OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

T: 04 58 69 200
F: 04 58 69 270
obcina.jesenice@jesenice.si
http://www.jesenice.si

Številka: 900-5/2018
Datum: 5. 10. 2018

ZAPISNIK
29. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 27. 9. 2018, OB 17.00 V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNE ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
Andrej ČERNE, Edina DŽAMASTAGIĆ, Elvira GARIBOVIĆ, Boris GRILC, Egon KEPIC,
Jure KRAŠOVEC, Maja KRIŽNAR, Uroš LAKIĆ, Andrej MUHAR, Marija MULEJ, Edita
OŠTRAKOVIĆ, Maja OTOVIČ, Stanislav PEM, Žiga PRETNAR, Helena RAZINGAR, Eva
REBERNIK, Miha REBOLJ, Jana ROZMAN, Boštjan SMUKAVEC, Branka
STOJANOVIĆ, Veronika VIDMAR, Simona ZARNIK in Boštjan ŽIGON (23 od 27 članov)
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI:
Alma REKIĆ, Simona ŠTRAVS, Bojan KORBAR in Vera PINTAR
OSTALI PRISOTNI:
Tomaž Tom MENCINGER – župan občine Jesenice, mag. Valentina GORIŠEK –
direktorica občinske uprave, Marko MARKELJ – direktor Komunalne direkcije, Petra
DEČMAN – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, mag. Vera
DJURIĆ DROZDEK - vodja Oddelka za gospodarstvo, Matej SMUKAVEC – vodja
Oddelka za okolje in prostor, Brigita DŽAMASTAGIČ – vodja Oddelka za finance, plan in
analize, Mojca LEVSTIK – svetovalka za Občinski svet, Uroš BUČAR – direktor JEKO,
d.o.o. Jesenice, Franc ROŽIČ – član Nadzornega odbora občine Jesenice, Anita
BREGAR – direktorica Centra za socialno delo Jesenice ter mag. Almin GORINJAC –
direktor Zavoda za šport Jesenice
ZAPISNIK JE ZAPISALA:
Mojca LEVSTIK
Župan Tomaž Tom Mencinger je na začetku 29. redne seje Občinskega sveta Občine
Jesenice pozdravil vse prisotne članice in člane Občinskega sveta občine Jesenice.
Opozoril jih je, da se seja snema, zvočni posnetek pa se skladno s sklepom Občinskega
sveta neposredno predvaja preko spletne strani Občine Jesenice. Povedal je, da je na
seji v danem trenutku prisotnih 18 svetnic in svetnikov, kar pomeni, da je Občinski svet
sklepčen, kdo je bil, poleg svetnic in svetnikov, še vabljen na sejo ter katero dodatno
gradivo so svetniki že prejeli pred sejo.
Na podlagi 39. člena Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice je Maja Otovič
v imenu svetniške skupine Socialnih demokratov predlagala, da se z dnevnega reda
umakneta točki 4 – Predlog Odloka o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve
v Občini Jesenice in 5 - Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih
pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine
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Jesenice. V svetniški skupini se namreč ne strinjajo, da se po skrajšanem postopku
sprejemajo odloki, ki imajo za posledico finančno obremenitev občanov, še posebej zato,
ker gre za zadnjo sejo Občinskega sveta v tem mandatu. Poleg tega pa tudi ni ustrezno
obrazloženo, kako so bili izračunani posamezni zneski v obeh odlokih.
Prav tako predlagajo, da se pri točki 14 - Predlog za potrditev cene 24 – urne dežurne
pogrebne službe in spremembo cene pokopališke dejavnosti v občini Jesenice obravnava
le del gradiva, kjer se potrjuje cena dežurne službe, ne pa tudi potrditev cen.
***
Župan Tomaž Tom Mencinger je v skladu s 46. členom Poslovnika o delu občinskega
sveta občine Jesenice na predlog svetniške skupine SMC sejo prekinil ob 17.07 uri.
Sejo je župan Tomaž Tom Mencinger nadaljeval ob 17.12 uri.
***
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger predlagal
711. sklep 29. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27. 9. 2018:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
Iz dnevnega reda 29. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice se umakne točka 4 Predlog Odloka o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Jesenice –
PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 20
ZA – 18
PROTI - 2
Sklep je bil sprejet.
in
712. sklep 29. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27. 9. 2018:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
Iz dnevnega reda 29. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice se umakne točka 5 Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo
namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice –
PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 20
ZA – 17
PROTI - 2
Sklep je bil sprejet.
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Župan Tomaž Tom Mencinger je v nadaljevanju predlagal, da se na dnevni red uvrsti
dodatna točka, in sicer predlog za imenovanje novega člana Občinske volilne komisije
občine Jesenice za mandatno obdobje 2018 - 2022. Gradivo za to točko je bilo že
posredovano po elektronski pošti, predhodno pa ga je tudi že obravnavala Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Predlagal je
713. sklep 29. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27. 9. 2018:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
Predlagani dnevni red 29. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice se razširi tako,
da se vanj vključi dodatna točka z naslovom »Predlog za imenovanje novega člana
Občinske volilne komisije občine Jesenice za mandatno obdobje 2018 - 2022«. Točka se
obravnava kot 13.3 točka dnevnega reda.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 20
ZA – 20
Sklep je bil sprejet.
Župan Tomaž Tom Mencinger je v nadaljevanju povedal, da je v gradivu predlagano, da
se predlog Rebalansa Poračuna občine Jesenice za leto 2018 obravnava po skrajšanem
postopku
Predlagal je
714. sklep 29. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27. 9. 2018:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
Predlog Rebalansa Poračuna občine Jesenice za leto 2018 se obravnava po skrajšanem
postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 20
ZA – 19
PROTI – 1
Sklep je bil sprejet.
Župan Tomaž Tom Mencinger je svetnike vprašal še po morebitnih drugih predlogih za
spremembo predlaganega dnevnega reda, a jih ni bilo, zato je v sprejem predlagal
715. sklep 29. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27. 9. 2018:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
1. Potrditev besedila zapisnika 28. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 21.6.2018
2. Predlog Rebalansa Poračuna občine Jesenice za leto 2018 – SKRAJŠANI
POSTOPEK
3. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2019 – DRUGA OBRAVNAVA
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4. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – nepremičnina s parc. št. 595/2 k.o.
2174 Planina in nepremičnina s parc. št. 696/1 k.o. 2178 Koroška Bela
5. Predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2019
6. Predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2019
7. Predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2019
8. Predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini
Jesenice za leto 2019
9. Predlog sprememb in dopolnitev Meril in normativov za vrednotenje športnih
programov v občini Jesenice
10. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019
11. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2019
12. Predlog za potrditev cene 24 – urne dežurne pogrebne službe in spremembo cene
pokopališke dejavnosti v občini Jesenice
13. Volitve in imenovanja:
13.1 Prenehanje mandata članu Občinskega sveta občine Jesenice, predsedniku Odbora
za družbene dejavnosti ter članu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja
13.2 Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega zavoda
Gornjesavski muzej Jesenice
13.3 Predlog za imenovanje novega člana Občinske volilne komisije občine Jesenice za
mandatno obdobje 2018 - 2022
14. Poročila:
14.1 Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru investicije Nakup gasilskih
vozil za GARS Jesenice
14.2 Poročilo – Analiza stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice
14.3 Predlog Poročila št. 1 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2018
14.4 Predlog Poročila župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta
občine Jesenice za mandatno obdobje 2014 - 2018
15. Informacije, vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 20
ZA – 19
PROTI - 0
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA 28. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE
BILA 21. 6. 2018
Župan Tomaž Tom Mencinger je v razpravo dal besedilo zapisnika 28. redne seje
Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 21. 6. 2018.
Razprave in pripomb ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger predlagal
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716. sklep 29. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27. 9. 2018:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA 28. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE
BILA 21. 6. 2018
Potrdita se besedilo zapisnika in poročilo z realizacijo sklepov, sprejetih na 28. redni seji
Občinskega sveta, ki je bila 21. 6. 2018.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 21
ZA – 21
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG REBALANSA PORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2018 –
SKRAJŠANI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev sta podala župan Tomaž Tom Mencinger in Brigita Džamastagič.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice so poročali Boris
Grilc – predsednik Odbora za proračun in finance, Edina Džamastagić – predsednica
Statutarno–pravne komisije, Uroš Lakić – namestnik predsednice Odbora za
gospodarstvo in gospodarske javne službe, Maja Otovič – namestnica predsednice
Odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami in Boštjan Smukavec –
namestnik predsednika Odbora za družbene dejavnosti.
Župan Tomaž Tom Mencinger je nato naštel posamezne proračunske uporabnike, kjer
so predlagane spremembe, in sproti spraševal, če je pri posameznih proračunskih
uporabnikih vložen kakšen amandma.
Vložen je bil amandma pri Splošnem delu proračuna - prihodki iz bilance A in
prejemki iz bilance C.
Predlog amandmaja:
V Splošnem delu proračuna se sredstva na kontu 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku
in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki, podkontu 710004 Prihodki od udeležbe
na dobičku in dividend nefinančnih družb povečajo za 200.000,00 EUR.
V isti višini se povečajo sredstva na področju proračunske porabe 16 Prostorsko
planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, proračunski postavki 8230 Gradnja in
vzdrževanje vodovodnih sistemov, kontu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije,
podkontu 420401 Novogradnje ter v Načrtu razvojnih programov 2018 – 2021 na projektu
OB041-07-0016 Izgradnja vodovoda Betel – Pl. pod Golico – Pl. Rovt.
Obrazložitev:
Gradnja prvega odseka vodovoda, to je od zajetja do obstoječega vodovoda (območje
Betel) se je pričela v letu 2017 in bo zaključena v letu 2018. Dela v tem trenutku še niso
zaključena, ocenjuje pa se povečanje obsega del za izvedbo investicije. Največji del
povečanja obsega del je pri strojnih inštalacijah in strojni opremi vodovoda, kamor je
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vključena tudi obnova obstoječe ceste skozi naselje. S projektno dokumentacijo je bila
predvidena obnova ceste na trasi vodovoda, potrebna pa je celotna obnova ceste s
tamponom in asfaltom. Pri izvajanju del se je zaradi globine zmrzovanja nov vodovod na
celotni trasi vkopaval na globino 1,50 m. Drugi največji del povečanja obsega del je na
izvedbi vodohrana, saj se je izvedla dostopna cesta za izvedbo gradnje in kasnejšega
vzdrževanja z gozdne ceste in ne iz naselja. Sprememba dostopa je bila potrebna zaradi
slabega stanja obstoječe lokalne ceste v naselju, ki ne bi vzdržala potrebnih prevozov do
gradbišča. Dolžina zgrajene ceste je cca. 380 m, po popisih je bila predvidena v dolžini
150 m. Tudi na delih na zajetju, raztežilniku in jašku za reducirni ventil se izkazuje
povečan obseg del. Z dodatno zagotovljenimi sredstvi na tej postavki pričakujemo, da
bodo dela na prvem odseku vodovoda v celoti zaključena in plačana.
Sredstva na prihodkovni strani v višini 200.000,00 EUR se zagotavljajo iz naslova
udeležbe na dobičku Javnega komunalnega podjetja JEKO d.o.o. Jesenice, ki se
namenja za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture.
V razpravi na predlog amandmaja so sodelovali: Jure Krašovec, Uroš Lakić, Boris
Grilc, Branka Stojanović, Jana Rozman, Edina Džamastagić, Maja Križnar, Žiga
Pretnar, Uroš Bučar, Marko Markelj in mag. Valentina Gorišek.
Jure Krašovec je povedal, da je že pri sanaciji ceste v Planini pod Golico opozarjal, da je
potrebno že na začetku nameniti za investicije dovolj sredstev, ne pa da se sredstva
potem zagotavljajo naknadno.
Uroš Lakić je povedal, da so za to povišanje izvedeli na seji Odbora za gospodarstvo.
Razume, da je glede tampona na cesti prišlo do spremembe in da se je delala nova
cesta, vendar pa ne razume, da se je šele v mesecu juliju opazilo, da prihaja do teh
sprememb. Te spremembe projekta bi moral potrjevati investitor in bi se morale reševati s
sklepanjem aneksov. Zanima ga, kolikšna je bila dejanska vrednost investicije, ter ali
200.000 EUR dodatnih sredstev ne predstavlja kršenje zakona, saj se mora v primeru, da
se investicija povečuje za več kot 30 %, skleniti nova pogodba.
Do sedaj se je dobiček javnega podjetja JEKO vedno obravnaval kot neka tabu tema.
Pred nekaj meseci se je razpravljalo, da je nakup novega Unimoga zelo nujen, zato prosi
direktorja javnega podjetja za njegovo stališče glede predloga amandmaja.
Štiri leta se več ali manj razpravlja samo o komunalnih zadevah. Taka kardinalna napaka,
kot je teh 200.000 EUR, bi morala pomeniti, da Občinski svet danes ne bi obravnaval
predloga amandmaja, temveč bi razpravljal o odstopni izjavi direktorja Komunalne
direkcije. Taka podražitev investicije se ne more obravnavati na zadnji seji Občinskega
sveta., zato sam osebno vsem svetnikom predlaga, da potrdijo rebalans proračuna za
leto 2018 in tudi proračun za leto 2019, vendar v taki obliki, kot sta bila prvotno
posredovana.
Marko Markelj je odgovoril, da je bila pogodbena vrednost investicije 460.000 EUR brez
DDV.
Žiga Pretnar je povedal, da svetniška skupina SD ugotavlja, da gre glede na planirano
višino sredstev v proračunu za izredno visoko prekoračitev. Nerazumljivo se jim zdi, da se
odstopanje od načrtovane višine ugotavlja po dokumentih šele tik pred sprejetjem
rebalansa, čeprav bi verjetno Občina morala za dodatna dela imeti zagotovljena sredstva
in šele nato podpisati ustrezen aneks k pogodbi. Županu občine Jesenice predlagajo, da
preveri potek samega postopka potrjevanja več del in višjih nenačrtovanih sredstev za
pokritje stroškov projekta. Če se ugotovijo kršitve veljavnih predpisov, naj se ugotovi tudi
odgovornost nosilcev projekta.
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Boris Grilc je povedal, da se v tem mandatu za kar nekaj projektov ugotavlja, da
investicije niso bile uspešno izvedene oz. da so bile prekoračene, ali pa slabo narejene.
Do Odbora za proračun in finance ni pošteno, da se jim ni že prehodno posredoval
predlog amandmaja, poleg tega pa v obrazložitvi amandmaja tudi ni točne specifikacije,
kaj se bo naredilo za dodatnih 200.000 EUR, zato sam tega amandmaja ne bo podprl.
Mag. Valentina Gorišek je pojasnila, da ZJN 3 določa primere, ko se pogodba o izvedbi
javnega naročila lahko spremeni brez izvedbe novega postopka javnega naročanja. Pri
tem predlogu amandmaja torej ne gre za kršenje zakonodaje, saj se postopa v skladu z
Zakonom o javnem naročanju.
Če bi povečanje investicije lahko pokrili iz drugih virov, bi to že vključili v predlog
rebalansa. Po gradbeni knjigi so se ugotovila odstopanja, ki predstavljajo dodatne
stroške, zato je Občinskemu svetu predložen v obravnavo ta predlog amandmaja.
Dobiček javnega komunalnega podjetja pa je tisti vir sredstev, ki se trenutno lahko
nameni za izgradnjo oz. dokončanje prve faze tega vodovoda.
Uroš Lakić je povedal, da se dela izvajajo že dolgo časa in bi ta predlog lahko
obravnavali skupaj z obravnavo proračuna v prvem branju. Če bi bili že prej pozorni na to
povišanje sredstev, bi se lahko izognili amandmaju na zadnji seji Občinskega sveta.
Mag. Valentina Gorišek je pojasnila, da v kolikor bi ta predlog obravnavali v mesecu
juniju, s tem ne bi nič dosegli, ker je potrebno sredstva zagotoviti že v letu 2018.
Marko Markelj je povedal, da je julijska situacija v kumulativnem znesku znašala cca.
360.000 EUR, kar je že blizu pogodbene vrednosti. V začetku meseca avgusta se je od
izvajalca zahtevalo, da pripravi predlog oz. oceno končne vrednosti investicije. Izvajalec
je predlog končne situacije pripravil do konca meseca avgusta. Ta predlog je narejen na
podlagi ocene, ker dela še niso zaključena, je pa za več kot 200.000 EUR višji. Sam je
ocenjena dela že pregledal, bo pa potreben še nek neodvisen nadzor potrjene gradbene
knjige, da se prepriča glede upravičenosti zahtevka. Glede na predlog končnega
obračuna se namreč izkazuje preseganje pogodbenih količin pri skoraj vseh postavkah.
Lahko se tudi ugotovi, da je do napak prišlo pri sami izdelavi projekta, vendar je
projektant, ki je ta projekt izdelal, v stečaju.
Uroš Lakić je postavil vprašanje, kdo je nadziral to investicijo, ter ali vse povedano
pomeni, da do meseca julija nihče od nadzornikov sploh ni izvajal nadzora.
Mag. Valentina Gorišek je pojasnila, da je nadzor potrjeval gradbene dnevnike in
gradbeno knjigo. Zunanji nadzor je bil izbran preko javnega razpisa in Občina ni imela
nobenega razloga, da temu nadzoru ne bi zaupala.
Branka Stojanović je povedala, da je bil projekt že v začetku zaupan izvajalcu, ki ni imel
potrebne mehanizacije oz. izvajalcu, ki je začel z deli, potrem pa je potrebno
mehanizacijo selil po Sloveniji, tukaj pa se je z deli čakalo. Že na začetku je bil torej ta
izvajalec potreben več kot samo nadzora po gradbeni knjigi.
Mag. Valentina Gorišek je pojasnila, da v tem primeru ne gre za isti projekt obnove
ceste, kot se je izvajal v letih 2015 in 2016. Gre za čisto drug projekt, in sicer za izgradnjo
vodovoda od vodohrana do Črnega mostu. Ti dve investiciji nista povezani.
Edina Džamastagić je postavila vprašanje, kaj pomeni, če Občinski svet predloga
amandmaja ne sprejme.
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Mag. Valentina Gorišek je pojasnila, da so dela izvedena, nadzor pa je tudi že potrdil
gradbeno knjigo. Izvedena dela mora Občina plačati, sicer si lahko obeta tožbo s strani
izvajalca.
Branka Stojanović je povedala, da bi glede na slabe izkušnje z izbiro izvajalcev,
pričakovala še večjo angažiranost s strani Občine.
Maja Križnar je povedala, da je kot članica Nadzornega odbora izvajala nadzor nad
obnovo ceste na malo Mežaklo ter tudi nadzor nad obnovo ceste Betel. Sprašuje se,
kako se ne more predvideti določenih del. Izdelana je projektna dokumentacija, potem pa
pride do razpona vrednosti investicije za 200.000 EUR. Tudi sama ne podpira tega
amandmaja.
Mag. Valentina Gorišek je pojasnila, da so sredstva za dokapitalizacijo javnega
komunalnega podjetja v višini cca. 450.000 EUR predvidena v proračunu za leto 2019.
200.000 EUR, ki so predlagani z amandmajem, ni od teh 450.000 EUR, kar pomeni, da
bo JEKO dokapitalizacijo lahko formiral zaradi potreb po zagotavljanju obratnega
kapitala. Dokapitalizacija javnega podjetja v letu 2019 ni v ničemur ogrožena.
Uroš Bučar je povedal, da držijo pojasnila mag. Valentine Gorišek. JEKO se zavzema za
dokapitalizacijo, kajti strojni park je podhranjen in to podjetje v bodoče sili v še večjo
odvisnost od kooperantov. Zato želijo imeti svoje stroje in sami opravljati to dejavnost.
Na predlog uprave podjetja o dobičku odloča Svet ustanoviteljev. Upava pa vedno
predlaga, da se dobiček nameni za investicije v infrastrukturo.
Jana Rozman je povedala, da razume vse povedano, vendar pa to še vedno ne
spremeni dejstva, da projekt ni bil dobro pripravljen. Če je taka razlika v vrednosti
investicije, potem je bila napaka verjetno storjena že na začetku, zato jo zanima, kdo bo
za to odgovarjal.
Mag. Valentina Gorišek je pojasnila, da je projektant, ki je izdelal te projekte, v stečaju,
tako da se zoper njega ne more naperiti odgovornosti.
Marko Markelj je odgovoril, da je bil projekt narejen pred štirimi leti, vendar se je zaradi
pomanjkanja sredstev projekt začel izvajati šele v letu 2017.
Uroš Lakić je povedal, da bi pri tako velikem projektu, vsak teden nekdo moral biti na
terenu in nadzorovati nadzornika.
Branka Stojanović je povedala, da se v štirih letih stanje v naravi tudi lahko spremeni, in
že iz tega vidika je nekaj narobe, da se ni projekt pred začetkom izvedbe še enkrat
preveril, če so finančne postavke še pravilne.
Marko Markelj je odgovoril, da se nobenega projekta po pridobitvi gradbenega
dovoljenja še enkrat ne pregleduje, ker bi to pomenilo dodatne stroške.
Uroš Lakić je povedal, da je nesprejetje tega amandmaja velik signal, da se takih zadev
ne sme več tolerirati.
Jure Krašovec je povedal, da upa, da se bo končno našel nekdo, ki je za nastalo
situacijo odgovoren, ker do sedaj nihče še ni nosil nobene odgovornosti.
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Drugih vloženih amandmajev na Splošni del proračuna ni bilo, zato je župan amandma
dal na glasovanje in predlagal
717. sklep 29. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27. 9. 2018:
PREDLOG REBALANSA PORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2018 –
SKRAJŠANI POSTOPEK - SPREJEM AMANDMAJA
V Splošnem delu proračuna se sredstva na kontu 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku
in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki, podkontu 710004 Prihodki od udeležbe
na dobičku in dividend nefinančnih družb povečajo za 200.000,00 EUR.
V isti višini se povečajo sredstva na področju proračunske porabe 16 Prostorsko
planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, proračunski postavki 8230 Gradnja in
vzdrževanje vodovodnih sistemov, kontu 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije,
podkontu 420401 Novogradnje ter v Načrtu razvojnih programov 2018 – 2021 na projektu
OB041-07-0016 Izgradnja vodovoda Betel – Pl. pod Golico – Pl. Rovt.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 9
PROTI - 12
Amandma ni bil sprejet.
Druge razprave in vloženih amandmajev na predlog rebalansa proračuna ni bilo, zato je
župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
718. sklep 29. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27. 9. 2018:
PREDLOG REBALANSA PORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2018 –
SKRAJŠANI POSTOPEK
Sprejme se predlog Rebalansa Proračuna občine Jesenice za leto 2018.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 23
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2019 – DRUGA OBRAVNAVA
Obrazložitev sprememb med prvo in drugo obravnavo predloga proračuna je podala
vodja Oddelka za finance, plan in analize Brigita Džamastagič.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice so poročali Boris
Grilc – predsednik Odbora za proračun in finance, Edina Džamastagić – predsednica
Statutarno–pravne komisije, Uroš Lakić – namestnik predsednice Odbora za
gospodarstvo in gospodarske javne službe, Branka Stojanović – predsednica Odbora
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za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami in Boštjan Smukavec –
namestnik predsednika Odbora za družbene dejavnosti.
Župan Tomaž Tom Mencinger je nato naštel posamezne proračunske uporabnike glede
na programsko klasifikacijo proračuna in sproti spraševal, če je pri posameznih
proračunskih uporabnikih vložen kakšen amandma.
Vloženi so bili amandmaji pri naslednjih proračunskih uporabnikih:
Proračunski uporabnik: 5000 – Občinska uprava, in sicer po področjih:
Področje 06 – lokalna samouprava
Predlog amandmaja št. 1:
Na področju proračunske porabe: 06 Lokalna samouprava, proračunska postavka 0603
Dejavnost občinske uprave, podprogram 06039001 Administracija občinske uprave,
proračunska postavka 5070 Plače in drugi osebni prejemki, konto 4004 Sredstva za
nadurno delo, se sredstva zmanjšajo za 3.500,00 EUR.
Sredstva v višini 3.500,00 EUR se prerazporedijo na področje proračunske porabe: 19
Izobraževanje, na programu 19059001 Izobraževanje odraslih, proračunska postavka
6510 Ljudska univerza (Tematsko področje: večja vključenost žensk, mladih in drugih
ranljivih skupin).
Obrazložitev:
Zavedam se, da proračunskih sredstev vedno manjka. Iz gradiva za 29. sejo Občinskega
sveta, Poročila o izvajanju projektov v mandatu 2014 - 2018, obrazložitve Rebalansa
proračuna 2018, Predloga proračuna za leto 2019 in obrazložitve posameznih
proračunskih postavk je mogoče ugotoviti, da so se planirana sredstva prenašala in da
zato niso vedno obstajali objektivni razlogi. Zato sem predvsem iz obrazložitev Predloga
proračuna 2019 v prvem branju smatrala, da se postavke kot so ”drugi operativni
odhodki” na področju Urbanizma in prostorskega načrtovanja lahko zmanjšajo, kajti v
gradivu niso obrazloženi, so pa ti odhodki lahko del drugih odhodkov v okviru
proračunske postavke.
Predlog za znižanje sredstev za nadurno delo pri delu občinske uprave temelji na dejstvu,
da so se sredstva od realizacije v letu 2017 (1.566,30 EUR) že v planu za leto 2018
povečala na 6.000,00 EUR brez obrazložitve.
V razpravi na predlog amandmaja sta sodelovali Marija Mulej in Edita Oštraković.
Marija Mulej je povedala, da je bil leta 2016 eksperimentalno izveden projekt ”Pomoč pri
prevajanju iz albanščine” preko programa javnih del. Center za socialno delo (CSD)
Jesenice je z devetimi institucijami sklenil dogovor o sodelovanju, javna delavka je nudila
pomoč institucijam v smislu prevajanja. Ker je program javnih del časovno omejen na leto
dni, se v letu 2017 ta program ni izvajal. Za leto 2018 so bila z vložitvijo amandmaja za
prerazporeditev finančnih sredstev v proračunu Občine Jesenice zagotovljena sredstva
za delavko, ki je izvajala pomoč pri prevajanju iz albanščine v okviru programov Ljudske
univerze. Jesenice so namreč občina, ki je po deležu tujcev visoko nad povprečjem
Republike Slovenije.
Odgovor občinskih služb, da bo lokalna skupnost tudi nadalje podpirala projekte in
programe javnih zavodov in društev, ki izvajajo aktivnosti za vse skupine priseljencev, ne
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rešuje problematike in stisk, ki jo predstavlja jezikovna ovira pri delavcih v vrtcih, šolah,
zdravstvenih ustanovah, CSD, Zavodu za zaposlovanje pri delu s priseljenci. Nedopustno
in neustrezno je, da pri uradnih postopkih (govorilne ure, pregled pri zdravniku...)
prevajajo ljudje brez strokovnega znanja in odgovornosti za pravilnost prevodov.
Tudi pridružitev skupni pobudi SOS, da se opozori na problematiko, ki se pojavlja zaradi
naraščajočega števila priseljencev ter, da se vzpostavi celostni in medresorsko usklajen
pristop ter sistemske rešitve na ravni države ob pripravi zakonodajnih podlag, trenutno
prisotne problematike ne bo rešila. Vsekakor je tak pristop potreben, vendar so to
dolgotrajni postopki.
Predlog za znižanje sredstev za nadurno delo pri delu občinske uprave temelji na dejstvu,
da so se sredstva od realizacije v letu 2017 (1.566,30 EUR) že v planu za leto 2018
povečala na 6.000,00 EUR brez obrazložitve.
Edita Oštraković je povedala, da predlog amandmaja sicer podpira, vendar pa meni, da
je problematiko glede slovenskega jezika in priseljencev potrebno začeti reševati
dolgoročno. Zavedati se je treba, da bodo priseljevanja vedno večja zaradi različnih
dejavnikov. V Sloveniji ni zakonske podlage, na podlagi katere bi morali priseljenci
obvezno opraviti vsaj osnovni tečaj slovenskega jezika. Zato poziva župana in občinsko
upravo, da pozovejo tudi druge občine, za začetek tiste, ki imajo največ priseljencev, da
sestavijo nek predlog za spremembo zakona, in ga podajo v Državni zbor, da se za
priseljence uzakoni obvezno opravljanje tečaja slovenskega jezika. Finančnih sredstev za
prevajalce ne bo vedno na voljo, poleg tega pa lahko pride tudi do situacije, ko bo vsaka
skupnost priseljencev želela svojega prevajalca in s tem ne bomo prišli nikamor. Pri tem
ne gre za diskriminacijo, temveč za rešitev, na podlagi katere se bodo priseljenci lažje
vključili v naše okolje, posledično pa bo olajšano tudi delo zaposlenim v uradnih
institucijah.
Drugih vloženih amandmajev pri proračunskem področju 06 – lokalna samouprava ni bilo,
zato je župan amandma dal na glasovanje in predlagal
719. sklep 29. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27. 9. 2018:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2019 – DRUGA OBRAVNAVA
- SPREJEM AMANDMAJA
Na področju proračunske porabe: 06 Lokalna samouprava, proračunska postavka 0603
Dejavnost občinske uprave, podprogram 06039001 Administracija občinske uprave,
proračunska postavka 5070 Plače in drugi osebni prejemki, konto 4004 Sredstva za
nadurno delo, se sredstva zmanjšajo za 3.500,00 EUR.
Sredstva v višini 3.500,00 EUR se prerazporedijo na področje proračunske porabe: 19
Izobraževanje, na programu 19059001 Izobraževanje odraslih, proračunska postavka
6510 Ljudska univerza (Tematsko področje: večja vključenost žensk, mladih in drugih
ranljivih skupin).
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 16
PROTI – 2
Amandma je bil sprejet.
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Področje 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
Predlog amandmaja št. 2:
Na področju proračunske porabe: 16 Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna
dejavnost, proračunska postavka 9060 Urbanizem, podprogram 16029001 Urejanje in
nadzor na področju geodetskih evidenc, konto 4029 Drugi operativni odhodki, se sredstva
zmanjšajo za 5.000,00 EUR.
Sredstva v višini 5.000,00 EUR se prerazporedijo na področje proračunske porabe: 19
Izobraževanje, na programu 19059001 Izobraževanje odraslih, proračunska postavka
6510 Ljudska univerza (Tematsko področje: večja vključenost žensk, mladih in drugih
ranljivih skupin).
Obrazložitev:
Zavedam se, da proračunskih sredstev vedno manjka. Iz gradiva za 29. sejo Občinskega
sveta, Poročila o izvajanju projektov v mandatu 2014-2018, obrazložitve Rebalansa
proračuna 2018, Predloga proračuna za leto 2019 in obrazložitve posameznih
proračunskih postavk je mogoče ugotoviti, da so se planirana sredstva prenašala in da
zato niso vedno obstajali objektivni razlogi. Zato sem predvsem iz obrazložitev Predloga
proračuna 2019 v prvem branju smatrala, da se postavke kot so ”drugi operativni
odhodki” na področju Urbanizma in prostorskega načrtovanja lahko zmanjšajo, kajti v
gradivu niso obrazloženi, so pa ti odhodki lahko del drugih odhodkov v okviru
proračunske postavke.
Predlog za znižanje sredstev za nadurno delo pri delu občinske uprave temelji na dejstvu,
da so se sredstva od realizacije v letu 2017 (1.566,30 EUR) že v planu za leto 2018
povečala na 6.000,00 EUR brez obrazložitve.
V razpravi na predlog amandmaja je sodelovala Marija Mulej, ki je povedala, da smatra,
da se postavke kot so ”drugi operativni odhodki” na področju Urbanizma in prostorskega
načrtovanja lahko zmanjšajo, kajti v gradivu niso obrazložene, so pa ti odhodki lahko del
drugih odhodkov v okviru proračunske postavke.
Druge razprave o tem amandmaju ni bilo.
Predlog amandmaja št. 3:
Na področju proračunske porabe: 16 Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna
dejavnost, podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje, proračunska postavka 9020
Urbanizem, konto 4029 Drugi operativni odhodki, se sredstva zmanjšajo za 5.000,00
EUR.
Sredstva v višini 5.000,00 EUR se prerazporedijo na področje proračunske porabe: 19
Izobraževanje, na programu 19059001 Izobraževanje odraslih, proračunska postavka
6510 Ljudska univerza (Tematsko področje: večja vključenost žensk, mladih in drugih
ranljivih skupin).
Obrazložitev:
Zavedam se, da proračunskih sredstev vedno manjka. Iz gradiva za 29. sejo Občinskega
sveta, Poročila o izvajanju projektov v mandatu 2014-2018, obrazložitve Rebalansa
proračuna 2018, Predloga proračuna za leto 2019 in obrazložitve posameznih
proračunskih postavk je mogoče ugotoviti, da so se planirana sredstva prenašala in da
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zato niso vedno obstajali objektivni razlogi. Zato sem predvsem iz obrazložitev Predloga
proračuna 2019 v prvem branju smatrala, da se postavke kot so ”drugi operativni
odhodki” na področju Urbanizma in prostorskega načrtovanja lahko zmanjšajo, kajti v
gradivu niso obrazloženi, so pa ti odhodki lahko del drugih odhodkov v okviru
proračunske postavke.
Predlog za znižanje sredstev za nadurno delo pri delu občinske uprave temelji na dejstvu,
da so se sredstva od realizacije v letu 2017 (1.566,30 EUR) že v planu za leto 2018
povečala na 6.000,00 EUR brez obrazložitve.
Razprave o tem amandmaju ni bilo.
Drugih vloženih amandmajev pri področju 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko
komunalna dejavnost ni bilo, zato je župan amandmaja dal na glasovanje in predlagal
720. sklep 29. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27. 9. 2018:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2019 – DRUGA OBRAVNAVA
- SPREJEM AMANDMAJA
Na področju proračunske porabe: 16 Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna
dejavnost, proračunska postavka 9060 Urbanizem, podprogram 16029001 Urejanje in
nadzor na področju geodetskih evidenc, konto 4029 Drugi operativni odhodki, se sredstva
zmanjšajo za 5.000,00 EUR.
Sredstva v višini 5.000,00 EUR se prerazporedijo na področje proračunske porabe: 19
Izobraževanje, na programu 19059001 Izobraževanje odraslih, proračunska postavka
6510 Ljudska univerza (Tematsko področje: večja vključenost žensk, mladih in drugih
ranljivih skupin).
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 16
PORTI - 0
Amandma je bil sprejet.
in
721. sklep 29. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27. 9. 2018:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2019 – DRUGA OBRAVNAVA
- SPREJEM AMANDMAJA
Na področju proračunske porabe: 16 Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna
dejavnost, podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje, proračunska postavka 9020
Urbanizem, konto 4029 Drugi operativni odhodki, se sredstva zmanjšajo za 5.000,00
EUR.
Sredstva v višini 5.000,00 EUR se prerazporedijo na področje proračunske porabe: 19
Izobraževanje, na programu 19059001 Izobraževanje odraslih, proračunska postavka
6510 Ljudska univerza (Tematsko področje: večja vključenost žensk, mladih in
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 17
PROTI - 0
Amandma je bil sprejet.
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Drugih vloženih amandmajev na predlog proračuna ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo k vloženim amandmajem in predlagal prekinitev seje, med katero sta Odbor za
proračun in finance in občinska uprava ugotovila, ali je proračun medsebojno usklajen
glede prejemkov in izdatkov.
***
Župan Tomaž Tom Mencinger je sejo prekinil ob 18.47 uri.
Sejo je župan Tomaž Tom Mencinger nadaljeval ob 18.57 uri.
***
Predsednik Odbora za proračun in finance Boris Grilc in vodja Oddelka za finance, plan
in analize Brigita Džamastagić sta poročala o ugotovitvah glede medsebojne
usklajenosti proračuna glede prejemkov in izdatkov. Oba sta povedala, da je predlog
proračuna občine Jesenice za leto 2019 glede prejemkov in izdatkov medsebojno
usklajen in kot tak primeren za sprejem.
Župan Tomaž Tom Mencinger je nato v sprejem predlagal
722. sklep 29. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27. 9. 2018:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2019 – DRUGA OBRAVNAVA
Sprejme se predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2019 – DRUGA OBRAVNAVA, s
sprejetimi amandmaji.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 21
ZA – 20
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA – NEPREMIČNINA S
PARC. ŠT. 595/2 K.O. 2174 PLANINA IN NEPREMIČNINA S PARC. ŠT. 696/1 K.O.
2178 KOROŠKA BELA
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice so poročali Edina
Džamastagić – predsednica Statutarno–pravne komisije, Branka Stojanović –
predsednica Odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami in Boris
Grilc – predsednik Odbora za proračun in finance.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger predlagal
723. sklep 29. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27. 9. 2018:
PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA – NEPREMIČNINA S
14

PARC. ŠT. 595/2 K.O. 2174 PLANINA IN NEPREMIČNINA S PARC. ŠT. 696/1 K.O.
2178 KOROŠKA BELA
Sprejme se predlagani Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra – nepremičnina s parc. št.
595/2 k.o. 2174 Planina in nepremičnina s parc. št. 696/1 k.o. 2178 Koroška Bela.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 21
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI JESENICE ZA LETO 2019
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala Marija
Mulej – članica Odbora za družbene dejavnosti in Boris Grilc – predsednik Odbora za
proračun in finance.
Miha Rebolj se je skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije izločil iz
razprave in glasovanja pri tej točki dnevnega reda.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
724. sklep 29. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27. 9. 2018:
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI JESENICE ZA LETO 2019
Sprejme se predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2019.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 21
ZA – 20
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA KULTURE V OBČINI JESENICE ZA LETO 2019
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala Marija
Mulej – članica Odbora za družbene dejavnosti in Boris Grilc – predsednik Odbora za
proračun in finance.
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Andrej Černe se je skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije izločil iz
razprave in glasovanja pri tej točki dnevnega reda.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
725. sklep 29. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27. 9. 2018:
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA KULTURE V OBČINI JESENICE ZA LETO 2019
Sprejme se predlog Letnega programa kulture v Občini Jesenice za leto 2019.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 20
ZA – 20
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA IZOBRAŽEVANJA V OBČINI JESENICE ZA LETO
2019
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala Marija
Mulej – članica Odbora za družbene dejavnosti in Boris Grilc – predsednik Odbora za
proračun in finance.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
726. sklep 29. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27. 9. 2018:
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA IZOBRAŽEVANJA V OBČINI JESENICE ZA LETO
2019
Sprejme se predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2019.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 22
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA HUMANITARNIH DRUŠTEV IN INVALIDSKIH
ORGANIZACIJ V OBČINI JESENICE ZA LETO 2019
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
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O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala Marija
Mulej – članica Odbora za družbene dejavnosti in Boris Grilc – predsednik Odbora za
proračun in finance.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
727. sklep 29. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27. 9. 2018:
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA HUMANITARNIH DRUŠTEV IN INVALIDSKIH
ORGANIZACIJ V OBČINI JESENICE ZA LETO 2019
Sprejme se predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v
občini Jesenice za leto 2019.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 21
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV MERIL IN NORMATIVOV
VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V OBČINI JESENICE

ZA

Uvodno obrazložitev sta podala Petra Dečman in mag. Almin Gorinjac.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročala Marija
Mulej – članica Odbora za družbene dejavnosti.
Miha Rebolj se je skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije izločil iz
razprave in glasovanja pri tej točki dnevnega reda.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
728. sklep 29. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27. 9. 2018:
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV MERIL IN NORMATIVOV ZA
VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V OBČINI JESENICE
Sprejme se predlog sprememb in dopolnitev Meril in normativov za vrednotenje športnih
programov v občini Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 21
ZA – 18
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 10:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – 1.
DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V
LASTI OBČINE JESENICE ZA LETO 2019
Uvodno obrazložitev je podal Matej Smukavec.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali Branka
Stojanović – predsednica Odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z
nepremičninami, Uroš Lakić – namestnik predsednice Odbora za gospodarstvo in
gospodarske javne službe in Boris Grilc – predsednik Odbora za proračun in finance.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
729. sklep 29. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27. 9. 2018:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – 1.
DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V
LASTI OBČINE JESENICE ZA LETO 2019
Sprejme se 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine
Jesenice za leto 2019, ki predstavlja sestavni del Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem za leto 2019.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 21
ZA – 20
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – 1.
DOPOLNITEV NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LAST
OBČINE JESENICE ZA LETO 2019
Uvodno obrazložitev je podal Matej Smukavec.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali Branka
Stojanović – predsednica Odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z
nepremičninami, Uroš Lakić – namestnik predsednice Odbora za gospodarstvo in
gospodarske javne službe in Boris Grilc – predsednik Odbora za proračun in finance.
V razpravi sta sodelovala Uroš Lakić in Matej Smukavec.
Uroš Lakić je povedal, da naj se dobro pogovori z gospodom, ki meji na to stavbo, da
kasneje ob kakršnikoli obnovi ne bo prihajalo do podobnih problemov kot pri obnovi
regionalne ceste R2. Gospod naj bo ažurno o vsem obveščen, da se spelje ta obnova
tako, kot je treba.
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Matej Smukavec je pojasnil, da je stavba skupna in ob vseh posegih v to stavbo, za
katere bo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, bo sosed stranka v postopku. Bo pa
vsekakor potrebno vse mejaše oz. vse sosede obvestiti o vseh posegih, ki se bodo
izvajali na tej stavbi.
Po razpravi je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
730. sklep 29. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27. 9. 2018:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – 1.
DOPOLNITEV NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LAST
OBČINE JESENICE ZA LETO 2019
Sprejme se 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine
Jesenice za leto 2019, ki predstavlja sestavni del Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem za leto 2019.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 21
ZA – 20
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 12:
PREDLOG ZA POTRDITEV CENE 24 – URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE IN
SPREMEMBO CENE POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI V OBČINI JESENICE
Uvodno obrazložitev je podal Uroš Bučar.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala Uroš
Lakić – namestnik predsednice Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe in
Boris Grilc – predsednik Odbora za proračun in finance.
V razpravi so sodelovali: Boris Grilc, Jure Krašovec, Uroš Lakić in Uroš Bučar.
Boris Grilc je povedal, da je bilo na Odboru za proračun in finance postavljenih kar nekaj
vprašanj, na katere je bila sicer posredovana obrazložitev, vendar za 24 – urno dežurno
služno ta obrazložitev ni prava. Po Zakonu o delovnih razmerjih se delovni čas deli na
redni delovni čas ter na delovni čas poleg rednega delovnega časa. Zanima ga, v kakšni
obliki in pod kakšnimi pogoji se bo to 24 - urno dežurstvo obračunavalo. Ali bo to striktno
samo v primerih, ko se bo opravil nek prevoz, ali pa bo to redni delovni čas in dežurstvo?
Povišanje cen se giblje med 20 in 22 %, vendar pa ni priložene splošne specifikacije,
zakaj je predlagano tako povišanje cen. Potrebna je bolj podrobna obrazložitev
upravičenosti povečanja teh cen za tako razliko.
Jure Krašovec je povedal, da se ne strinja z obrazložitvijo povišanja cen grobnin.
Podpira prvi predlog sklepa, ne strinja pa se z drugim sklepom.
Uroš Bučar je pojasnil, da se je do sedaj prevzem pokojnika opravljal z dvema članoma
pogrebnega moštva. Z vidika varstva pri delu to predstavlja problem, saj sta dva člana
19

premalo za dvig in nalaganje pokojnika v vozilo. To je glavni razlog za povečanje števila
zaposlenih. Drugi razlog pa je v 11 – urnem počitku, ki ga predpisuje delovno pravna
zakonodaja. Posledično bo upadlo število nadur, ker bodo trije zaposleni lahko hitreje
opravili delo. Po oceni, se bo strošek nadur na letnem nivoju zmanjšal za cca. 8.000
EUR. Ne bo pa nadurno delo dodatno nič vplivalo na predlagano ceno 24 – urne dežurne
službe.
Pri cenah grobnin stroški res niso navedeni po specifikaciji, vendar pa je pokopališče na
Blejski Dobravi glede samega vzdrževanja zelo zahtevno zaradi veliko travnatih površin.
Do sedaj so se ti stroški pokrivali izključno iz dobička na pogrebni dejavnosti.
Boris Grilc je povedal, da je razlika med dežurstvom, ko mora biti delavec prisoten na
delovnem mestu, in pripravljenostjo, ko delavec čaka na klic doma. Ko bodo delavci šli na
prevzem pokojnika od doma, bo to nadurno delo.
Uroš Lakić je povedal, da bo prvi predlog sklepa podprl, ker si ne želi, da javna služba
krši zakon glede obveznega počitka zaposlenih.
Po razpravi je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
731. sklep 29. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27. 9. 2018:
PREDLOG ZA POTRDITEV CENE 24 – URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE IN
SPREMEMBO CENE POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI V OBČINI JESENICE
Sprejme se predlog cene 24 – urne dežurne pogrebne službe v občini Jesenice v višini
250,28 EUR/pokojnika, ki velja od 1.1.2019 dalje.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 21
ZA – 19
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
in
732. sklep 29. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27. 9. 2018:
PREDLOG ZA POTRDITEV CENE 24 – URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE IN
SPREMEMBO CENE POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI V OBČINI JESENICE
Sprejme se cenik storitev pokopališke dejavnosti v občini Jesenice, ki velja od 1.1.2019
dalje.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 20
ZA – 7
PROTI - 12
Sklep ni bil sprejet.
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TOČKA 13.1:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PRENEHANJE MANDATA ČLANU OBČINSKEGA
SVETA OBČINE JESENICE, PREDSEDNIKU ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
TER ČLANU KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal Boštjan
Žigon – predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
733. sklep 29. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27. 9. 2018:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PRENEHANJE MANDATA ČLANU OBČINSKEGA
SVETA OBČINE JESENICE, PREDSEDNIKU ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
TER ČLANU KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Na podlagi 37a. člena Zakona o lokalni samoupravi Aleksandru Pozveku z dnem
17.6.2018 predčasno preneha mandat člana Občinskega sveta občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 20
ZA – 20
Sklep je bil sprejet.
734. sklep 29. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27. 9. 2018:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PRENEHANJE MANDATA ČLANU OBČINSKEGA
SVETA OBČINE JESENICE, PREDSEDNIKU ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
TER ČLANU KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Aleksandru Pozveku zaradi predčasnega prenehanja mandata člana Občinskega sveta
občine Jesenice z dnem 17.6.2018 predčasno preneha tudi funkcija predsednika Odbora
za družbene dejavnosti.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 19
ZA – 17
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.
in
735. sklep 29. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27. 9. 2018:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PRENEHANJE MANDATA ČLANU OBČINSKEGA
SVETA OBČINE JESENICE, PREDSEDNIKU ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
TER ČLANU KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Aleksandru Pozveku zaradi predčasnega prenehanja mandata člana Občinskega sveta
občine Jesenice z dnem 17.6.2018 predčasno preneha tudi funkcija člana Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 20
ZA – 19
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 13.2:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV OBČINE
JESENICE V SVET JAVNEGA ZAVODA GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal Boštjan
Žigon – predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
736. sklep 29. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27. 9. 2018:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV OBČINE
JESENICE V SVET JAVNEGA ZAVODA GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE
Za predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice se
imenujeta:
1. Žarko Štrumbl, roj. 18.5.1956, stanujoč na Jesenicah, Cesta Slavka Likoviča 3/a in
2. Valerija Klemenc, roj. 18.12.1953, stanujoča na Jesenicah, Gregorčičeva 11.
Mandat članov Sveta javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice traja 5 let in začne
teči z dnem konstituiranja Sveta javnega zavoda.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 21
ZA – 20
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 13.3:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA IMENOVANJE NOVEGA ČLANA
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE JESENICE ZA MANDATNO OBDOBJE
2018 – 2022
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal Boštjan
Žigon – predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Boštjan Žigon se je skladno z 99. in 100. členom Statuta občine Jesenice izločil iz
razprave in glasovanja pri tej točki dnevnega reda.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
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737. sklep 29. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27. 9. 2018:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA IMENOVANJE NOVEGA ČLANA
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE JESENICE ZA MANDATNO OBDOBJE
2018 – 2022
Na podlagi podane odstopne izjave Fikretu Avdiću, roj. 28.3.1974, stanujočemu na
Jesenicah, Cesta Revolucije 2/a, predčasno preneha funkcija člana Občinske volilne
komisije občine Jesenice za mandatno obdobje 2018 – 2022.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 20
ZA – 20
Sklep je bil sprejet.
in
738. sklep 29. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27. 9. 2018:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA IMENOVANJE NOVEGA ČLANA
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE JESENICE ZA MANDATNO OBDOBJE
2018 – 2022
Za mandatno obdobje 2018 – 2022 se imenuje novega člana Občinske volilne komisije
občine Jesenice, Boruta Žigona, roj. 24.5.1971, stanujočega na Jesenicah, Cesta Alojza
Travna 22.
Mandat novo imenovanemu članu Občinske volilne komisije občine Jesenice poteče
istočasno s potekom mandata predsedniku, namestniku predsednika, članom ter
namestnikom članov Občinske volilne komisije občine Jesenice, ki so bili imenovani na
28. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice dne 21.6.2018.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 19
ZA – 19
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 14.1:
POROČILO NADZORNEGA ODBORA O OPRAVLJENEM NADZORU INVESTICIJE
NAKUP GASILSKIH VOZIL ZA GARS JESENICE
Uvodno pojasnilo je podal član Nadzornega odbora Občine Jesenice Franc Rožič.
Razprave ni bilo, prav tako pri tej točki ni bilo glasovanja.
TOČKA 14.2:
POROČILO – ANALIZA STANJA S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA V OBČINI
JESENICE
Uvodno obrazložitev sta podali mag. Valentina Gorišek in Anita Bregar.
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O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročala Marija
Mulej – članica Odbora za družbene dejavnosti.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
739. sklep 29. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27. 9. 2018:
POROČILO – ANALIZA STANJA S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA V OBČINI
JESENICE
Občinski svet občine Jesenice se je seznanil s poročilom Analiza stanja s področja
socialnega varstva v občini Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 20
ZA – 20
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 14.3:
PREDLOG POROČILA ŠT. 1 O REALIZACIJI AKCIJSKEGA PROGRAMA VARSTV A
OKOLJA ZA LETO 2018
Uvodno obrazložitev je podal Matej Smukavec.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročala Branka
Stojanović – predsednica Odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z
nepremičninami.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
740. sklep 29. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27. 9. 2018:
PREDLOG POROČILA ŠT. 1 O REALIZACIJI AKCIJSKEGA PROGRAMA VARSTVA
OKOLJA ZA LETO 2018
Sprejme se Poročilo št. 1 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2018.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 18
ZA – 16
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 14.4:
PREDLOG POROČILA ŽUPANA O REALIZACIJI SKLEPOV, SPREJETIH NA SEJAH
OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE ZA MANDATNO OBDOBJE 2014 – 2018
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
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741. sklep 29. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 27. 9. 2018:
PREDLOG POROČILA ŽUPANA O REALIZACIJI SKLEPOV, SPREJETIH NA SEJAH
OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE ZA MANDATNO OBDOBJE 2014 – 2018
Sprejme se predlog Poročila župana o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta
občine Jesenice za mandatno obdobje 2014 – 2018.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 20
ZA – 17
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 15:
INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Župan Tomaž Tom Mencinger je svetnikom predstavil naslednje informacije:
 o energetski sanaciji Osnovne šole Toneta Čufarja;
 o začetku obnove Ruardove graščine;
 o sestanku s predstavniki podjetja Acroni;
 o razpisani ustni obravnavi za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo
kanalizacije Lipce;
 o izvajanju ukrepov glede masnih premikov nad Koroško Belo;
 o prenosu prostorov na Cesti maršala Tita 78/a za namene izvajanja dejavnosti
Zdravstvenega doma Jesenice;
 o začetku del na avstrijski strani cestnega predora Karavanke ter
 o načrtovani prenovi železniškega predora Karavanke.
Župan Tomaž Tom Mencinger je odprl razpravo še za vprašanja in pobude svetnikov:
15.1 Branka Stojanović – pobuda – pisno
356. pobuda 29. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 27. 9. 2018 k 15.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Krožišče na Hrušici se je prijelo, pretok prometa je tekoč, zastojev ob konicah ni, kar je
pohvalno. Nekaj negodovanja je slišati s strani poklicnih voznikov, ki s tovornimi vozili in
avtobusi potrebujejo več časa in spretnosti, da varno zvozijo obrat.
Center krožišča ostaja »naravno ozelenjen«. Če je ozelenitev konceptualna, jo bomo
občani kljub skromnosti veseli, saj ne bo zahtevala večjih vzdrževanj in s tem povezanih
stroškov. Vendar…Ureditev potrebuje zaključek, ker je krožišče prevzeto in dano v rabo.
Ne samo turisti, predvsem domačini smo željni zaključenih projektov, urejene okolice,
infrastrukture.
V kolikor pa gremo dalje in projekt primerjamo s sosednjo občino Kranjska Gora in
krožiščem v Ratečah, pa prosim za obširnejšo razlago in primerjalno analizo, da bo
javnost seznanjena o razlogu za tako veliko razliko vloženih sredstev v Hruščanski rondo
napram Rateškem.
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15.2 Branka Stojanović – pobuda – pisno
357. pobuda 29. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 27. 9. 2018 k 15.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Parkirišče pri Splošni bolnišnici Jesenice (nad Hipermarketom MC) že dlje časa ni v rabi.
Na zapornici je ne zgledno izobešeno opozorilo, katerega voznik prebere šele, ko zapelje
pred zapornico. Zarašča se v plevel in prostor daje vtis zanemarjenosti ne samo
kvadraturi namenjeni parkiranju, celi okolici SBJ, mestu, vsem, ki tu živimo. Pozimi, ko je
zapadel sneg, ni bila pot očiščena, parkirišča ni bilo moč prečiti proti dvigalu.
Apeliram, da Občina Jesenice stopi v kontakt z najemnikom/lastnikom in ga strogo
opozori na nemaren odnos, mu določi časovni termin, v katerem naj uredi prostor
namembnosti primerno, ali naj dejavnost prepusti nekomu, ki je temu vešč.
V kolikor je OJ lastnica zemljišča, naj zaradi slabega gospodarjenja enostransko prekine
pogodbo in predmetno parkirišče odpre. V mestu nam primanjkuje prostora,
namenjenega mirujočemu prometu, zato je vsako (čeprav odročno) parkirno mesto več
kot dobrodošlo.
Zima se bliža in prav bi bilo, da se uredi še pred prvim snegom.
15.3 Branka Stojanović – pobuda – pisno
358. pobuda 29. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 27. 9. 2018 k 15.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
V OŠ Koroška Bela se zaradi dotrajanih oken v starem delu šole soočajo z visokimi
stroški ogrevanja.
Starši prosijo OJ, da se angažira pri pridobivanju sredstev iz skladov (npr. Eko) in
evropskih sredstev in vodstvu šole pomaga pri tem. Strošek ogrevanja je eden višjih v
Sloveniji (cca 140 €/otrok), zato je njihova pobuda na mestu.
OŠ
KB Stroški
učencev:
učenca
435
55.533 €
128 €

Primerjava stroškov za ogrevanje
na OŠ Bistrica Stroški
na OŠ
Stična Stroški
učencev:
učenca
učencev:
učenca
400
403
25.570 €
64 €
28.000 €
69 €

na

15.4 Uroš Lakić – vprašanje – pisno
359. vprašanje 29. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 27. 9. 2018 k 15.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Kaj je z igriščem KATJA pri Mladinskem centru Jesenice, za katerega pričetek gradnje so
bila zagotovljena sredstva v proračunu za leto 2018? Zanima me popolnoma VSE!
15.5 Uroš Lakić – pobuda – pisno
360. pobuda 29. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 27. 9. 2018 k 15.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Igrišče Pika na Cesti Cirila Tavčarja je zgrajeno in prevzeto. Igrišče je v osnovi
namenjeno najmlajšim, otrokom, ki jih mamice večinoma pripeljejo v vozičkih, saj so
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njihovi koraki še nesigurni. Otrokom, ki potrebujejo varstvo in tega velikokrat zagotavljajo
stari starši, katerih korak je včasih nesiguren.
Ne razumem, da nihče tega ne more predvideti, ali se res vsega lotevamo z mantro »sam
da je«.
Z vzhodne strani je pobetoniran dostop, poizkusil bom odmisliti, da je speljan direktno iz
parkirišča, zato večino časa zaparkiran, ampak ali je bilo res tako težko odrezati robnik,
ali ga poglobiti, da bi bil prijazen zgoraj omenjenim uporabnikom.
Zahtevam, da v kolikor dostop iz vzhodne strani ostane isti, naj se potrebna dela
izvedejo, dostop naj se primerno označi. Obstaja možnost, da se zagotovi pristop iz poti,
ki povezuje parkirišči, kjer bi se potka lahko razširila, in se naredi odcep ter nov dostop, ki
se ga ne da direktno zaparkirati. Prav tako bi se lahko naredil še en dostop z
jugozahodne strani.
V bodoče mislite tudi na takšne »malenkosti«, ki so nekomu OVIRA!
15.6 Veronika Vidmar – vprašanje – pisno
361. vprašanje 29. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 27. 9. 2018 k 15.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Obnova ceste od Zdravstvenega doma do Metuljčka:
Vem, da cesta še ni prevzeta, občani pa opažajo pomanjkljivosti, slabosti, napake, zato
posredujem še pred prevzemom.
1. Jaški za meteorno vodo so problematični. Ob močnejšem deževju že zdaj ne požirajo
vode, ogromne luže so na cesti, da posledično o mokrih pešcih na pločniku ne govorim.
Se kaj ukrepa?
2. Odstranjena živa meja ob cestišču na Titovi. S tem je odstranjena zvočna in prašna
zaščita najbližjih blokov. Se bo nasadilo novo oz. kako imate namen to rešiti?
3. Semaforja v križišču še vedno ni. Tudi redarji in policisti so prisotni samo ob določenih
urah. Trenutno je zaprt še izvoz Hrušica in ves promet v dolino teče skozi mesto. Mar je
res treba poudarjati, da je to šolska pot in je trenutno stanje prehoda nesprejemljivo in je
potrebno ukrepati, ne jutri, včeraj!
15.7 Edita Oštraković – pobuda – pisno
362. pobuda 29. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 27. 9. 2018 k 15.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Pozivam Komunalno direkcijo, da preveri varnost križišča pri bivši gostilni Majolka s strani
ulic Benedičičeva ter Železarjeva, saj je pri zavijanju na levo proti glavni cesti, zaradi
prekritja ograje v zasebni lasti, preglednost skoraj nična.
Ker je tu ogromna koncentracija ljudi, sploh otrok, ter vozil, je možnost kakšne hude
nesreče precejšnja. V izogib temu, ogled opravite čim prej.
15.8 Edita Oštraković – pobuda – pisno
363. pobuda 29. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 27. 9. 2018 k 15.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Občinsko upravo oziroma redarstvo pozivam, da opravijo večji nadzor nad sprehajalno
stezo nad trgovino Štof proti Javorniku, saj zadnje čase opažam ogromno smeti, lastniki
ne pobirajo pasjih iztrebkov, klopi so prestavljene, torej so slabo pritrjene, postavitev še
kakšnega smetnjaka (mogoče pri potoku), pa tudi še kakšne klopi.
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Obenem pa sprašujem, ali se je na tej poti dovoljeno voziti z mopedi, skuterji…? Včasih
tako hitro pripeljejo, da se jim komaj umakneš. V izogib kakšni nesreči, bi bilo potrebno
stezo pravilno označiti.
15.9 Edita Oštraković – pobuda – pisno
364. pobuda 29. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 27. 9. 2018 k 15.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Vemo, da so se ljudje skozi zgodovino človeštva selili in priseljevali v različne kraje in
različne države sveta. Razlogov je ogromno, najpogostejši so lakota, vojna in podnebne
spremembe. Tudi v Sloveniji zadnja leta opažamo ogromno emigracijo kot tudi imigracijo.
Ko se človek preseli v drugo državo, je zelo pomembno, kako ga pripraviti na najhitrejšo
integracijo, tako v okolje, družbo, kot tudi v druge sfere življenja. Jezik je glavno in
temeljno sredstvo sporazumevanja, zato je zelo pomemben pri sami integraciji.
V Sloveniji ni zakonsko določeno, da mora priseljenec obvezno opraviti tečaj in izpit iz
slovenskega jezika. Ker prihaja do raznoraznih težav, sploh v javnih ustanovah, bi bilo
smiselno razmisliti o spremembi le tega.
Trenutna alternativa pri lajšanju dela javnim uslužbencem in samim priseljencem je
zaposlovanje prevajalcev. Vendar se tukaj zatakne pri pomanjkanju finančnih sredstev.
Zato sem prišla na idejo, da bi župan in naša občinska uprava pozvala druge občine, za
začetek mogoče samo tiste, kjer je število priseljencev največje, da skupaj pripravijo
predlog spremembe zakona o obveznosti opravljanja tečaja slovenskega jezika za
tujce/priseljence in ga podajo v Državni zbor.
Rada bi poudarila, da tukaj ne gre za nikakršno nestrpnost ali diskriminacijo. Želim si, da
bi olajšali samo integracijo priseljencev, kot tudi delo javnih in ostalih uslužbencev.
15.10 Žiga Pretnar – pisno
Spoštovani župan, svetnice, svetniki občinskega sveta občine Jesenice, občinska uprava
ter članice in člani ter zaposleni drugih ustanov v ustanoviteljstvu Občine Jesenice,
najlepša hvala za vse vaše sodelovanje, razumevanje in pomoč v obdobju 2014 – 2018,
ter upam, da ne glede na to, kje se bomo srečevali od letošnjih lokalnih volitev naprej, da
ostanemo v dobro delujočem odnosu še naprej.
Kljub občasnim nesoglasjem, mislim, da če ocenjujemo celoten mandat, da smo dobro
sodelovali in premaknili marsikatero zadevo korak dlje, in jo s tem približali občankam in
občanom v občini Jesenice.
Najlepša hvala.
Drugih informacij, vprašanj in pobud ni bilo, zato se je župan Tomaž Tom Mencinger ob
zaključke zadnje seje v tem mandatu svetnicam in svetnikom zahvalil za aktivno delo ter
za njihov doprinos k razvoju in ugledu občine Jesenice in 29. redno sejo Občinskega
sveta zaključil ob 20.50 uri.

SVETOVALKA OBČINSKEGA
SVETA OBČINE JESENICE
Mojca LEVSTIK

ŽUPAN
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