.
Slovenska demokratska stranka za 1.037 glasov volivcev in ji pripada
41.480,00 tolarjev za kandidata za župana Roberta Pajka.
Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka NSi za 523 glasov volivcev
in ji pripada 20.920,00 tolarjev za kandidata za župana Andreja
Černeta
Aktivna Slovenija – AS za 254 glasov volivcev in ji pripada 10.160,00
tolarjev za kandidata za župana Dejana Justina.
Socialni demokrati za 2345 glasov volivcev in jim pripada 140.700,00
tolarjev.
Slovenska demokratska stranka za 1296 glasov volivcev in ji pripada
77.760,00 tolarjev.
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Liberalna demokracija Slovenije za 1234 glasov in ji pripada 74.040,00
tolarjev.
Stranka demokratske akcije Slovenije za 598 glasov in ji pripada
35.880,00 tolarjev.
Nova Slovenija-krščanska ljudska stranka za 413 glasov in ji pripada
24.780,00 tolarjev.
Demokratična stranka upokojencev Slovenije za 350 glasov in ji
pripada 21.000,00 tolarjev.
Slovenska ljudska stranka za 293 glasov in ji pripada 17.580,00
tolarjev.
Aktivna Slovenija za 249 glasov in ji pripada 14.940,00 tolarjev.
Glas žensk Slovenije za 198 glasov in ji pripada 11.880,00 tolarjev.
Stranka mladih Slovenije za 187 glasov in ji pripada 11.220,00 tolarjev.
Gibanje za pravičnost in razvoj za 173 glasov in ji pripada 10.380,00
tolarjev.
Slovenska nacionalna stranka za 156 glasov in ji pripada 9.360,00
tolarjev.
Bill Slivnik in skupina volivcev za 16 glasov in ji pripada 960,00 tolarjev.
2. Delno povračilo stroškov za organiziranje in informiranje volilne kampanje v
občini Jesenice za lokalne volitve, ki so bile 22. 10. 2006 se upravičencem,
navedenim v sklepu 1, izvede po vložitvi zahteve zanje, skupaj z zahtevanim
Poročilom o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
3. Zahtevana Poročila, navedena v sklepu 2, bo Občinski svet občine Jesenice
obravnaval najkasneje na januarski seji leta 2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG
ZA
ZAČETEK
POSTOPKA
ISKANJA
ZASEBNEGA
PARTNERSTVA PRI INVESTICIJI IZGRADNJE TURISTIČNEGA CENTRA
ŠPANOV VRH.
V uvodni obrazložitvi je podžupan Boris Bregant pojasnil, da je bila v letu 2003
sprejeta odločitev, da se žičnica v Španovem vrhu zažene, ter da se pridobi
zemljišča in izdelan investicijski program, iz katerega bo jasno razvidno, kakšna
je perspektiva tega objekta. V tem času je bila žičnica pridobljena, izvedena je
bila tudi njena posodobitev ter pridobljeno obratovalno dovoljenje. Investicijski
program pa je pokazal tudi to, da je potrebno žičnico dodatno opremiti, predvsem
z napravami za umetno zasneževanje in povečati kapacitete do tiste višini, ki
omogoča oz. zagotavlja ekonomsko pozitivno poslovanje.
Z vsemi programi se je nadaljevalo, tako da se je v tem času poleg odkupa in
posodobitve žičnice, pridobila tudi investicijska dokumentacija za zasneževanje
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ter gradbeno dovoljenje za del tega zasneževanja. Ko se je v planu za leto 2007
načrtovalo nadaljevanje gradnje in pridobivanje možnosti, da bi že v sezoni
2007/2008 lahko nadaljevali z zasneževanjem, se je izkazalo, da se celotnih
finančnih sredstev ne more zagotoviti iz proračuna. S tem je bil podan predlog, da
se pristopi k iskanju partnerja, ki bi prevzel smučišče in razvoj smučanja v
Španovem vrhu. Seveda pa se bo dopustila tudi možnost, da eventuelen partner
nastopi samo v ožjem delu projekta. Vse te možnosti so še odprte, zato je ta
trenutek Občinskemu svetu tudi predložen samo predlog, da se za javno
premoženje na javen in transparenten način objavi javen razpis za pridobitev
partnerstva.
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
soglaša z začetkom postopka iskanja partnerstva pri investiciji izgradnje
turističnega centra Španov vrh.
Odbor predlaga, da Občinski svet občine Jesenice pooblasti podžupana Borisa
Bregant, univ. dipl. inž. str., da vodi pogajanja ter postopke v zvezi s pridobitvijo
partnerstva pri investiciji izgradnje turističnega centra Španov vrh.
Zoran Kramar – predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da da soglasje k začetku postopka iskanja zasebnega partnerstva pri investiciji
izgradnje Turističnega centra Španov vrh.
Odbor tudi predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da pooblasti podžupana
Borisa Breganta, univ. dipl. inž. str., da vodi pogajanja ter postopke v zvezi s
pridobitvijo partnerstva pri investiciji izgradnje turističnega centra Španov vrh in o
tem kvartalno poroča Občinskemu svetu.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da soglaša
z začetkom postopka iskanja partnerstva pri investiciji izgradnje turističnega
centra Španov vrh.
Odbor predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da pooblasti podžupana
Borisa Breganta, univ. dipl. inž. str., da vodi pogajanja ter postopke v zvezi s
pridobitvijo partnerstva pri investiciji izgradnje turističnega centra Španov vrh.
V razpravi so sodelovali:
Jernej Udir:
Na predzadnji seji Občinskega sveta v prejšnjem mandatu je zahteval
poslovanje žičnice Španov vrh za preteklo sezono. Ta rezultat oz.
izkupiček bi bil lahko tudi orientacija za nadaljevanje. Zato prosi, če se
lahko to poročilo pridobi in da na vpogled vsem svetnikom, ker bo to dobra
orientacija, koliko bo potrebno v žičnico vlagati v naslednjih sezonah.
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Zoran Kramar:
Poročilo je sedaj že narejeno, v mesecu juniju pa tega poročila res še ni
bilo, ker je bilo dogovorjeno, da se poročilo dela za obdobje od 1.6.2005
do 1.6.2006, ker se zimska sezona križa preko novega leta.
Ibrahim Smajić:
Vsi vedo, da je za ta pogajanja najbolj sposoben podžupan Boris Bregant,
ki je ta projekt vodil že v prejšnjem mandatu, ko je bil župan.
Do sedaj je bila praksa Občinskega sveta, da je za realizacijo svojih
sklepov vedno pooblaščal župana. Ne vidi razloga, da se tudi za realizacijo
tega sklepa ne bi pooblastilo župana, ki pa potem lahko svoje naloge
prenese na podžupana.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Zakonodaja in Poslovnik županu dopuščata, da sam lahko pooblasti za
določene naloge župana ali koga od svetnikov. Ker je podžupan Boris
Bregant največ delal na tem področju, je smatral, da je tudi prav, da se
njega pooblasti za to nalogo.
Robert Pesjak:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport je sprejel tudi sklep, da se o pogajanjih
kvartalno obvešča svetnike.
Zoran Kramar:
Odbor je sprejel sklep, da predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
pooblasti podžupana Borisa Breganta, univ. dipl. inž. str., da vodi
pogajanja ter postopke v zvezi s pridobitvijo partnerstva pri investiciji
izgradnje turističnega centra Španov vrh in o tem kvartalno poroča
Občinskemu svetu.
Po razpravi je župan predlagal
29. sklep 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 7.
točki dnevnega reda: PREDLOG ZA ZAČETEK POSTOPKA ISKANJA
ZASEBNEGA PARTNERSTVA PRI INVESTICIJI IZGRADNJE TURISTIČNEGA
CENTRA ŠPANOV VRH.
1. Občinski svet občine Jesenice soglaša z začetkom postopka iskanja
partnerstva pri investiciji izgradnje turističnega centra Španov vrh.
2. Občinski svet občine Jesenice pooblasti podžupana Borisa Breganta, univ.
dipl. inž. str., da vodi pogajanja ter postopke v zvezi s pridobitvijo partnerstva
pri investiciji izgradnje turističnega centra Španov vrh in o tem kvartalno
poroča Občinskemu svetu.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 27
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 8:
VOLITVE IN IMENOVANJA:
8.1 Predlog za predčasno razrešitev člana – predsednika Nadzornega sveta
v javnem komunalnem podjetju JEKO-IN, d.o.o., Jesenice;
8.2 Predlog za imenovanje drugega kandidata za člana Nadzornega sveta
javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o. Jesenice;
8.3 Predlog za predčasno razrešitev člana Sveta javnega zavoda Splošna
bolnišnica Jesenice s predlogom za imenovanje drugega člana v Svet
tega javnega zavoda;
8.4 Predlog za imenovanje člana v Svet javnega zavoda Gorenjske lekarne.
8.1 PREDLOG ZA PREDČASNO RAZREŠITEV ČLANA – PREDSEDNIKA
NADZORNEGA SVETA V JAVNEM KOMUNALNEM PODJETJU JEKO-IN,
D.O.O., JESENICE.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročala:
Vera Pintar – predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja:
Začasna Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga
Občinskemu svetu, da z javnim glasovanjem s funkcije člana – predsednika
Nadzornega sveta JEKO-IN, d.o.o., Jesenice predčasno, z dne 14.12.2006
razreši dr. Božidarja Brudarja, roj. 3.3.1939, stanujočega v Žirovnici, Breg 146.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
30. sklep 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 8.1
točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Predlog za predčasno
razrešitev člana – predsednika Nadzornega sveta v javnem komunalnem
podjetju JEKO-IN, d.o.o., Jesenice.
Z javnim glasovanjem se s funkcije člana – predsednika Nadzornega sveta
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice predčasno, z dne 14.12. 2006 razreši dr. Božidar
Brudar, roj. 3.3.1939, stanujoč v Žirovnici, Breg 146.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

8.2 PREDLOG ZA IMENOVANJE DRUGEGA KANDIDATA ZA ČLANA
NADZORNEGA SVETA JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA JEKO-IN,
D.O.O. JESENICE.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročala:
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Vera Pintar – predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu
svetu, da se z javnim glasovanjem na funkcijo člana Nadzornega sveta JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice imenuje Valentina Markeža, roj. 30.12.1946, stanujočega na
Jesenicah, Cesta talcev 4/a.
Novo imenovan član Nadzornega sveta JEKO-IN, d.o.o., Jesenice funkcijo
nastopi s 15.12.2006. Mandat člana Nadzornega sveta traja 4 leta.
V razpravi so sodelovali:
Boris Kitek:
Občinskemu svetu predlaga, da v tem primeru ponovno glasuje o obeh
predlaganih kandidatih. Oba kandidata sta namreč izpolnjevala vse
pogoje, začasna Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je
le začasna Komisija, funkcija v Nadzornem svetu pa je zelo pomembna,
zato predlaga, da Občinski svet ponovno glasuje o obeh kandidatih.
Robert Pesjak:
Sam je bil član tudi prejšnje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja in že takrat je bilo veliko razprave o razvrednotenju te
Komisije. Zato meni, da kar se na tej Komisiji sprejme, naj potem Občinski
svet tudi potrdi, ne pa da potem Občinski svet ponovno izbira kandidate.
Matjaž Peskar:
Zato ker ima ta Komisija slučajno naziv »začasna Komisija«, ni čisto nič
manj pomembna kot bo potem, ko bo to redna Komisija. Doslej se je tej
Komisiji zaupalo, da se je o tistem, kar je ponudila, na Občinskem svetu
tudi glasovalo.
Sam ne vidi smisla, da bi ponovno glasovali o obeh kandidatih, kajti v tem
primeru se potem Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
ne potrebuje.

Mag. Marjan Čufer:
V primeru, da ima Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
končno in odločilno besedo, potem je nesmiselno, da Občinski svet o tem
sploh še razpravlja in odloča.
Ibrahim Smajić:
Delovna telesa Občinskega sveta morajo imeti svojo težo, čeprav končno
odločitev potem sprejme Občinski svet. Če delovna telesa Občinskega
sveta te teže nimajo, potem sploh niso potrebna.
Jernej Udir:
Odločitev Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je bolj
priporočilo Občinskemu svetu, kajti na Komisiji lahko zmaga en glas, na
Občinskem svetu pa odloča 28 svetnic in svetnikov.
Stanislav Pem:
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Sam bi pa vseeno dal težo odločitvi začasne Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, saj je od prisotnih 8 članov, za predlagani
sklep glasovalo 6 članov Komisije.
Oto Kelih:
Teh 6 glasov v Komisiji ima 10 oz. 11 glasov v Občinskem svetu.
Robert Pesjak:
Predlaga, da se razmisli o vrednosti Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, ter o predlogu, da se ta Komisija ukine, ker je
brezpredmetna.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Poslovnik o delu občinskega sveta bo spremenjen, ker so se večkrat
pojavile težave pri razpravi in odločanju na določenih komisijah in odborih.
Predlaga, da Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v
sedanji sestavi samo izloči tiste kandidate, ki ne ustrezajo razpisu,
odločitev pa naj prepusti Občinskemu svetu. Zato se je odločil, da bo
predlog Borisa Kitka dal na glasovanje.
Po razpravi je župan predlagal
31. sklep 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 8.2
točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Predlog za imenovanje
drugega kandidata za člana Nadzornega sveta javnega komunalnega
podjetja JEKO-IN, d.o.o. Jesenice.
Z javnim glasovanjem se glasuje o obeh kandidatih, predlaganih za člana
Nadzornega sveta JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, o katerih je sklepala začasna
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, o kandidatu Valentinu
Markežu in kandidatki Nataši Kragolnik.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 18
PROTI - 9
Sklep je bil sprejet.

32. sklep 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 8.2
točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Predlog za imenovanje
drugega kandidata za člana Nadzornega sveta javnega komunalnega
podjetja JEKO-IN, d.o.o. Jesenice.
Z javnim glasovanjem se na funkcijo člana Nadzornega sveta JEKO-IN, d.o.o.,
Jesenice imenuje Valentin Markež, roj. 30.12.1946, stanujoč na Jesenicah, Cesta
talcev 4/a.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
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ZA – 9
PROTI - 18
Sklep ni bil sprejet.

33. sklep 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 8.2
točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Predlog za imenovanje
drugega kandidata za člana Nadzornega sveta javnega komunalnega
podjetja JEKO-IN, d.o.o. Jesenice.
Z javnim glasovanjem se na funkcijo članice Nadzornega sveta JEKO-IN, d.o.o.,
Jesenice imenuje Nataša Kragolnik, roj. 16.6.1974, Hrušica, Hrušica 121
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 18
PROTI - 9
Sklep je bil sprejet.
in
34. sklep 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 8.2
točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Predlog za imenovanje
drugega kandidata za člana Nadzornega sveta javnega komunalnega
podjetja JEKO-IN, d.o.o. Jesenice.
Novo imenovana članica Nadzornega sveta JEKO – IN, d.o.o. Jesenice funkcijo
nastopi s 15.12.2006. Mandat članice Nadzornega sveta traja 4 leta.
Ugotavlja se, da je z novim imenovanjem članice Nadzornega sveta JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice Nataše Kragolnik, roj. 16.6.1974, s Hrušice, Hrušica 121, s
14.12.2006 prenehal mandat predsedniku Nadzornega sveta, JEKO-IN, d.o.o.
Jesenice dr. Božidarju Brudarju, roj. 3.3.1939, stanujočem v Žirovnici, Breg 146.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 17
PROTI - 6
Sklep je bil sprejet.

8.3 PREDLOG ZA PREDČASNO RAZREŠITEV ČLANA SVETA JAVNEGA
ZAVODA SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE S PREDLOGOM ZA
IMENOVANJE DRUGEGA ČLANA V SVET TEGA JAVNEGA ZAVODA.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročala:
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Vera Pintar – predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga
Občinskemu svetu, da se z javnim glasovanjem s funkcije člana Sveta javnega
zavoda Splošna bolnišnica Jesenice predčasno z dne 14.12.2006 razreši dr.
Božidar Brudar, roj. 3.3.1939, stanujoč v Žirovnici, Breg 146.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskemu svetu
predlaga, da se z javnim glasovanjem na funkcijo člana Sveta Splošna bolnišnica
Jesenice imenuje Božidar Pogačar, roj. 5.5.1945, stanujoč na Blejski Dobravi,
Blejska Dobrava 38/a.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
35. sklep 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 8.3
točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Predlog za predčasno
razrešitev člana Sveta javnega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice s
predlogom za imenovanje drugega člana v Svet tega javnega zavoda.
Z javnim glasovanjem se s funkcije člana Sveta javnega zavoda Splošna
bolnišnica Jesenice predčasno z dne 14.12.2006 razreši dr. Božidar Brudar, roj.
3.3.1939, stanujoč v Žirovnici, Breg 146.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 23
PROTI - 2
Sklep je bil sprejet.
in
36. sklep 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 8.3
točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Predlog za predčasno
razrešitev člana Sveta javnega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice s
predlogom za imenovanje drugega člana v Svet tega javnega zavoda.
Z javnim glasovanjem se na funkcijo člana Sveta Splošna bolnišnica Jesenice
imenuje Božidar Pogačar, roj. 5.5.1945, stanujoč na Blejski Dobravi, Blejska
Dobrava 38/a.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 24
PROTI - 2
Sklep je bil sprejet.
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8.4 PREDLOG ZA IMENOVANJE ČLANA V SVET JAVNEGA ZAVODA
GORENJSKE LEKARNE.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročala:
Vera Pintar – predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja:
Začasna Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskemu
svetu predlaga, da se z javnim glasovanjem na funkcijo člana Sveta Gorenjske
lekarne imenuje Matjaž Peskar, roj. 13.8.1963, stanujoč na Jesenicah, Cesta
maršala Tita 22.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
37. sklep 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 8.4
točki dnevnega reda: VOLITVE IN IMENOVANJA: Predlog za imenovanje
člana v Svet javnega zavoda Gorenjske lekarne.
Z javnim glasovanjem se na funkcijo člana Sveta Gorenjske lekarne imenuje
Matjaž Peskar, 13.8.1963, stanujoč na Jesenicah, Cesta maršala Tita 22.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 25
PROTI - 2
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
PREDLOGI ZA SPREMEMBE CEN KOMUNALNIH STORITEV:
9.1 Znižanje cen daljinskega ogrevanja;
9.2 Znižanje cene priključnine za zemeljski plin in ogrevanje.
9.1 ZNIŽANJE CEN DALJINSKEGA OGREVANJA.
V uvodni obrazložitvi je mag. Aleksander Kupljenik, direktor JKP JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice, povedal, da gre pri tem predlogu za uresničevanje strategije, ki
jo je v letošnjem letu sprejel Občinski svet, in v kateri je bilo opredeljeno 15 %
znižanje cen v naslednjih petih letih. Zniževanje cene bo potrebno tudi v
prihodnje, zato je bil verjetno prvi korak še najlažji. Gospodarska zbornica zbira
podatke cen distributerjev za mesec december, ki bodo januarja objavljeni, in
takrat se bo tudi videlo, kje je javno komunalno podjetje JEKO-IN, d.o.o.,
Jesenice s svojo variabilno ceno. Trenutno je namreč ta cena še nekoliko nad
povprečjem in jo bo zato potrebno v naslednjem letu še dodatno znižati, da se bo
lahko dosegla želena raven cen.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
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Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
potrdi znižanje prodajne cene ogrevanja za mesec oktober 2006 za 7,62 %.
Prodajna cena za mesec oktober se tako zniža iz 16.968,08 SIT/MWh na
15.674,64 SIT/MWh vključujoč DDV.
Odbor za proračun in finance predlaga, da v javnem komunalnem podjetju JEKOIN, d.o.o., Jesenice še naprej nadaljujejo s procesom iskanja možnosti za
nadaljnje zniževanje cene za daljinsko ogrevanje.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko
Občinskemu svetu občine Jesenice predlaga, da potrdi znižanje prodajne cene
ogrevanja za mesec oktober 2006 za 7,62 %. Prodajna cena za mesec oktober
se tako zniža iz 16.968,08 SIT/MWh na 15.674,64 SIT/MWh, vključujoč DDV.
V razpravi so sodelovali:
Boris Dolžan:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko, je
sprejel tudi pobudo, da se v mesecu januarju 2007 organizira poseben
sestanek samo na temo ogrevanja.
Vera Pintar:
Zanima jo, kdaj bo poračun teh stroškov, saj se cena znižuje za mesec
oktober, občani pa so položnice za ta mesec že plačali?
Mag. Aleksander Kupljenik:
Na položnicah za mesec oktober je bila že upoštevana znižana cena.
Občinski svet je leta 2002 pooblastil matičen odbor, da sam sprejema in
potrjuje cene, ki se nanašajo na spremembo cene zemeljskega plina. V
primeru daljinskega ogrevanja, pa je za vsako spremembo (zvišanje ali
znižanje) cene potrebno pridobiti tudi mnenje Občinskega sveta.
Boris Bregant:
Vzpodbudo in pohvalno je, da se začenja proces zniževanja cen
daljinskega ogrevanja, zato sam tudi podpira predlagane sklepe.
Dobrodošel pa je tudi predlog Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko, da se v mesecu januarju 2007 organizira
nadaljevanje razgovorov glede ogrevanja.
Ta proces traja že toliko časa, odkar obstaja na Jesenicah daljinsko
ogrevanje. V letu 2002 se je prvič prekinilo neko stihijsko obdobje, ko se ni
vedelo, koliko se sploh obračuna energije, vložene za pridobivanje vroče
vode. Vzrok je bil v tehnološko zelo zastarelem objektu, ki je istočasno
proizvajal toploto za paro za potrebe proizvodnje v Železarni in toploto za
potrebe daljinskega ogrevanja. Vse skupaj je temeljilo na nekem konsenzu
o tem, kolikšen je delež, ki odpade na posameznega uporabnika.
V tem predlogu ga še vedno moti to, da današnja pocenitev temelji v bistvu
na začetnem izhodišču, ki se je potem dopolnjevalo s cenami energentov,
s cenami delovne sile itd. Želja vseh uporabnikov daljinskega ogrevanja pa
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je, da se transparentno ugotavljajo vrednosti in stroški na osnovi merljivih
vrednosti. Zato bo z vsemi napori potrebno doseči, da se bo merila poraba
energentov ter drugi stroški, ki vplivajo na ceno, nato se pa bo na osnovi
teh meritev lahko definirala cena. Se pa strinja s tem, da ima proizvajalec
vroče vode pravico tudi do dogovorjenega dobička, ker je vlagal svoja
sredstva v to proizvodnjo.
Branko Noč:
Če se primerja cena toplote v mesecu decembru 2005 in v mesecu
decembru 2006 se beleži 9 % podražitev. Če pa se primerja cena v
mesecu januarju 2006 in v mesecu januarju 2007 pa je razvidna 1, 83 %
pocenitev toplote. Ti procesi se tako že kažejo v pozitivni luči, saj se je
toplota na Jesenicah pocenila, kljub temu, da so nihanja na energetskem
in na naftnem trgu drugačna.
Jernej Udir:
Veliko objektov je na Jesenicah priklopljenih tudi na sanitarno vodo.
Trenutno se je pocenilo samo ogrevanje, zato ga zanima, če je v naslednji
fazi predvidena tudi pocenitev za sanitarno vodo?
Branko Noč:
Tudi energija za ogrevanje sanitarne tople vode se meri na števcu in za to
energijo je enaka cena kot za ogrevanje.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Z upravljavci je potrebno začeti nek dialog, saj je še vedno veliko izgub
toplote na samih objektih. To se sedaj najbolj odraža na območju Centra II,
kjer so na istih objektih zelo velike razlike v ceni.
Po razpravi je župan predlagal
38. sklep 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 9.1
točki dnevnega reda: PREDLOGI ZA SPREMEMBE CEN KOMUNALNIH
STORITEV: Znižanje cen daljinskega ogrevanja.
1. Potrdi se znižanje prodajne cene ogrevanja za mesec oktober 2006 za 7,62
%. Prodajna cena za mesec oktober se tako zniža iz 16.968,08 SIT/MWh na
15.674,64 SIT/MWh, vključujoč DDV.
2. Javno komunalno podjetje JEKO-IN, d.o.o., Jesenice mora nadaljevati z
aktivnostmi in procesom iskanja možnosti za nadaljnje zniževanje cene za
daljinsko ogrevanje.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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9.2 ZNIŽANJE CENE PRIKLJUČNINE ZA ZEMELJSKI PLIN IN OGREVANJE.
V uvodni obrazložitvi je mag. Aleksander Kupljenik povedal, da pri ogrevanju ne
gre samo za zniževanje cen, ampak je potrebno veliko narediti tudi pri količinah.
Zato je bil v JON-u že objavljen članek o spremljanju porabe v toplotnih
podpostajah na vsakih 10 sekund. Ravno tako z vgradnjo števcev na radiatorjih
lahko občani na najhitrejši in na najbolj enostaven način tudi sami prihranijo pri
količinski porabi. Predlog znižanja cene za priključke pri zemeljskem plinu in
daljinskem ogrevanju pa temelji na vzpodbujanju občanov in podjetij k uporabi
ekoloških goriv. Sedaj so se te priključnine obračunavale po kvadratnih metrih, po
novem predlogu pa so ti stroški bistveno manjši, tako da pokrijejo samo stroške
priključka in montaže.
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 predlagano znižanje cene priključnine za zemeljski plin in ogrevanje za 50
%.
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 potrdi predlagano znižanje cene
priključnine za zemeljski plin in ogrevanje za 50 %.
V razpravi so sodelovali:
Boris Smolej:
V gradivu je lepo obrazložen predlog za znižanje priključnine pri
zemeljskem plinu, ni pa obrazložitve za znižanje pri daljinskem ogrevanju.
Zato ga zanima, kaj predlagano znižanje priključnine pomeni za poslovne
objekte?
Mag. Aleksander Kupljenik:
Do sedaj se je priključnina tudi za poslovne prostore obračunavala po
enotnem modelu, ki je temeljil na kvadraturi prostorov.
Branko Noč:
Korelacija 50 kvadratnih metrov stanovanjske površine velja tudi za
poslovne objekte. Je pa dejstvo, da do sedaj pri sistemu daljinskem
ogrevanju nikoli ni bila definirana cena priključka, ker se je vedno delalo po
investicijskem programu.
Po razpravi je župan predlagal
39. sklep 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 9.2
točki dnevnega reda: PREDLOGI ZA SPREMEMBE CEN KOMUNALNIH
STORITEV: Znižanje cene priključnine za zemeljski plin in ogrevanje.
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Potrdi se predlagano znižanje cene priključnine za zemeljski plin in ogrevanje za
50 %.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
PREDLOG SPREMEMBE CEN ZIMSKEGA IN LETNEGA VZDRŽEVANJA
JAVNIH POVRŠIN IN POGREBNO POKOPALIŠKIH STORITEV.
V uvodni obrazložitvi je mag. Aleksander Kupljenik povedal, da gre pri tem
predlogu za dvig cen v povprečju za 2,1 %, kar je tudi zakonsko dovoljeno.
Zavedat se je namreč potrebno, da v kolikor se določenim cenam ne sledi, je
potem te cene praktično nemogoče nadoknaditi. V ceniku, ki je v gradivu, pa je
prišlo tudi do ene napake, saj se najemnina za zastave ne obračunava na uro,
ampak se obračunava na dan.
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
potrdi predlagani dvig cen v povprečju za 2,1 % za:
pogrebno pokopališke storitve v občini Jesenice. Cene veljajo od 1.1.2007
dalje.
zimsko vzdrževanje javnih površin v sezoni 2006/2007 v občini Jesenice.
Cene veljajo od 1.1.2007 dalje.
letno vzdrževanje javnih površin za leto 2006/2007 v občini Jesenice.
Cene veljajo od 1.1.2007 dalje.
Navedene cene se uporabljajo tudi za ostale storitve, ki jih podjetje JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice izvaja.
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 potrdi predlagani dvig cen za:
− 2,1 % za pogrebno pokopališke storitve v Občini Jesenice. Cene veljajo od
1.1.2007 dalje.
− 2,1 % za zimsko vzdrževanje javnih površin v sezoni 2006/2007 v Občini
Jesenice. Cene veljajo od 1.1.2007 dalje.
− 2,1 % za letno vzdrževanje javnih površin za leto 2006/2007 v Občini
Jesenice. Cene veljajo od 1.1.2007 dalje.
Navedene cene se uporabljajo tudi za ostale storitve, ki jih podjetje JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice izvaja.
V razpravi so sodelovali:
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Ibrahim Smajić
Že v prejšnjem mandatu je opozoril na to, da niso vsi občani enakopravni
pri vzdrževanju zelenic. Tisti, ki imajo večstanovanjske stavbe na
občinskem zemljišču, vzdržuje zelnice JEKO-IN, tisti, ki pa imajo
večstanovanjske stavbe na zemljišču od Stanovanjskega sklada, pa
morajo te zelenice vzdrževati sami. To ni prav, zato bi morali ta problem
rešiti tako, da bodo pri tem vsi občani enakopravni.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Strinja se s tem, vendar pa ta problem ni samo pri vzdrževanju zelenic,
ampak je tudi pri vpisu lastnine. Občina te aktivnosti že nekaj časa zelo
intenzivno izvaja, in če bi dosegli, da se naredi ta prenos, potem bi tudi vse
zelenice spadale pod javne površine.
Boris Bregant:
Problem je v lastništvu. Če bi JEKO-IN posegal na tiste površine, ki so v
lasti Stanovanjskega sklada ali privatnih lastnikov, bi moral predhodno
pridobiti njihovo soglasje. Skuša pa se doseči, da bi vse te površine, ki so
izven fundusa stanovanjskega objekta in niso primerne za neko dodatno
gradnjo, lastniki prenesli v last lokalne skupnosti.
Jernej Udir:
Tudi če lastniki ne bi prenesli teh površin v last lokalne skupnosti, bi bilo
potrebno skleniti nek dogovor o njihovem vzdrževanju.
Na Koroški Beli je prišlo do spora, ker je bila površina, kjer je
transformator, v lasti Elektro Žirovnice, ki pa te površine ni vzdrževala.
Potem pa so sklenili pogodbo z javnim podjetjem JEKO-IN, ki sedaj
vzdržuje tudi te površine.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Problem je v tem, da bodo lastniki morali sami pokriti te stroške
vzdrževanja, tako kot jih Elektro Žirovnica pokriva za vzdrževanje površine
okoli transformatorja.
Zoran Kramar:
Zanima ga, zakaj so za intelektualne in fizične storitve pri zimskem in pri
letnem vzdrževanju javnih površin različne cene?
Mag. Aleksander Kupljenik:
Pri zimskem vzdrževanju javnih površin je več nadur in več nočnih ur, ki pa
so potem seveda tudi več vredne.
Jernej Udir:
Podražitve za občane niso ravno dobrodošle. Glede na to, da se te cene
dvigujejo ravno v času prevzemanja evra, pa se bo marsikdo spraševal, če
ni do teh podražitev prišlo ravno zaradi uvedbe evra.
Vera Pintar:
Lansko leto se je pri zaključnem računu obravnaval dobiček na postavki
pogrebna dejavnost. Že večkrat pa je bila dana tudi pobuda, da bi se nekaj
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teh sredstev namenilo za asfaltiranje prostora pred upravno stavbo JEKOIN-a na pokopališču.
Mag. Aleksander Kupljenik:
Letos se pri pogrebni dejavnosti predvideva celo nekaj izgube, dobiček iz
te dejavnosti pa je v lasti lastnikov (občine Jesenice in občine Žirovnica), ki
potem ta dobiček razporejata.
Po razpravi je župan predlagal
40. sklep 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 10.
točki dnevnega reda: PREDLOG SPREMEMBE CEN ZIMSKEGA IN
LETNEGA
VZDRŽEVANJA
JAVNIH
POVRŠIN
IN
POGREBNO
POKOPALIŠKIH STORITEV.
Potrdi se predlagani dvig cen v povprečju za 2,1 % za:
pogrebno pokopališke storitve v občini Jesenice. Cene veljajo od 1.1.2007
dalje.
zimsko vzdrževanje javnih površin v sezoni 2006/2007 v občini Jesenice.
Cene veljajo od 1.1.2007 dalje.
letno vzdrževanje javnih površin za leto 2006/2007 v občini Jesenice.
Cene veljajo od 1.1.2007 dalje.
Navedene cene se uporabljajo tudi za ostale storitve, ki jih podjetje JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice izvaja.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 24
PROTI - 2
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11:
POROČILA:
11.1 Poročilo o delu Nadzornega odbora za obdobje januar – julij 2006.;
11.2 Poročilo o delu Nadzornega odbora v obdobju 2003 – 2006;
11.3 Poročilo o delu RAGOR za prvo polletje 2006.
11.1 POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA ZA OBDOBJE JANUAR –
JULIJ 2006.
V uvodni obrazložitvi je Brita Sodja, bivša predsednica Nadzornega odbora
občine Jesenice povedala, da je na podlagi Statuta občine Jesenice Nadzorni
odbor dolžan poročati Občinskemu svetu o svojih ugotovitvah. Zato je Nadzorni
odbor na svoji 40. seji, dne 12.10.2006 tudi sprejel poročilo o svojem delu, ki je
sedaj posredovano Občinskemu svetu.
Razprave ni bilo.
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Župan Tomaž Tom Mencinger je ugotovil, da se je Občinski svet občine
Jesenice seznanil s Poročilom o delu Nadzornega odbora za obdobje januar
– julij 2006.
Glasovanja ni bilo.

11.2 POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA V OBDOBJU 2003 – 2006.
V uvodni obrazložitvi je Brita Sodja, bivša predsednica Nadzornega odbora
občine Jesenice povedala, da se je za to Poročilo Nadzorni odbor odločil že s
svojim programom dela, ker je želel še enkrat predstaviti njihove izkušnje, ki bodo
v pomoč tako Občinskemu svetu, kot tudi Nadzornemu odboru v novem mandatu.
Razprave ni bilo.
Župan Tomaž Tom Mencinger je ugotovil, da se je Občinski svet občine
Jesenice seznanil s Poročilom o delu Nadzornega odbora v obdobju 2003 2006.
Glasovanja ni bilo.
Župan Tomaž Tom Mencinger se je zahvalil bivši predsednici Nadzornega odbora
Briti Sodja za dobro sodelovanje in delovanje v prejšnjem mandatnem obdobju.

11.3 POROČILO O DELU RAGOR ZA PRVO POLLETJE 2006.
V uvodni obrazložitvi je Boža Kovač, vodja Oddelka za gospodarstvo povedala,
da Občinski svet obravnava tako letno, kot tudi polletno poročilo Razvojne
agencije Zgornje Gorenjske. Ko se je ustanavljal RAGOR, je namreč Občinski
svet občine Jesenice sprejel sklep, da mora RAGOR poročati Občinskemu svetu
o svojem delu dvakrat letno. Zato je v gradivu predloženo poročilo za prvo
polletje, ki se običajno obravnava v mesecu septembru, vendar pa je letos nastal
ta zamik zaradi lokalnih volitev.
Stevo Ščavničar, direktor RAGOR-ja je povedal, da sta v gradivu predstavljena
vsebinski in finančni del poslovanja RAGOR-ja v prvem polletju 2006. V
vsebinskem sklopu so opisani posamični projekti in predvidevanja, kaj se bo na
teh projektih dogajalo do konca leta 2006. V finančnem delu pa so predstavljeni
finančni rezultati v prvem polletju, ki izkazujejo izgubo ter projekcija do konca leta.
Priloženo je tudi poročilo s komentarjem napovedi, ki je bilo pripravljeno že po
oddaji gradiva. So pa zaključene tudi že projekcije z novimi podatki, ki pa žal ne
potrjujejo optimistične napovedi. V kolikor ne bo kakšnih nepredvidenih
dogodkov, se letos ne obeta pozitiven rezultat na koncu leta.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
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Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Poročilo o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske v prvem polletju
2006.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
Poročilo o delu Razvojne agencije Zgornje gorenjske v prvem polletju 2006.
V razpravi so sodelovali:
Oto Kelih:
Poslanska skupina Socialnih demokratov predlaga, da bi polletno poročilo
RAGOR-ja obravnavali samo odbori, ne pa tudi Občinski svet oz. da tega
poročila ni potrebno obravnavati, ker ne kaže pravega stanja.
Boris Smolej:
Meni, da so ostale občine premalo prisotne pri financiranju projektov. Vse
občine ustanoviteljice so na začetku sodelovale pri ustanovitvi RAGOR-ja,
sedaj pa so se vse od njega odmaknile.
Predlaga, da se župan o tem dogovori z župani ostalih občin, kajti ta
inštitucija pa ni bilo ustanovljena samo v ponos občine Jesenice, ampak je
bila ustanovljena za celo Zgornjo Gorenjsko.
Robert Pesjak:
Podpira pobudo Borisa Smoleja, kajti če bo RAGOR deloval samo za
Jesenice, potem ga je potrebno ukiniti, ker te naloge lahko delajo tudi naše
službe.
Boris Smolej:
Sam ni razpravljal o tem, da naj se RAGOR ukine, ampak o tem, da je
potrebno za to organizacijo poiskati drugačen status oz. drugačno
organiziranost, če je sedaj prepuščena v financiranje samo občini
Jesenice.
Boža Kovač:
Sedaj prvič sliši, da bo rezultat poslovanja RAGOR-ja negativen, ker se je
še na odborih razpravljalo v smeri, da naj konec leta ne bi bilo negativnega
rezultata. Negativen rezultat namreč za RAGOR pomeni slabo popotnico
za leto 2007. Na nivoju regije že potekajo razprave, da bi vse tri območne
razvojne agencije združili. To ne pomeni, da bi se te agencije formalno
ukinile, ampak bi le-te delale ciljne projekte in še posebej projekte na
lokalnem razvoju.
Stevo Ščavničar:
Ne gre za podpiranje Razvojne agencije, ampak za naročanje storitev pri
Razvojni agenciji. RAGOR namreč nastopa na trgu, tako kot ostale
inštitucije, kar pomeni, da občina Jesenice naroča več kot pa naročajo
ostale občine.
Negativen rezultat konec leta bo pomeni, da se je preveč časa namenilo
za naloge, ki so se izvajale ter, da se je za te naloge premalo zaračunalo.
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Pri državnih projektih je stanje pozitivno, kar pomeni, da so občine bolj
restriktivne pri pogajanjih za posamezne naloge. Ne strinja se s tem, da bi
bil RAGOR en oddelek v Občini, kajti RAGOR dela netipične naloge, za
katere se v Občini ne ustanavlja delovnih mest.
Boris Smolej:
Zanima ga, če bodo te razvojne agencije združene na regijskem nivoju, ali
bo njihov sistem financiranja še vedno enak?
Boža Kovač:
Projektno financiranje bo še vedno ostalo nespremenjeno.
Boris Smolej:
Ko je bil sprejet sklep, se je določilo, da bodo pri RAGOR-ju vse občine
naročale svoje projekte. Zanima ga, kje so ostale občine naročile podobne
projekte, kot jih je občina Jesenice naročila pri RAGOR-ju?
Stanislav Pem:
Zanima ga, kako bo s pokrivanjem izgube oz. kdo bo pokrival izgubo
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske?
Boža Kovač:
Odlok o ustanovitvi in Statut RAGOR-ja določata, da je direktor dolžan
pripraviti sanacijski program za pokrivanje izgube. Če bo v letnem poročilu
rezultat res negativen, potem bo potrebno najprej direktorja zavezati, da
pripravi sanacijske ukrepe. Če pa so tudi ti ukrepi neuspešni, pa potem
pokrivajo izgubo v enakih deležih vse občine ustanoviteljice.
Stevo Ščavničar:
Storitve, ki jih izvaja RAGOR,naročajo občine in tudi druge delovne
organizacije pri podobnih podpornih inštitucijah, kot so npr. obrtna
zbornica, upravne enote, lokalne turistične agencije ipd.
Boris Smolej:
Zanima ga, kako ostale občine ustanoviteljice reagirajo na rezultate
poslovanja RAGOR-ja?
Stevo Ščavničar:
Do sedaj tega problema še ni bilo, ker je RAGOR vedno posloval
pozitivno. Poleg tega pa ni problem v tem, da bi imel RAGOR premalo
dela, problem je le v tem, da se je za opravljeno delo porabilo preveč časa.
Boža Kovač:
V kolikor se spremeni sistem obravnave polletnih in letnih poročil RAGORja, je o tem potrebno sprejeti sklep Občinskega sveta.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Predlaga, da Občinski svet še naprej obravnava tako polletno kot tudi letno
poročilo o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.
Pobudo Borisa Smoleja pa bo sam posredoval županom ostalih občin, ko
se bo sestal Svet gorenjskih županov.
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Po razpravi je župan predlagal
41. sklep 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2005 k 11.3
točki dnevnega reda: POROČILA: Poročilo o delu RAGOR za prvo polletje
2006.
Sprejme se Poročilo o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske v prvem polletju
2006.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 21
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 12:
INFORMACIJI:
12.1 Informacija o Programu dela in finančnemu načrtu javnega
komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o. Jesenice;
11.2 Informacija o uskladitvi cene zemeljskega plina za mesec december
2006.
12.1 INFORMACIJA O PROGRAMU DELA IN FINANČNEMU NAČRTU
JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA JEKO-IN, D.O.O. JESENICE.
V uvodni obrazložitvi je mag. Aleksander Kupljenik povedal, da je bila lansko
leto v podjetju narejena SWOT analiza, s katero se je ugotavljalo, katere so
prednosti javnega komunalnega podjetja in katere so njihove slabosti. V podjetju
se je vpeljalo uvajanje individualne delovne uspešnosti, naslednje leto pa se
namera to izpeljati tudi po enotah. V letu 2006 je predvidenega okoli 60 milijonov
tolarjev dobička, v naslednjem letu pa bo ta rezultat nekoliko slabši zaradi
sprememb v kolektivni pogodbi. Vendar pa je tudi zaposlene potrebno ustrezno
plačati. Naslednje leto se bodo predlagale spremembe cen za tiste dejavnosti,
kjer sedanje cene ne pokrivajo stroškov dejavnosti. So pa cene komunalnih
storitev primerljive z drugimi oz. so te cene celo nekoliko nižje. Še vedno pa je
odprto tudi vprašanje glede delitve premoženja in stroškov za čistilno napravo
Jesenice, saj so bili v letošnjem letu vsi dogovori žal neuspešni.
Pri deponiji Mala Mežakla je bilo v letošnjem letu doseženo mnenje Ministrstva,
da ta deponija ne onesnažuje izvira Radovne v Volčjih jamah. S tem je bila tudi
odpravljena zadnja ovira, da deponija pridobi IPPC dovoljenje. Dejavnost
odvažanja odpadkov in ravnanja z njimi bo tudi v prihodnjem letu poslovala
pozitivno, kljub temu, da so cene odvažanja in ravnanja z odpadki nižje, kot so v
sosednjih občinah.
Od svetnikov se pričakuje, da se lahko kadarkoli obrnejo na zaposlene v podjetju,
po potrebi pa bo enkrat mesečno organizirana tudi odprta ura, kjer se bo lahko že
predhodno razrešilo veliko dilem, ki se pojavljajo na sejah Občinskega sveta.
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O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance se je seznanil z Informacijo o programu dela in
finančnem načrtu javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice za
leto 2007.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko je
obravnaval Informacijo o programu dela in finančnem načrtu javnega
komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice.
V razpravi so sodelovali:
Ibrahim Smajić:
Nima pripomb na samo gradivo, ima pa nekaj predlogov za pripravo
programa dela za leto 2008. V letu 2008 je namreč načrtovan začetek
izgradnje kanalizacije Podmežaklo. Ko se je kanalizacija Podmežaklo
zamašila, je prišlo do problema, kajti v podjetju JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
niso imeli dovolj močnega stroja, da bi to lahko rešili. Zato so poklicali
nekega privatnika iz Bleda, ki je za delo porabil tri ure, zaračunal pa je šest
ur. Ko so lastniki na to odreagirali, pa jim je enostavno povedal, da
naslednjič ne bo prišel pomagat.
Predlaga, da preden se začne z deli za kanalizacijo Podmežakla, da se
naredi točen načrt primarnega in sekundarnega voda, ki se pokaže tudi
lastnikom stanovanj ali upravljavcem zgradb, da potem ne bo prihajalo do
težav.
Avtobusna postaja Podmežaklo pozimi ni nikoli očiščena. Na opozorilo, da
postaja ni očiščena, pa jim je vedno odgovorjeno, da se to ne sme delati.
Ne zdi se mu namreč prav, da avtobusno postajo čistijo tisti, ki imajo okoli
avtobusne postaje svoje garaže.
Na strani 19 je prišlo do tiskarske napake, zato naj se v drugem odstavku
črtata besedi »proračunska zagotoviti«.
Igor Arh:
V planu poslovanja je predviden prihodek, ki se prenakazuje, v višini 182
milijonov tolarjev. Zanima ga, od kod se predvidevajo ta sredstva ter kam
se prenakazujejo? Zanima pa ga tudi, ali so ta sredstva realno ocenjena,
glede na to, da je indeks v primerjavi s preteklim letom zelo velik?
Mag. Aleksander Kupljenik:
To je prihodek od odlaganja smeti na odlagališče Mala Mežakla. Podjetje
JEKO-IN, d.o.o. izda račun za to odlaganje, potem pa plačan znesek
prenakaže naprej v občinski proračun. Indeks pa je v primerjavi s preteklim
letom zato toliko višji, ker se bo drugo leto odlagalo veliko več smeti na to
deponijo, kot pa se jih je v letošnjem letu.
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Igor Arh:
Navedeno je, da čistilna naprava Smokuč trenutno ne deluje in da se bo
demontirala. Zanima ga, ali bo ta čistilna naprava potem še vedno
uporabna in se bo lahko namestila kam drugam?
Mag. Aleksander Kupljenik:
Občina Žirovnica je vasi Smokuč in Rodine že priklopila na čistilno napravo
v Radovljico. Vendar pa pogodba med podjetjem JEKO-IN, d.o.o. Jesenice
in Komunalnim podjetjem Radovljica še ni podpisana, zato ta čistilna
naprava uradno še deluje.
Ko bo podpisana omenjena pogodba, čistilna naprava Smokuč uradno ne
bo več obratovala. Ta čistilna naprava je še uporabna, vendar pa je njena
nadaljnja raba odvisna od odločitve lastnika.
Zoran Kramar:
V planu poslovanja sektorja Zemeljski plin se pričakuje največji prihodek
od prodaje, in sicer 871.000 evrov oz. 208.821 tisoč tolarjev. S tem se
pričakuje 8 % povečanje glede na leto 2006.
Poraba plina je sigurno eden izmed vzrokov, da se bo povečala tudi cena
Kresa oz. toplotne energije. S tem pa se bo cena ogrevanja na Jesenicah
dvignila, in sicer se predvideva, da samo za 4 %. Zanima ga, kje je sedaj
ta razlika oz. kakšno povezavo ima povečanje porabe plina v primerjavi s
povečanjem cene ogrevanja?
Mag. Aleksander Kupljenik:
7,7 je količinski indeks, drugo pa je vpliv cene oz. marže, ki je na novo
določena.
Matjaž Peskar:
Iz vprašanja Zorana Kramarja je zvenelo, kot da Enos kupuje plin od
JEKO-IN-a. Potrebno je vedeti, da JEKO-IN kupuje plin od Enosa in ne
obratno.
Župan Tomaž Tom Mencinger je ugotovil, da se je Občinski svet občine
Jesenice seznanil z Informacijo o programu dela in finančnem načrtu
javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice za leto 2007.
Glasovanja ni bilo.

12.2 INFORMACIJA O USKLADITVI CENE ZEMELJSKEGA PLINA ZA MESEC
DECEMBER 2006.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko in Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun
in finance sta poročala, da sta se Odbora seznanila z informacijo, da se tokratna
uskladitev cene zemeljskega plina na končni ceni z vključenimi vsemi zakonskimi
dajatvami za končnega odjemalca odraža kot 1,10 % pocenitev, glede na
veljavno ceno v novembru 2006.
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Župan Tomaž Tom Mencinger je ugotovil, da se je Občinski svet občine
Jesenice seznanil z informacijo, da se tokratna uskladitev cene zemeljskega
plina na končni ceni z vključenimi vsemi zakonskimi dajatvami za končnega
odjemalca odraža kot 1,10 % pocenitev, glede na veljavno ceno v novembru
2006.
Glasovanja ni bilo.
TOČKA 13:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
13.1 Robert Pesjak – pobuda – pisno
1. pobuda 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 13.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Še enkrat prosi za odgovore na vprašanja in pobude, ki jih je oddal na 38. seji. Ni
mu jih treba pošiljati domov, ker je še v Občinskem svetu.
Hvala za razumevanje.

13.2 Robert Pesjak – pobuda – pisno
2. pobuda 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 13.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Replika na odgovor na 85. pobudo 39. seje: terminsko bi rad izvedel, kdaj bo
inšpekcijska služba ukrepala, saj lastnik objekta že več kot pol leta ne odreagira
na poziv?
Prosil bi službe, da si ogledajo ob pločniku temelje (lesene) objekta, saj je zelo
nevarno za pešce.

13.3 Vera Pintar – pobuda – pisno
3. pobuda 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 13.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Pritožbe krajanov na Tavčarjevi cesti so vedno bolj pogoste zaradi
spremenjenega načina pobiranja kosovnih odpadkov. Dogaja se, da ljudje odlože
kosovno pohištvo, potem pa pozabijo javiti JEKO-IN-u za odvoz. Krajani
predlagajo, da se zopet uvede dvakrat letno zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov
in s tem veliko naredijo k lepšemu okolju.

13.4 Zoran Kramar – pobuda – pisno
4. pobuda 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 13.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Na Hrušici se po letu 2007 pristopa k gradnji stanovanjskega bloka Hrušica 56,
kamor do novogradnje vodi vaška neasfaltirana cesta (ki je v izredno slabem

39

stanju) in bo z gradnjo objekta še bolj uničena. V komunalnem programu Hrušica
je namenjenih 5 mio za ureditev te ceste.
Predlaga, da Komunalna direkcija skliče skupen sestanek Komunalne direkcije,
investitorja in KS Hrušica, da skupno pripravijo program urejanja te ceste in
program investicije za ureditev te ceste.

13.5 Zoran Kramar – pobuda – pisno
5. pobuda 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 13.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Predlaga pobudo županu, da v času sprejemanja rebalansa proračuna za leto
2007 ali razprave o proračunu za leto 2008 opravi javno razpravo o Načrtu
razvojnih programov za leta 2006 – 2010.
Iz programa so izvzeta naslednja področja za investicije: Zavod za šport Jesenice
– Športna dvorana Podmežakla, kopališče Ukova, balinišče Baza – nedokončana
investicija, TVD Partizan Jesenice, Mladinski center Jesenice – Kejžarjeva 22. Iz
razvojnih programov je izključena investicija v Španov vrh (meni, da mora biti
vključena v NRP toliko časa, dokler ne bo drugačne odločitve o lastnini – PPP
vlaganja). Zakaj v NRP ni vključena dokončna ureditev GTČ (preddverje kinoo
dvorane, ureditev kino dvorane)?

13.6 Župan Tomaž Tom Mencinger – pobuda – ustno
6. pobuda 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 13.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Vse svetnice in svetnike Občinskega sveta občine Jesenice vabi na
prednovoletno srečanje, ki bo v ponedeljek, 18.12.2006 v Kosovi graščini na
Jesenicah.

13.7 Boris Smolej – vprašanje – ustno
7. vprašanje 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k
13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
10.10.2006 je dal pobudo za odškodnino države občanom Jesenic zaradi
ekološke degradacije okolja. Sicer ne ve, ali je bila ta pobuda v celoti objavljena v
Jeseniških novicah, ga pa zanima, kakšna je sedaj usoda te pobude oz.
vprašanja?

13.8 Boris Smolej – pobuda – ustno
8. pobuda 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 13.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
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Ko je Občinski svet sprejel sklep, da se zemljišča na Koroški Beli spremenijo iz
kmetijskih zemljišč v zemljišča za mešano rabo, je prišlo do tega, da so ta
zemljišča postala interesantna za prodajo.
Kot predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči, kot član Sveta KS Slovenski Javornik – Koroška Bela in kot
krajan Koroške Bele smatra za svojo dolžnost, da občini posreduje vprašanje o
deponiji starega železa, ki se je pojavila na območje Koroške Bele.
V časopisnem članku v Jeseniških novicah je bilo navedeno, da je to podjetje
pridobilo lokacijsko informacijo, ki dovoljuje postavitev ograje in določenih
objektov. Sam si je po uradni poti tudi pridobil ustrezne dokumente, ki jih je
skupaj s svojim vprašanjem poslal županu občine Jesenice in tudi gradbeni
inšpekciji. Gradbena inšpektorica, gospa Benedičič, pa mu je v telefonskem
pogovoru zagotovila, da omenjeno podjetje na tem območju ne more postaviti
ograje, ker ograja ni sama sebi namen, ampak ograjuje objekt, za katerega je
potrebno gradbeno dovoljenje. Ker pa gradbeno dovoljenje ni bilo izdano, se tudi
ograja ne more postaviti. Zato prosi občinske službe da odreagirajo, ko se bo na
tem zemljišču začela postavljati ograja.

13.9 Boris Smolej – pobuda – ustno
9. pobuda 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 13.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Sklenjeno je bilo, da se bo naredila povezava Koroške Bele z glavno cesto Kranj Jesenice. Tudi na tem območju levega brega potoka Bela so parcele, ki se že
prodajajo. Če bodo lastniki te parcele prodali brez predkupne pravice občine, bo
prišlo do težav pri zagotoviti zemljišč. Te zadeve je potrebno resno preučiti, saj
gre za interese velikega števila občanov.

13.10 Jernej Udir – pobuda – ustno
10. pobuda 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 13.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Na Koroški Beli se dogajajo iste stvari, kot so se dogajale v primeru Skenderović.
Krajan Koroške Bele je brez vseh dovoljenj naredil dimnico za meso, sedaj je k
cesti postavil velik gradbeni kontejner, spodaj pod to na črno zgrajeno zgradbo
ima pa še hlev. Ko pa je bila pri njem prvič inšpekcija, je bila skoraj fizično
odstavljena. Od tega je sedaj skoraj dve leti, zato apelira na občinske službe, da
se preko občine pritisne na inšpekcijo, da se bodo te stvari uredile.

13.11 Jernej Udir – pobuda – ustno
11. pobuda 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 13.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Dolgo časa je bila dimnikarska služba v pristojnosti občin, sedaj pa je le-ta v
državni pristojnosti. Glede na zelo visoko dimnikarsko tarifo, ki so jo dimnikarji
postavili občanom, apelira na župana, da se o tem pogovori tudi z ostalimi
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Gorenjskimi župani. Predlaga pa tudi, da naj bo ta račun za dimnikarske storitve
vsaj razčlenjen, da bodo občani videli, katere elemente vsebuje zaračunana
cena.

13.12 Zoran Kramar – pobuda – ustno
12. pobuda 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 13.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Predlaga, da se začne neka razprava oz. neka aktivnost o spremembi načrta
razvojnih programov občine Jesenice za obdobje 2006 – 2010. V trenutnem
načrtu namreč pri družbenih dejavnostih na področju športa niso zajeti naslednji
objekti: športna dvorana Podmežakla, kopališče Ukova, balinišče Baza, Mladinski
center Jesenice in žičnica Španov vrh. V naslednjih letih (od 2007 do 2010) za te
objekte ni namenjenih nič sredstev, kar pomeni, da se na teh objektih ne bo nič
naredilo. Zato predlaga, da se do naslednje obravnave proračuna ali do
rebalansa skupaj naredijo realni programi, ki jim bodo lahko sledili tudi v Zavodu
za šport Jesenice.
Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
To pobudo podpira, vendar pa bo kot prvo potrebno, da se bodo Zavod za šport
in drugi koristniki teh objektov dogovorili, kaj sploh hočejo. Ko bo to dogovorjeno,
pa se bo lahko nadaljevalo z ostalimi postopki, kajti gre za velika finančna
sredstva in bo zato verjetno potrebno iskati tudi javno - zasebno partnerstvo.

13.13 Oto Kelih – pobuda – ustno
13. pobuda 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 13.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Svetniška skupina Socialnih demokratov predlaga, da se v prihodnje za svetnike
pripravi bolj ustrezen predlog proračuna, samo z izvlečki, ki bodo tudi bolj
pregledni. V sedanjem gradivu je namreč samo za krajevne skupnosti
namenjenih kar 28 strani.

13.14 Oto Kelih – pobuda – ustno
14. pobuda 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 13.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Svetniška skupina Socialnih demokratov predlaga, da se ustanovi strokovna
komisija, ki se bo ukvarjala z mirujočim prometom na Jesenicah in bo poiskala
tudi rešitve, kako ta problem čim bolj ublažiti.

13.15 Ibrahim Smajić – pobuda – ustno
15. pobuda 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 13.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
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V imenu Islamske verske skupnosti in Kulturnega društva Biser vabi vse prisotne
na novoletno srečanje, ki bo organizirano 29.12.2006 v dvorani Kulturnega
društva Biser na Ledarski 4.

13.16 Ibrahim Smajić – pobuda – ustno
16. pobuda 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 13.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Predlaga, da si strokovne služne ogledajo novi most Podmežaklo, na katerem že
kar nekaj časa odstopa pločnik. Verjetno bo cenejše, če se opravi takojšnja
sanacija tega mostu, kot pa da se čaka, da bodo te poškodbe še večje.

13.17 Marko Zupančič – pobuda – ustno
17. pobuda 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 13.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Predlaga, da občina Jesenice pomaga prebivalcem Javorniškega Rovta pri
gradnji zahtevanih malih čistilnih naprav, ker Javorniški Rovt le ni tako majhno
naselje in si le zasluži kakšno omembo tudi v teh projektih.

13.18 Marko Zupančič – pobuda – ustno
18. pobuda 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 13.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Pohvalno je, da je bil sprejet proračun za leto 2007 in da so v njem zagotovljena
tudi sredstva za graščino v Javorniškem Rovtu. Ker pa trenutno Javorniški Rovt
nima nobenega gostinskega objekta, in če se želi, da se turizem razvija naprej,
potem so ta vlaganja občine povsem upravičena.
Sam je bil seznanjen, da sedanji najemnik zapušča Pristavo. Slišal je tudi njegov
razlog zakaj odhajaj, sedaj pa bi rad o tem slišal še stališče občine Jesenice, ki je
lastnica graščine na Pristavi.
Prosi za pisni odgovor.
Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
Kaj se dogaja na Pristavi je sam izvedel iz Jeseniških novic. Takoj naslednji dan
so predstavniki občine obiskali sedanjega najemnika, s katerim so si skupaj
ogledali tudi hišo. Z najemnikom se je skušalo pogovoriti, da bi mu občina
pomagala, če bi ostal na Pristavi, vendar pa se je on definitivno odločil, da
zapušča to lokacijo.

13.19 Boris Smolej – vprašanje – ustno
19. vprašanje 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k
13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zanima ga, kakšna je usoda Turista na Slovenskem Javorniku?
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Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
Občina Jesenice pristopa k temu, da bo za ta objekt poiskala novega najemnika,
zatečene stvari pa se bodo reševale po pravni poti.

13.20 Igor Arh – pobuda – ustno
20. pobuda 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 13.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Vse prisotne je povabil na žegnanje konj, ki bo 26. decembra 2006 od 10. ure
dalje na Blejski Dobravi.

13.21 Župan Tomaž Tom Mencinger – pobuda – ustno
21. pobuda 2. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14.12.2006 k 13.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Predlaga, da se do spremembe Poslovnika na Komisiji za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja samo izloča kandidate, ki ne izpolnjujejo pogojev, končne
odločitve pa se prepustijo Občinskemu svetu.

Pred zaključkom 2. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice je župan
Tomaž Tom Mencinger svetnice in svetnike obvestil, da je za drugega podžupana
imenoval Borisa Kitka, univ. dipl. prav., ki bo funkcijo podžupana občine Jesenice
nastopi s 1.1.2007.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
2. redno sejo Občinskega sveta je župan zaključil ob 21.11 uri.

SVETOVALKA OBČINSKEGA
SVETA OBČINE JESENICE:
Mag. Božena RONNER

ŽUPAN
OBČINE JESENICE
Tomaž Tom MENCINGER
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