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ZAPISNIK
21. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 22. 6. 2017, OB 17.00 V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNE ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
Andrej ČERNE, Elvira GARIBOVIĆ, Boris GRILC, Zdenka KAJDIŽ, Egon KEPIC, Bojan
KORBAR, Jure KRAŠOVEC, Uroš LAKIĆ, Andrej LAVTAR, Marija MULEJ, Edita
OŠTRAKOVIĆ, Maja OTOVIČ, Stanislav PEM, Vera PINTAR, Janez POLJŠAK,
Aleksander POZVEK, Žiga PRETNAR, Helena RAZINGAR, Miha REBOLJ, Alma REKIĆ,
Branka STOJANOVIĆ, Simona ŠTRAVS, Veronika VIDMAR, Simona ZARNIK in Boštjan
ŽIGON (25 od 27 članov)
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANA: Eva REBERNIK in Boštjan SMUKAVEC
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, Mojca LEVSTIK – svetovalka za
Občinski svet, Uroš BUČAR – direktor JKP JEKO, d.o.o., Jesenice, Franc ROŽIČ – član
Nadzornega odbora občine Jesenice ter Milan KLINAR, Mirko KLINAR, Tadeja KLINAR
in Primož ČELESNIK – pobudniki za oživitev Športnega centra Španov vrh
NOVINARJI:
Klementina MEŽEK SKUMAVC – GTV
ZAPISNIK JE ZAPISALA:
Mojca LEVSTIK
Župan Tomaž Tom Mencinger je na začetku 21. 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 20 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.
Župan Tomaž Tom Mencinger je povedal, da je po oddaji gradiva za sejo Občinskega
sveta Zdravstveni dom Jesenice posredoval pobudo za podporo projektu Center za
krepitev zdravja. Gradivo za to točko je bilo članom Občinskega sveta že posredovano po
elektronski pošti.
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Predlagal je
501. sklep 21. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 6. 2017:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
Predlagani dnevni red 21. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice se razširi tako,
da se vanj vključi dodatna točka z naslovom Predlog za podporo k projektu »Center za
krepitev zdravja«. Točka se obravnava kot 9. točka dnevnega reda, ostale točke pa se
ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 21
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
Župan Tomaž Tom Mencinger je v nadaljevanju povedal, da je v gradivu predlagano, da
se predlog Odloka o spremembi odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v
Občini Jesenice, predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dejavnosti in
koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju občine
Jesenice ter predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za
šport Jesenice obravnavajo po skrajšanem postopku.
Predlagal je
502. sklep 21. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 6. 2017:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembi odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v Občini
Jesenice se obravnava po skrajšanem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 22
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
503. sklep 21. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 6. 2017:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno
gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju občine se obravnava po
skrajšanem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 23
Sklep je bil sprejet.
in
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504. sklep 21. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 6. 2017:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport
Jesenice se obravnava po skrajšanem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 22
PROTI - 0
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
505. sklep 21. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 6. 2017:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
1. Potrditev besedila zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 18.5.2017
2. Predlog Odloka o spremembi odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v
Občini Jesenice –SKRAJŠANI POSTOPEK
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dejavnosti in koncesiji za
lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju občine Jesenice –
SKRAJŠANI POSTOPEK
4. Predlog Odloka o sofinanciranju turističnih programov v občini Jesenice – PRVA
OBRAVNAVA
5. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem - 4. dopolnitev Načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2017
6. Predlog dopolnitve Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja za
leto 2017
7. Športni center Španov vrh – predstavitev projekta in predlog za prenos koncesije
8. Volitve in imenovanja:
8.1 Predlog za imenovanje predstavnika občine Jesenice v Svet zavoda Dom
upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice
8.2 Predlog za imenovanje predstavnikov občine Jesenice v Svet javnega zavoda
Gasilsko reševalna služba Jesenice
8.3 Predlog za razrešitev in imenovanje nove članice v Svetu za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu občine Jesenice
8.4 Predlog za razrešitev in imenovanje novega člana Nadzornega odbora občine
Jesenice
8.5 Prenehanje mandata članici Občinskega sveta občine Jesenice ter predsednici
Statutarno pravne komisije
8.6 Mnenje k imenovanju direktorice Ljudske univerze Jesenice
9. Predlog za podporo k projektu »Center za krepitev zdravja«
10. Predlog za pristop Občine Jesenice h Konvenciji županov za podnebne spremembe
in energijo
11. Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za
leto 2016
12. Informacija o Poslovnem načrtu JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2017
13. Informacije, vprašanja in pobude
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 23
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA 20. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE
BILA 18. 5. 2017
Župan Tomaž Tom Mencinger je v razpravo dal besedilo zapisnika 20. redne seje
Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 18. 5. 2017.
V razpravi sta sodelovala:
Simona Štravs:
Čeprav se 20. redne seje Občinskega sveta ni udeležila zaradi objektivnih razlogov,
Dnevov davčnih svetovalcev Slovenije v ZDSS, katerega predsednica je, prosi za
dopolnitev zapisnika in popolnejši pisni odgovor k točki 12.2 – Predlog Poročila o
poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju občine
Jesenice za leto 2016, ki je bil tudi zaprošen na sami seji s strani namestnika
predsednika g. Uroš Lakića.
Na 19. seji Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe z dne 11.5.2017 so
člani sprejeli sklep, naj ENOS OTE d.o.o. pripravi in posreduje seznam izvedenih
vzdrževalnih del na vročevodnem omrežju v letu 2016, za katere je bila porabljena
najemnina in ceno teh del.
Odgovor je bil pravočasno pripravljen in posredovan, vendar iz odgovora sledijo nekatere
nejasnosti in navedeni podatki, ki kot taki ne sodijo potem v poslovno poročilo, ki je bilo
posredovano v obravnavo Občinskemu svetu.
Iz dopolnjene tabele v odgovoru je mogoče razbrati, da je del najemnine porabljene tudi
za tekoče vzdrževanje (zap. št. 6, 8, 12), sicer v neznatni višini 1.954,49 EUR, vendar kot
je znano, tekoče vzdrževanje bremeni koncesionarja ENOS OTE. Torej ne sodi v skupno
vrednost, ki bremeni občinski proračun.
Iz tabele tudi izhaja, da je bilo v letu 2017 (naj bi bilo že izvedeno) skupaj za 70.073,30
EUR investicijskih vzdrževanj (zaporedne številke 25 do 31). Torej ta sredstva v ENOS
OTE d.o.o. ne bi smela biti zajeta v poslovnem poročilu 2016 kot opis izvedenih izvršenih
del. Izračun pokaže, da je bilo v letu 2016 na račun sredstev najemnine porabljeno
resnično 185.944,71 EUR, v katerem ni zajet strošek tekočega vzdrževanja v višini
1.954,49 EUR, vendar si mora član Občinskega sveta vzeti računalnik in pripadajoče
številke seštevati in odštevati, da lahko ugotovi, od kod končne številke (torej se poglobiti
v vsebino in poznati sistem), da temu pritrdi. Tako je skupna vrednost izvedenih del ne
256.018,01 EUR, temveč 185.944,71 EUR in je razlika sredstev prenesena v leto 2017
napačna, ni pa nikjer eksplicitno prikazana in obrazložena v proračunu za leto 2017.
Odgovor, da strošek najemnin koncesionarja znaša 324.881,00 EUR in je višji iz razloga,
ker ima koncesionar vročevodno infrastrukturo, ki ni v lasti koncedenta, pa terja
vprašanje, ali gre za infrastrukturo, ki je potrebna za javno oskrbo občine Jesenice, torej
gre za strošek v višini 138.936,29 EUR, ki seveda vpliva na poslovni izid in temu logično
se odpirajo nova vprašanja. Prosi za pisno dopolnitev.
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Uroš Lakić:
Glede njegovega vprašanja oz. pobude za otroška igrišča, konkretno za igrišče pri
Osnovni šoli Poldeta Stražišarja, je jasno povedal, da predlaga, da se ustanovi komisija,
glede na to, da se za vse zadeve ustanavljajo komisije. To v zapisniku ni navedeno.
Komisija ali pa samo predstavniki Občine, Krajevne skupnosti, stanovalcev, itd. naj z
vodstvom šole poskušajo najti nek dogovor.
Druge razprave in pripomb ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger predlagal
506. sklep 21. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 6. 2017:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA 20. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE
BILA 18. 5. 2017
Potrdita se besedilo zapisnika in poročilo z realizacijo sklepov, sprejetih na 20. redni seji
Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 18. 5. 2017, z upoštevanjem pripomb
Simone Štravs in Uroša Lakića.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 23
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA
IZOBRAŽEVANJE V OBČINI JESENICE
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala Janez
Poljšak – namestnik predsednice Statutarno pravne komisije in Aleksander Pozvek –
predsednik Odbora za družbene dejavnosti.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v
sprejem predlagal
507. sklep 21. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 6. 2017:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA
IZOBRAŽEVANJE V OBČINI JESENICE
Sprejme se predlog Odloka o spremembi Odloka o dodeljevanju sredstev za
izobraževanje v Občini Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 23
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O DEJAVNOSTI
IN KONCESIJI ZA LOKALNO GOSPODARSKO JAVNO SLUŽBO OSKRBE S
TOPLOTO NA OBMOČJU OBČINE JESENICE
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala Janez
Poljšak – namestnik predsednice Statutarno pravne komisije in Simona Štravs –
predsednica Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v
sprejem predlagal
508. sklep 21. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 6. 2017:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O DEJAVNOSTI
IN KONCESIJI ZA LOKALNO GOSPODARSKO JAVNO SLUŽBO OSKRBE S
TOPLOTO NA OBMOČJU OBČINE JESENICE
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dejavnosti in koncesiji
za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 23
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O SOFINANCIRANJU TURISTIČNIH PROGRAMOV V OBČINI
JESENICE – PRVA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala mag. Vera Djurić Drozdek.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali Janez
Poljšak – namestnik predsednice Statutarno pravne komisije, Simona Štravs –
predsednica Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe in Stanislav Pem –
član Odbora za proračun in finance.
V razpravi so sodelovali: Simona Štravs, mag. Vera Djurić Drozdek in Egon Kepic.
Simona Štravs je povedala, da predlog Odloka v 5. členu obravnava upravičence. Zdi se
ji, da je preostra določba, da mora društvo imeti urejeno evidenco o članstvu, plačani
članarini in ostalo dokumentacijo, kajti Zakon o društvih dovoljuje, da je članarina lahko
plačana tudi do konca leta. Pri razpisu je potrebno paziti, da je evidentirano, da je
plačana članarina za preteklo leto.
5. člen tudi določa, da mora društvo imeti zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske
in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma. Zanima
jo, ali bo to z razpisom jasneje opredeljeno, kajti v društvih delajo vsi na ljubiteljski osnovi
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in le redkokatero društvo ima zaposlene ljudi. To določilo je potrebno uskladiti z Zakonom
o društvih in s terminologijo tega zakona.
V 15. členu, ki določa višino sofinanciranja, bi morali črtati zadnji stavek 2. odstavka.
Morali bi postaviti pogoj, da v kolikor se reklamira turistični program, zloženka, spletna
stran, itd., se mora turistični logotip občine obvezno uporabiti. V kolikor prijavitelj ne
uporabi logotipa, naj vrne vsa sredstva sofinanciranja.
Mag. Vera Djurić Drozdek je pojasnila, da se bosta priporočili glede 5. člena Odloka
upoštevali, glede določila 15. člena pa je v razpisu navedeno, da prijavitelj mora
uporabljati logotip, pa se kljub temu zgodi, da v posameznih primerih logotip ni
uporabljen. V takih primerih si potem sofinancer pridržuje pravico do zmanjšanja deleža
sofinanciranja v višini 10 % dodeljenih sredstev.
Egon Kepic je povedal, da se ne strinja s predlogom, da mora prijavitelj v primeru, da ne
uporabi logotipa, vrniti vsa sredstva sofinanciranja. Lahko namreč pride do kakšne
napake v tiskarni ali kakšne podobne subjektivne napake, pa bo prijavitelj zato ostal brez
vseh sredstev sofinanciranja.
Simona Štravs je povedala, da se po določilih ZUP-a vedno lahko dokazuje, da ni bila
kridva na strani prijavitelja.
Župan Tomaž Tom Mencinger je po razpravi v sprejem predlagal
509. sklep 21. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 6. 2017:
PREDLOG ODLOKA O SOFINANCIRANJU TURISTIČNIH PROGRAMOV V OBČINI
JESENICE – PRVA OBRAVNAVA
Sprejme se predlog Odloka o sofinanciranju turističnih programov v občini Jesenice –
PRVA OBRAVNAVA, s predlogi iz razprave:
 v 5. členu Odloka je preostra določba, da mora društvo imeti urejeno evidenco o
članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kajti Zakon o društvih dovoljuje,
da je članarina lahko plačana tudi do konca leta. Pri razpisu je potrebno paziti, da
je evidentirano, da je plačana članarina za preteklo leto;
 določba 5. člena, ki določa, da mora društvo imeti zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti
na področju turizma, naj bo z razpisom jasneje opredeljena, kajti v društvih delajo
vsi na ljubiteljski osnovi in le redkokatero društvo ima zaposlene ljudi. To določilo
je potrebno uskladiti z Zakonom o društvih in s terminologijo tega zakona;
 v 15. členu, ki določa višino sofinanciranja, bi morali črtati zadnji stavek 2.
odstavka in postaviti pogoj, da v kolikor se reklamira turistični program, zloženka,
spletna stran, itd., se mora turistični logotip občine obvezno uporabiti. V kolikor
prijavitelj ne uporabi logotipa, naj vrne vsa sredstva sofinanciranja;
 predlog, da mora prijavitelj v primeru, da ne uporabi logotipa, vrniti vsa sredstva
sofinanciranja, ni dober, kajti lahko namreč pride do kakšne napake v tiskarni ali
kakšne podobne subjektivne napake, pa bo prijavitelj zato ostal brez vseh sredstev
sofinanciranja.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 23
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 5:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - 4.
DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V
LASTI OBČINE JESENICE ZA LETO 2017
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala
Stanislav Pem – član Odbora za proračun in finance in Branka Stojanović –
predsednica Odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
510. sklep 21. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 6. 2017:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - 4.
DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V
LASTI OBČINE JESENICE ZA LETO 2017
Sprejme se 4. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine
Jesenice za leto 2017, ki predstavlja sestavni del Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem za leto 2017.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 23
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA PROGRAMA
FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2017

PRODAJE

OBČINSKEGA

Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal Stanislav
Pem – član Odbora za proračun in finance.
V razpravi so sodelovali: Simona Štravs, Jure Krašovec, Janez Poljšak, mag.
Valentina Gorišek in Elvira Garibović.
Simona Štravs je povedala, da se strinja s predlogom dopolnitve, vendar pa pri predlogu
sklepa manjka najnižja vrednost, po kateri se dovoli prodaja. Knjigovodska vrednost
delnice Gorenjske banke je 565 EUR, Ilirika pa naj bi jih odkupovala po ceni 230 EUR. To
je skoraj 50 % nižja cena, glede na to, da se za te delnice zanimajo tudi drugi, pa bi jih
lahko prodali po višji ceni.
Jure Krašovec je povedal, da tudi sam predlaga, da naj se določi minimalna cena, po
kateri se delnice lahko prodajo, da se ne bodo prodale po prenizki ceni, če se na trgu
zanje lahko iztrži več.
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Janez Poljšak je povedal, da v predlogu sklepa ne vidi razloga, zakaj se prodaja
finančno premoženje. Samo zato, ker so delnice na trgu, to še ne pomeni, da sta tudi
povpraševanje in ponudba taka, da bi jih bilo nujno prodati. Gre za vprašanje, ali so
informacije take, da bo prišlo do prevzema Gorenjske banke in bo prišlo do iztisa malih
delničarjev, ali pa gre za akcijo Ilirike, ki ponuja neko ceno in kolikšen bo njen zaslužek.
50 % knjigovodske vrednosti je kar velik padec, zato bi bilo potrebno temeljito premisliti o
prodaji. Ni pa proti prodaji, saj gre za »mrtev« denar, ki se ga lahko uporabi za druge
namene.
Mag. Valentina Gorišek je pojasnila, da je 230 EUR cena, po kateri delnice odkupuje
Ilirika. Delnice niso vredne toliko, kot izhaja iz letnega poročila Gorenjske banke, ker jih je
Občina dolžna prevrednotiti. Po prevrednotenju v skladu s Pravilnikom o razčlenjevanju in
merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava je vrednost ene delnice 345
EUR. Se pa pripravlja iztis malih delničarjev Gorenjske banke in če delnice ne bodo
prodane pravi trenutek, bo cena zanje še nižja, zato je tudi predlagano, da se te delnice
prodajo.
Janez Poljšak je povedal, da je razlika, ki naj bi jo zaslužila Ilirika, okoli 100 EUR za eno
delnico. To je zelo velik zaslužek, zato predlaga, da naj se pridobi ponudba Ilirike, ki bo
lahko osnova za pogajanje o ceni.
Elvira Garibović je postavila vprašanje, če se bo v primeru, da Občinski svet danes
sprejme predlagani sklep, strokovna služba samostojno odločala, kdaj bo te delnice
prodala. Gre torej za zaupanje občinski upravi, da bo delnice prodala po najboljši možni
ceni.
Župan Tomaž Tom Mencinger je po razpravi v sprejem predlagal
511. sklep 21. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 6. 2017:
PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA PROGRAMA PRODAJE OBČINSKEGA
FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2017
Sprejme se dopolnitev Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja za
leto 2017.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 17
PROTI - 3
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
ŠPORTNI CENTER ŠPANOV VRH – PREDSTAVITEV PROJEKTA IN PREDLOG ZA
PRENOS KONCESIJE
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Milan Klinar je v nadaljevanju predstavil projekt za oživitev športnega centra Španov
Vrh.
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O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali Janez
Poljšak – namestnik predsednice Statutarno pravne komisije, Aleksander Pozvek –
predsednik Odbora za družbene dejavnosti, Simona Štravs – predsednica Odbora za
gospodarstvo in gospodarske javne službe in Stanislav Pem – član Odbora za proračun
in finance.
V razpravi so sodelovali: Egon Kepic, Jure Krašovec, Andrej Černe, Milan Klinar,
Primož Čelesnik, Janez Poljšak, Boris Grilc, Branka Stojanović, Mirko Klinar,
Simona Štravs, Helena Razingar in mag. Valentina Gorišek.
Jure Krašovec je postavil vprašanje kakšen je riziko za Občino Jesenice v kolikor
pobudniki s svojim projektom ne bi uspeli. Zanima pa ga tudi, kakšen je osnovni kapital
podjetja, ki ga pobudniki ustanavljajo.
Egon Kepic je povedal, da se bo zaradi konflikta interesov izločil iz glasovanja pri vseh
predlogih sklepov. Sicer pa je mnenja, da se tak projekt mora podpreti, saj prinaša več
kot deset zaposlitev in je tudi vložek v turistično gospodarstvo kot ga ni bilo zadnjih 50 let.
Pogreša pa to, da razen lepih besed ni nobene garancije, da se bo ta projekt izvedel,
hkrati pa Občina prodaja kar lep obseg stavbnih zemljišč po sorazmerno nizki ceni 9,5
EUR/m2. Podobna zemljišča na Lipcah se prodajajo po ceni 17 EUR/m 2. Poleg tega pa
se zemljišča dajejo na javno dražbo in lahko jih bo kupil kdorkoli za kakršnekoli namene.
Andrej Černe je povedal, da je svoj čas na zgodbo Španovega vrha gledal s precej
negativnega stališča, zato pobudnikom čestita za njihov pogum. Ko se je objavljal razpis
za Pristavo in za Tržnico, je razpis baziral na prihodkih, tukaj pa predlaga trezne glave,
kajti, če nekdo pride s tako idejo, cena ne more biti tržna, ampak je lahko samo
simbolična.
Milan Klinar je pojasnil, da je bilo z Občino Jesenice dogovorjeno, da gredo
nepremičnine in premičnine na dražbo. Če sami ne bodo izbrani, potem nima smisla, da
odpirajo novo podjetje. Ker pa je bilo potem na odborih rečeno, da bi bilo to zelo dobro,
pa so nemudoma odhiteli k notarju in je postopek ustanavljanja družbe v teku, za kar
lahko priskrbijo tudi dokumente.
Primož Čelesnik, eden od sovlagateljev v novo podjetje Športni center Španov vrh, je
povedal, da je bila sestavljena družbena pogodba, v kateri so točno navedeni družbeniki
in napisani vsi pogoji glede ustanovitve in poslovanja podjetja. Ta pogodba je shranjena
pri notarki Karin Schöffmann. Prejšnji dogovor z Občino je bil, da bodo s postopkom
odpiranja podjetja začeli po sprejetju sklepov na Občinskem svetu.
Glede postopkov, da se morajo premičnine in nepremičnine prodajati preko javne dražbe,
tudi sami niso najbolj navdušeni. Sedaj se namreč že šest mesecev pogajajo z Občino in
čakajo s projekti, pa v bistvu še ne vedo, ali bodo prišli do konca poti, ali ne. To tudi za
njih ni najbolj ugodna rešitev, tako da, v kolikor bi obstajala boljša rešitev od javne
dražbe, bi bili z njo zelo zadovoljni. Njihov cilj je namreč priti do opreme in do
nepremičnin, s katerimi bodo lahko zagnali športno in turistično dejavnost.
Če bodo danes sprejeti sklepi na Občinskega svetu ter če bodo zelo intenzivno delali,
potem bi glede na časovnico vso potrebno dokumentacijo in prenos koncesije lahko
uredili do meseca novembra letošnjega leta. Edino kar želijo od Občinskega sveta je, da
se jim da možnost, da izpeljejo tisto, kar so zapisali v poslovnem načrtu.
V gradivu za sejo Občinskega sveta je na 17 straneh skrajšana verzija poslovnega
načrta. Pred tem je bilo v pogovorih z Občino izdelanih kar nekaj simulacij, tako da je
celotnega gradiva za okoli 200 strani. Gradivo vsebuje tudi načrte za kolesarske steze,
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vrisane trase teh stez, soglasja lastnikov zemljišč, detajlni načrt sistema zasneževanja, ki
temelji na že pridobljenem gradbenem dovoljenju itd.
Ustanovni kapital podjetja bo tako visok, kot bo kupnina za nakup vse opreme športnega
centra. Drug del sredstev pa bo namenjen za začetek obratovanja podjetja. S temi
sredstvi se bodo financirali tehnični pregled in servisiranje sedežnice ter tekoči stroški
obratovanja podjetja.
Po prenosu koncesije koncesijska pogodba točno določa kakšne so obveznosti
koncesionarja, ki jih prevzema. V primeru, da bi prišlo do zaustavitve žičnice, ker
obratovanje ne bo možno, sami nosijo tudi vse stroške razgradnje žičnice in vzpostavitve
prvotnega stanja. Predvideni stroški, ki bi jih za razgradnjo žičnice morala nameniti
Občina, bodo takoj po prenosu koncesije padli v breme novega podjetja.
Od Občine so že pridobili ponudbo s cenitvami zemljišč, ki jih je opravil uradni cenilec. Z
vrednostjo zemljišč so seznanjeni in so jih po tej vrednosti tudi pripravljeni odkupiti.
Po njegovem mnenju je ta pobuda smela, pogumna in gledano s strani finančne strukture
tudi uresničljiva.
Janez Poljšak je povedal, da je predlog sklepa št. 2 pravno nesmiseln. Tega sklepa na
seji Statutarno pravne komisije niso obravnavali, predlagano pa je, da z dnem pričetka
veljavnosti Odloka o spremembi Odloka u ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport
Jesenice – UPB1« prenehajo vse pravice in dolžnosti Zavoda za šport Jesenice za
upravljanje s stvarnim premoženjem občine Jesenice – objekti in pripadajoča zemljišča
žičniške naprave Španov vrh. Ta sklep je nesmiseln, kajti prehod bo takrat, ko bo vpisano
v zemljiško knjigo in ko bo podpisana pogodba, ne pa z dnem veljavnosti Odloka. Odlok
je samo pravni temelj, ne pa način izvršitve.
Če gre za prenos koncesije, potem ni dražbe. Prenašajo se stvari in pravice, vendar pa je
prenos koncesije v pristojnosti države, ki bo dala soglasje. Zato je nesmiselno, da se
govori o dražbi, ker se takoj postavi vprašanje, kaj če na dražbo nikogar ne bo.
Boris Grilc je povedal, da podpira to iniciativo, zanima pa ga, ali je obratovalno
dovoljenje za žičnico še veljavno oz. kakšni so stroški, če bo prišlo do kakršnihkoli okvar
in bo potrebno zadeve dodelati, da se bo dobilo dovoljenje od Ministrstva za promet.
Primož Čelesnik je pojasnil, da obratovalno dovoljenje za žičnico ni več veljavno, saj je
preteklo v mesecu decembru leta 2016. Trenutni stroški, ki so potrebni za zagon žičnice
in pridobitev vseh potrebnih dovoljenj, znašajo 18.000 EUR. Ta strošek je že vključen tudi
v poslovni načrt.
Branka Stojanović je glede na že prej dana pojasnila v razpravi postavila vprašanje, ali
je podjetje že v ustanavljanju, ali je pri notarki samo deponirana družbena pogodba.
Zanima pa jo tudi, ali je vodno dovoljenje še veljavno oz. v kolikor ni, ali ga nameravajo
pridobiti v prvih treh letih delovanja, ko naj umetnega zasneževanja še ne bi izvajali.
Primož Čelesnik je odgovoril, da je pri notarju deponirana družbena pogodba.
Glede investicije v umetno zasneževanje, je v poslovnem načrtu predviden začetek v
tretjem letu poslovanja. V prvih dveh letih poslovanja se bo tako razvijal letni turizem in pa
zimski turizem glede na vremenske pogoje.
Mirko Klinar je povedal, da ko so se začeli pogovarjati o tem projektu, je sam pregledal
vse načrte in dovoljenja. Vodno dovoljenje, ki ne velja več, je bilo izdano za uporabo 80
litrov vode na sekundo, in sicer od meseca novembra, do meseca marca. Bazena sta bila
načrtovana na vrhu in na sredini, vendar je izdelava takih bazenov zelo draga. S
poslovnim načrtom je zato predvideno, da se bo voda črpala iz potoka Jesenica preko
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visokotlačnega cevovoda. Sistem visokotlačnega cevovoda bi se najprej naredil do
sredine, potem pa bi se podaljšal do vrha. Nato pa se bo videlo, ali bo ZVN iz Kranja dal
dovoljenje, da se na sredini naredi bazen. Bo pa vsa dovoljenja in projekte potrebno
pridobiti na novo, zato v prvih dveh letih tudi še ne bo možno narediti sistema umetnega
zasneževanja.
Simona Štravs je povedala, da je že pri pripravi Novelacije občinskega razvojnega
programa predlagala, da bi na področju turizma Planina pod Golico bila vzorčna vas.
Takrat je bilo direktno rečeno, da krajani niso za to.
Glede na to, da je bilo rečeno, da je družbena pogodba že deponirana pri notarki, prosi
za odgovore kje bo imelo sedež podjetje Športni center Španov vrh d.o.o., koliko bo
družbenikov in kolikšen bo osnovni kapital podjetja.
Predlog sklepa št. 2 je razumela v smislu, da ko bo sprememba Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Zavod za šport Jesenice objavljena v Uradnem listu, bodo naslednji dan
prenehala vsa pravna razmerja, ki jih ima Zavod za šport. Zanima jo, ali se bodo v tem
času potem prekinile tudi vse najemne pogodbe, ki jih ima sklenjene Zavod za šport.
Primož Čelesnik je odgovoril, da bo Športni center d.o.o. imel 17 družbenikov, ustanovni
kapital pa bo 80.000 EUR. Sedež podjetja bo začasno v RAGOR-ju na Jesenicah, dokler
se ne uredijo prostori v spodnji postaji žičnice v Planini pod Golico, potem pa se bo sedež
podjetja premaknil tja.
Helena Razingar je povedala, da glede na to, da Občina ne nosi nobenih posledic, je
najmanj, kar svetniki lahko naredijo, da dajo pobudnikom zeleno luč, da le-ti lahko delajo
naprej.
Mag. Valentina Gorišek je pojasnila, da v trenutku, ko premoženje in koncesija preideta
na pobudnike, Občina ne nosi več nobenih posledic. Premoženje bo v lasti novega
lastnika, koncesija pa bo prenesena na novega koncesionarja, ki nosi tudi vse posledice
po koncesijski pogodbi. S tem bo Občina prihranila okoli 60.000 EUR, ki bi jih morala
zagotoviti za razgradnjo žičnice.
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Jesenice črta
dve alineji, ki v naravi predstavljata samo spodnjo postajo žičnice, ker je bila v Odlok ob
prenosu v upravljanje vključena samo ta postaja. Ko se je leta 2004 in 2005 kupovala
žičnica, se je kupila v dveh delih. Prvi del je bila spodnja postaja žičnice, v letih 2005 in
2006 pa potem še srednja in zgornja postaja žičnice. Spodnji del se je kupil in vknjižila se
je tudi lastninska pravica, pred potekom roka za plačilo drugega dela kupnine pa so RTC
žičnice Kranjska Gora položile hipoteko na srednjo in zgornjo postajo žičnice, ne glede na
to, da je bilo s pogodbo, sklenjeno v obliki notarskega zapisa dogovorjeno, da za čas
prenosa premoženja in poplačila kupnine ne bodo obremenjevali premoženja. Po
poplačilu drugega dela kupnine, je bil v letu 2005 na Občinskem svetu sprejet sklep, s
katerim je bilo stvarno premoženje srednje in zgornje postaje žičnice dano v upravljanje
javnemu zavodu. Iz tega razloga je na današnji seji predlagan v sprejem sklep št. 2.
Javna dražba bo posledica sklepa št. 3. Ko bo sprejeta dopolnitev načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem, bo dano dovoljenje, da se premoženje proda, in sicer po
postopku, določenem z zakonom in uredbo. Vse premoženje, katerega vrednost je več
kot 20.000 EUR, se mora prodati na javni dražbi ali na javnem razpisu. V tem primeru gre
za premoženje, ki je večje vrednosti, zato bo izveden postopek javne dražbe.
Župan Tomaž Tom Mencinger je po razpravi v sprejem predlagal
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512. sklep 21. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 6. 2017:
ŠPORTNI CENTER ŠPANOV VRH – PREDSTAVITEV PROJEKTA IN PREDLOG ZA
PRENOS KONCESIJE
Sprejme se predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod
za šport Jesenice – UPB1«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 23
Sklep je bil sprejet.
513. sklep 21. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 6. 2017:
ŠPORTNI CENTER ŠPANOV VRH – PREDSTAVITEV PROJEKTA IN PREDLOG ZA
PRENOS KONCESIJE
Z dnem pričetka veljavnosti Odloka o spremembi Odloka u ustanovitvi javnega zavoda
»Zavod za šport Jesenice – UPB1« prenehajo vse pravice in dolžnosti Zavoda za šport
Jesenice za upravljanje s stvarnim premoženjem občine Jesenice – objekti in pripadajoča
zemljišča žičniške naprave Španov vrh.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 21
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
514. sklep 21. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 6. 2017:
ŠPORTNI CENTER ŠPANOV VRH – PREDSTAVITEV PROJEKTA IN PREDLOG ZA
PRENOS KONCESIJE
Sprejme se 5. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, v lasti
Občine Jesenice za leto 2017, ki predstavlja sestavni del Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem za leto 2017.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 23
Sklep je bil sprejet.
in
515. sklep 21. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 6. 2017:
ŠPORTNI CENTER ŠPANOV VRH – PREDSTAVITEV PROJEKTA IN PREDLOG ZA
PRENOS KONCESIJE
Občinski svet občine Jesenice daje soglasje k prenosu koncesije za obratovanje žičnice
Španov vrh. Sklep stopi v veljavo po izpolnitvi naslednjih pogojev:
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1) ko pobudniki projekta Športni center Španov vrh ustanovijo in registrirajo družbo za
opravljanje žičniške dejavnosti, ki bo izpolnjevala pogoje za koncesionarja v skladu z
veljavno zakonodajo;
2) ko k prenosu koncesije izda soglasje koncedent (minister, pristojen za žičnice).
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 23
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8.1:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE
JESENICE V SVET ZAVODA DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGLJA
JESENICE
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal Boštjan
Žigon – predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
V razpravi so sodelovali: Simona Štravs, Uroš Lakić, Janez Poljšak, Vera Pintar,
Zdenka Kajdiž, Marija Mulej in Boštjan Žigon.
Simona Štravs je povedala, da je bil gospod Žiga Jereb član Odbora za gospodarstvo in
gospodarske javne službe, vendar je bil popolnoma neaktiven, tako da je bil potem na
njegovo mesto imenovan drug član Odbora. Ne zdi se ji prav, da Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanje brez obrazložitve sedaj podaja tak predlog.
Dom upokojencev dr. Franceta Berglja je zelo pomembna ustanova, zato bi morala
Komisija bolj pogledati na strokovnost in pa možnost, da se zagovarjajo interesi Občine.
Konkretno bi sama podprla gospo Marto Smodiš, ne glede na to, katera stranka jo je
predlagala. V Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje ne bi smeli gledati
na politično »kupčkanje«, temveč na strokovnost, da so kandidati, ki so predlagani za
člane svetov zavodov strokovni in tudi primerni za te funkcije.
Uroš Lakić je povedal, da se v celoti strinja z razpravo Simone Štravs. Občina Jesenice
bi pokazala veliko neresnost, če bi bil predlagani kandidat potrjen za člana sveta tega
zavoda. Tudi sam je član Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe in lahko
reče, da je bil g. Jereb prisoten zgolj na treh sejah Odbora, pa še to brez gradiva in
nepripravljen, zato je popolnoma neresno, da se v tako pomemben zavod predlaga
kandidata, ki ni vreden zaupanja.
Boštjan Žigon je pojasnil, da Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
dobi predloge in potem o njih razpravlja in glasuje. Občinski svet mora glasovati o
predlogu Komisije in v koliko predlagani kandidat ne bo dobil zadosti podpore, bo
Komisija postopek ponovila.
Janez Poljšak je povedal, da glede na to, da je bila v razpravi izpostavljena obrazložitev
za predlaganega kandidata, pričakuje, da bodo za vse naslednje kandidate, ki bodo
predlagani, Občinskemu svetu posredovane pisne obrazložitve.

14

Zdenka Kajdiž je povedala, da je obrazložitev lahko samo posamična. Težko Komisija
Občinskemu svetu posreduje enotno obrazložitev, ker ima lahko vsak član Komisije
drugačno stališče. Predlaga, da se v bodoče pri vseh predlogih navede, zakaj je nekdo
predlagan za določeno funkcijo.
Marija Mulej je povedala, da bi po njenem mnenju moral predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pridobiti več informacij o posameznem
kandidatu.
Vera Pintar je povedala, da je že na seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja izpostavila neaktivnost gospoda Jereba v Odboru za gospodarstvo in
gospodarske javne službe. Dobila je odgovor, da se v dogovoru z g. Poljšakom ne
udeležuje sej Kolegija Občinskega sveta, ter da ima veliko želji sodelovati v Svetu doma
dr. Franceta Berglja.
Uroš Lakić je povedal, da bi morali predlagatelji sami imeti toliko odgovornosti, da za te
funkcije predlagajo primerne kandidate.
Po razpravi je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
516. sklep 21. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 6. 2017:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE
JESENICE V SVET ZAVODA DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGLJA
JESENICE
Za predstavnika občine Jesenice v Svet zavoda Dom upokojencev dr. Franceta Berglja
Jesenice se imenuje Žiga Jereb, roj. 14.2.1988, stanujoč na Jesenicah, Cesta maršala
Tita 1/a.
Mandat Svet zavoda Dom upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice traja 4 leta in začne
teči z dnem konstituiranja Sveta zavoda.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 5
PROTI - 17
Sklep ni bil sprejet.

TOČKA 8.2:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV OBČINE
JESENICE V SVET JAVNEGA ZAVODA GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA
JESENICE
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal Boštjan
Žigon – predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Jure Krašovec se je skladno z 99. in 100. členom Statuta občine Jesenice izločil iz
razprave in glasovanja pri tej točki dnevnega reda.
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Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
517. sklep 21. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 6. 2017:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV OBČINE
JESENICE V SVET JAVNEGA ZAVODA GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA
JESENICE
Za predstavnike občine Jesenice v Svet javnega zavoda Gasilsko reševalna služba
Jesenice se imenujejo:
1. Igor Arh, roj. 20.9.1957, stanujoč na Blejski Dobravi, Blejska Dobrava 58,
2. Jure Krašovec, roj. 10.4.1980, stanujoč na Jesenicah, Partizanska pot 9/a,
3. Vinko Lavtižar, roj. 24.4.1951, stanujoč na Jesenicah, Murova 24 in
4. Robert Kejžar, roj. 1.10.1966, stanujoč na Hrušici, Hrušica 70/a, po funkciji.
Mandat članov Sveta javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice traja 4 leta in
začne teči z dnem konstituiranja Sveta javnega zavoda.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 22
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8.3:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA RAZREŠITEV IN IMENOVANJE NOVE
ČLANICE V SVETU ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE
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
518. sklep 21. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 6. 2017:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA RAZREŠITEV IN IMENOVANJE NOVE
ČLANICE V SVETU ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE
JESENICE
Na podlagi odstopne izjave Barbari Dežman s 30.4.2017 predčasno preneha funkcija
članice Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 23
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
in
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519. sklep 21. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 6. 2017:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA RAZREŠITEV IN IMENOVANJE NOVE
ČLANICE V SVETU ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE
JESENICE
Za preostanek mandatne dobe Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se
imenuje drugo članico Sveta, Miljano Jeftenić, stanujočo na Jesenicah, Cesta maršala
Tita 47.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 24
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8.4:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA RAZREŠITEV IN IMENOVANJE NOVEGA
ČLANA NADZORNEGA ODBORA OBČINE 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
520. sklep 21. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 6. 2017:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA RAZREŠITEV IN IMENOVANJE NOVEGA
ČLANA NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE
Na podlagi odstopne izjave Rajko Skubicu s 23.2.2017 predčasno preneha funkcija člana
Nadzornega odbora občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 24
Sklep je bil sprejet.
in
521. sklep 21. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 6. 2017:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA RAZREŠITEV IN IMENOVANJE NOVEGA
ČLANA NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE
Za preostanek mandatne dobe Nadzornega odbora občine Jesenice se imenuje drugega
člana Nadzornega odbora, Rafaela Franca Peniča, roj. 1.12.1950, stanujočega na Blejski
Dobravi, Blejska Dobrava 16/e.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 8.5:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PRENEHANJE MANDATA ČLANICI OBČINSKEGA
SVETA OBČINE JESENICE TER PREDSEDNICI STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE
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
522. sklep 21. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 6. 2017:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PRENEHANJE MANDATA ČLANICI OBČINSKEGA
SVETA OBČINE JESENICE TER PREDSEDNICI STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE
1. Na podlagi 37a. člena Zakona o lokalni samoupravi Ireni Micco z dnem 22.5.2017
predčasno preneha mandat članice Občinskega sveta občine Jesenice.
2. Občinsko volilno komisijo se pozove, da na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih
volitvah ugotovi, kateremu kandidatu pripada nadomestni mandat v Občinskem svetu
občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 24
Sklep je bil sprejet.
in
523. sklep 21. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 6. 2017:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PRENEHANJE MANDATA ČLANICI OBČINSKEGA
SVETA OBČINE JESENICE TER PREDSEDNICI STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE
Ireni Micco zaradi predčasnega prenehanja mandata članice Občinskega sveta občine
Jesenice z dnem 22.5.2017 predčasno preneha tudi funkcija predsednice Statutarno
pravne komisije.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 24
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8.6:
VOLITVE IN IMENOVANJA: MNENJE K IMENOVANJU DIREKTORICE LJUDSKE
UNIVERZE 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
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524. sklep 21. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 6. 2017:
VOLITVE IN IMENOVANJA: MNENJE K IMENOVANJU DIREKTORICE LJUDSKE
UNIVERZE JESENICE
Občinski svet občine Jesenice daje pozitivno mnenje k imenovanju mag. Maje Radinovič
Hajdič, roj. 20.1.1963, stanujoče na naslovu Lipce 5, Blejska Dobrava za direktorico
Ljudske univerze Jesenice za mandatno obdobje 2017 – 2022.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
PREDLOG ZA PODPORO K PROJEKTU »CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA«
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
525. sklep 21. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 6. 2017:
PREDLOG ZA PODPORO K PROJEKTU »CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA«
Občinski svet občine Jesenice podpira predlog projekta ustanovitve Centra za krepitev
zdravja v okviru Zdravstvenega doma Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 24
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
PREDLOG ZA PRISTOP OBČINE JESENICE H KONVENCIJI ŽUPANOV ZA
PODNEBNE SPREMEMBE IN ENERGIJO
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročali Branka
Stojanović – predsednica Odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z
nepremičninami in Simona Štravs – predsednica Odbora za gospodarstvo in
gospodarske javne službe.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
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526. sklep 21. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 6. 2017:
PREDLOG ZA PRISTOP OBČINE JESENICE H KONVENCIJI ŽUPANOV ZA
PODNEBNE SPREMEMBE IN ENERGIJO
1. Občina Jesenice pristopa h Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo.
2. Občinski svet Občine Jesenice pooblašča župana za podpis pristopnega obrazca.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 21
PROTI - 2
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11:
POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
OBČINE JESENICE ZA LETO 2016
Uvodno pojasnilo je podal član Nadzornega odbora občine Jesenice Franc Rožič.
Razprave ni bilo, prav tako pri tej točki ni bilo glasovanja.

TOČKA 12:
INFORMACIJA O POSLOVNEM NAČRTU JEKO, D.O.O., JESENICE ZA LETO 2017
Uvodno obrazložitev sta podala Marko Markelj in Uroš Bučar.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala Andrej
Lavtar – predsednik Odbora za proračun in finance in Simona Štravs – predsednica
Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe
V razpravi sta sodelovala: Simona Štravs in Marko Markelj.
Simona Štravs je povedala, da se ne sme nikoli več ponoviti, da se Občinski svet s
poslovnim načrtom seznanja šele v mesecu juniju. Poslovni načrt se mora predstaviti v
začetku leta, sedaj pa bi že morali razpravljati o rezultatih.
Na strani 2 je še vedno navedeno, da se Skupščina ni mogla sestati, čeprav je bilo
poročilo pripravljeno 24.4.2017, sama pa je bila v Skupščino imenovana konec meseca
marca. Poročilo bi moralo biti v tem delu popravljeno.
Kot je bila seznanjena na Skupščini je bil poslovni načrt občinskim strokovnim službam
dan v presojo že v mesecu avgustu 2016, potem pa se je kar čakalo. Tudi po sklicu
Skupščine bi svet ustanoviteljev lahko zasedal prej.
Marko Markelj je pojasnil, da je določen protokol, da se do konca meseca avgusta
pripravijo izhodišča cen za naslednje leto. Te elaborate za kontrolo cen je javno podjetje
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tudi pripravilo in predložilo, ni pa bil meseca avgusta 2016 pripravljen celoten poslovni
načrt.
Župan Tomaž Tom Mencinger je po razpravi v sprejem predlagal
527. sklep 21. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 6. 2017:
INFORMACIJA O POSLOVNEM NAČRTU JEKO, D.O.O., JESENICE ZA LETO 2017
Občinski svet občine Jesenice se je seznanil s Poslovnim načrtom JEKO, d.o.o. Jesenice
za leto 2017.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 22
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 13:
INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Župan Tomaž Tom Mencinger je svetnikom predstavil naslednje informacije:
 o odprtju kopališča Ukova;
 o pohodu na Golico, ki bo v nedeljo, 25.6.2017;
 o dnevih športa v občini Jesenice;
 o poteku sodnega postopka za plačilo kotizacije za EP v košarki leta 2013;
 o muzejski noči;
 o sprejemu odličnjakov ter
 o sestanku s predstavniki civilne iniciative glede plazu nad Koroško Belo.
Direktor javnega podjetja JEKO, d.o.o., Uroš Bučar, je svetnike seznanil z informacijo,
da je Občina Jesenice na Blejskem vodnem festivalu prejela nagrado za najbolj okusno
vodo v letu 2017.
Župan Tomaž Tom Mencinger je odprl razpravo še za vprašanja in pobude svetnikov:
13.1 Janez Poljšak – vprašanje – ustno
237. vprašanje 21. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 6. 2017 k 13.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Točno pred letom dni je dal pobudo, da naj Nadzorni odbor občine Jesenice pregleda
dokumentacijo v zvezi s Tržnico oz. z izvajanjem pogodbe na tem projektu. Leto dni se
že čaka poročilo Nadzornega odbora, zato ga zanima, do kdaj bo Nadzorni odbor to delo
opravil, saj je sprejel sklep, da ga bo opravil.
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13.2 Jure Krašovec – pobuda – ustno
238. pobuda 21. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 6. 2017 k 13.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Lansko leto septembra je na JEKO-IN posredoval pobudo, da imajo stanovalci na Cesti
Slavka Likoviča 5/a težave z vodo. Dobil je odgovor, da se bo s stanovalci poiskala
ustrezna tehnična rešitev, ki bo v končni fazi pripeljala do tega, da bodo vsi stanovalci
objekta na Cesti Slavka Likoviča deležni oskrbe z vodo kot pritiče današnjim standardom.
Pred današnjo sejo je bil na tej lokaciji, in tam ni bilo narejenega nič, zato apelira na
direktorja javnega komunalnega podjetja, da naj se to uredi.
13.3 Jure Krašovec – povabilo – ustno
PGD Koroška Bela praznuje 120. obletnico delovanja, zato vse lepo vabi na dogodke, ki
bodo v ta namen organizirani od petka, 23.6. do nedelje, 25.6.2017.
13.4 Uroš Lakić – pobuda – ustno
239. pobuda 21. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 6. 2017 k 13.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Navezal bi se na 20. redno sejo in na vprašanje g. Krašovca. Ob odgovoru na to
vprašanje je mešanica žalosti in jeze. Ne ve, kako si lahko direktorica dovoli napisati, da
se je ob primopredaji pojavila nova nevarnost. Poišče naj se njegova pobuda glede
prehoda pri Islamskem kulturnem centru.
Ob primopredaji naj bi se podale pripombe, zraven pa je priložen zapisnik, iz katerega je
razvidno, da gre za štiri dni razlike. Ob primopredaji torej konkretno g. Markelj ni dal
nobenih pripomb. Sprašuje se, zakaj ni zraven priloženega zapisnika komisije, da bi se
videlo, da je komisija dala pobudo. Tako pa se je postavil znak, ki prepoveduje vožnjo
kolesarjem. Verjetno samo zaradi tega, če pride do primera tožbe.
Komisija je jasno napisala, da naj bo to začasna rešitev. Prosi, da se prihodnji teden ta
komisija ponovno sestane, vsem naj se pošlje zapisnik te komisije, v bodoče pa naj se
bolj pazi, kakšni odgovori se posredujejo. Sam je dal pobudo, večkrat napisal na
občinsko stran in tudi osebno je povedal, kaj je problem tega prehoda. Raje bi videl, da
odgovora sploh ne bi dobil, kot pa da dobi tako žalosten odgovor.
13.5 Simona Štravs – vprašanje – ustno
240. vprašanje 21. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 6. 2017 k 13.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
PGD Hrušica je v ponedeljek dobilo čisto novo gasilsko vozilo GVM 1, ki je bilo kupljeno
tudi s sredstvi Občine.
Glede na to, da se v zadnjem času po Sloveniji precej širijo požari, jo zanima, kako je s
požarno varnostjo v podjetju Plastkom d.o.o. Gre za predelavo sveč, in če v tem podjetju
pride do požara, kaj to pomeni za občino Jesenice. V neposredni bližini so šola, bolnica
in naselje, zato meni, da bi se na področju požarne varnosti moralo pregledati, ali so
izpolnjeni vsi ukrepi, da v primeru požara ne bi prišlo do katastrofe.
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Bojan Korbar – odgovor:
PVC ne gori, ampak samo ogleni, razen če se mu fizično dovaja kisik. V nasprotnem
primeru bi namreč vsa pokopališča gorela.
Po požaru v Ljutomeru so v podjetju Plastkom stopili v kontakt s Civilno zaščito in s
poveljnikom jeseniških gasilcev, da bodo prišli preveriti, ali je potrebno urediti še kakšno
dodatno požarno zaščito. Naredil pa se bo tudi preizkus gorenja.
Količina sveč, ki je trenutno skladiščena, pa zadošča za en mesec in pol obratovanja
podjetja.
13.6 Simona Štravs – vprašanje – ustno
241. vprašanje 21. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 6. 2017 k 13.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Zanima jo, ali so ugotovljene že kakšne informacije v zvezi s požarom na deponiji Mala
Mežakla.
Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
Za požar na deponiji Mala Mežakla obstaja sum, da je bil ta požar podtaknjen, vendar
zadeva še ni do konca raziskana.
13.7 Branka Stojanović – pobuda – ustno
242. pobuda 21. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 6. 2017 k 13.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Vse, ki se ne sprehajajo pod deponijo, bi povabila, da se tam kdaj sprehodijo in ugotovijo
kako zelo smrdi iz Male Mežakle. Stanje se čisto nič ne izboljšuje, sedaj ko je vročina, pa
se smrad še bolj širi, in to celo do Hrušice.
13.8 Žiga Pretnar – pobuda – pisno
243. pobuda 21. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 6. 2017 k 13.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Daje pobudo za poostritev nadzora parkiranja pri Slaščičarni Metuljček s strani MIR-a ter
obvestilo lastnika lokala o problematiki. Tako stanje, ki se opaža že dalj časa kar kliče po
nesreči, kar pa misli, da si nihče ne želi.
13.9 Žiga Pretnar – vprašanje – pisno
244. vprašanje 21. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 6. 2017 k 13.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Vprašanje v imenu soobčanov podjetju JEKO d.o.o. v zvezi z novo celostno grafično
podobo, in sicer, kdaj bo na voljo nova spletna stran podjetja, glede na to, da je bilo v
prilogi računu za komunalne storitve podjetja to obljubljeno do konca meseca maja 2017,
in tudi kdaj bo ostalo prilagojeno novi podobi, tako vozila, obleke delavcev podjetja, table
delovnega časa, smerokazi za zbirni center Jesenice, …
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13.10 Veronika Vidmar – pobuda – pisno
245. pobuda 21. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 6. 2017 k 13.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Naj se nasproti glavne železniške postaje, na zemljišču v občinski lasti, uredijo
samostojni toaletni prostori. Postavi se lahko sanitarni kontejner, tak kot je npr. na placu
na Hrušici. To bi lahko bila začasna rešitev, medtem ko se išče bolj trajna in ustreznejša.
Toaletni prostori na železniški postaji so poleg precej neprimernega videza največkrat
uporabnikom nedostopni (zaklenjeni) in niso v lasti naše občine.
13.11 Veronika Vidmar – pobuda – pisno
246. pobuda 21. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 6. 2017 k 13.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Naj se ponovno postavi stebriček na Stari Savi, na klancu pod Tržnico Jesenice, ki je
preprečeval vožnjo vozilom. Zdaj, ko ga več ni, je tam postalo zelo prometno in nevarno
za pešce.
13.12 Edita Oštraković – vprašanje – pisno
247. vprašanje 21. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 6. 2017 k 13.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Stanovalci Ulice Franca Benedičiča 2 sprašujejo pristojne na Občini, kdaj se bo opravila
košnja zelenice.
To naj ne bi bilo delo stanovalcev, saj naj bi to opravila pristojna služba, čeprav že dve
leti zelenico ureja eden od stanovalcev sosednjega bloka. Prav tako bi rada tudi opozorila
na smeti, ki se kopičijo okoli zgradbe in na hrano, katero nekateri stanovalci mečejo čez
balkon ali okno. Tako lahko pride do kakšnih bolezni ali pa celo zastrupitve, saj se v
okolici zadržuje ogromno otrok.
13.13 Edita Oštraković – pobuda – pisno
248. pobuda 21. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 6. 2017 k 13.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Stanovalci Benedičičeve ter Kejžarjeve ulice pozivajo pristojne, da se uredijo drevesa, ki
stojijo neposredno ob parkirišču in travniku, saj zaradi lomljenja vej predstavljajo grožnjo
tako otrokom, ki se tam igrajo, kot tudi avtomobilom. Tudi sama je bila navzoča, ko se je
veja odlomila in padla na spodaj parkiran avto, prav tako pa tudi ob plezanju otroka na
drevo, pri katerem se je veja odlomila in je otrok padel (na srečo ni bilo nobenih
poškodb). V izogib takim, ali pa tudi hujšim nezgodam, bi bilo dobro stvar čim prej urediti.
13.14 Sonja Tušar – pobuda – pisno
249. pobuda 21. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 6. 2017 k 13.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Park zraven glavnega avtobusnega postajališča ter nasproti glavne železniške postaje v
mestu bi moral dobiti novejšo podobo (parceli 371/2, 371/3). Ta točka je res zelo na očeh
vsem, ki se tam ali zadržujejo, ali so le v prehodu. Zelenica, ki naj bi ponujala počitek,
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igro in druženje, že mnoga leta ni več tako privlačna ali vabljiva, kot je nekoč bila.
Pojdimo s časom naprej. S posodobitvijo celotne podobe tega parka v bistvu že
zamujamo.
Tisto manjšo spremembo videza gredice pred pisarno TIC-a bi pa pohvalila.
13.15 Jure Krašovec – pobuda – pisno
250. pobuda 21. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 6. 2017 k 13.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Glede na pogovor z g. Mencingerjem na Radiu Triglav je očitno, da se bo to poletje na
Jesenicah dogajalo marsikaj. Predlaga, da se nekaj občinskih sredstev, poleg že
obstoječih, nameni oglaševanju znotraj občine, kot tudi v sosednjih občinah s plakati
manjšega formata.
13.16 Jure Krašovec – pobuda – pisno
251. pobuda 21. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 6. 2017 k 13.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Na kopališču Ukova je premalo sence. Predlaga, da se kot kratkoročna rešitev postavi
nekaj vrtnih paviljonov (arafatov) in/ali brezplačnih senčnikov, kot dolgoročno rešitev pa
vidi zasaditev drevja. Lep primer kopališča z veliko naravne sence je v Radovljici.
13.17 Jure Krašovec – pobuda – pisno
252. pobuda 21. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 6. 2017 k 13.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Prostovoljci Ejga – za lepše Jesenice so kar konkretno spremenili podobo mesta z
obnovo ograj, narcisami po škarpah, čistilnimi akcijami in podobnim.
Predlaga, da javno podjetje JEKO nadaljuje po vzoru prostovoljcev in poskrbi za
nepobarvane ograje, očisti zapuščene lokacije v mestu,…
13.18 Jure Krašovec – pobuda – pisno
253. pobuda 21. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 6. 2017 k 13.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Avtobusna postaja na glavni cesti pod Koroško Belo v smeri od Potokov proti Jesenicam
nima nadstreška. Glede na to, da je postaja zelo dolga, predlaga, da se naredi nekaj
podobnega, kot ima avtobusna postaja čez cesto od dotične.
13.19 Uroš Lakić – pobuda – pisno
254. pobuda 21. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 6. 2017 k 13.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Med stavbo na Titovi 18, kjer je pisarna TIC-a ter turistična agencija in salonom talnih
oblog je neizkoriščen prostor, manjša ploščad, pokrita s starimi ploščami. V kolikor je
možno, predlaga, da se na tem prostoru naredi dvignjena zelenica. Še bolje bi bilo, da se
povežejo JEKO, Gorenjske lekarne in TIC, ter se nadgradi ideja, ki lepo krasi vhod v
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lekarno. Namesto zelenice bi se lahko naredila gredica, v katero bi se zasadile začimbne
rastline, le-te bi se v brezplačno koriščenje ponudile občanom.
Obenem predlaga, da se obnovijo stopnice, ki vodijo na to ploščad, predvsem pa tudi
stopnice, ki vodijo v TIC. Na teh se z manjšim posegom lahko naredi tudi klančina, ki bi
olajšala dostop invalidnim osebam. Takšne kot so sedaj, nam prav gotovo niso v ponos.
13.20 Uroš Lakić – pobuda – pisno
255. pobuda 21. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 6. 2017 k 13.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Predlaga popolno prepoved kajenja na vseh jeseniških otroških igriščih. Prepoved naj
velja na igrišču in v bližnji okolici. V kolikor se odločimo za takšen ukrep, naj se občane
opozori preko spletne strani občine, v občinskih novicah, morda bi bila smiselna tudi
postavitev tabel na samih igriščih.
Meni, da je to v sosednjih občinah dobro oziroma bolje urejeno. Privoščimo tudi
jeseniškim otrokom igro na svežem zraku, brez dima in cigaretnih ogorkov.
13.21 Branka Stojanović – pobuda – pisno
256. pobuda 21. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 6. 2017 k 13.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Že nekaj let zapored opažamo močno zgoščen promet skozi Jesenice v času turistične
sezone. Zaradi uvedbe mejne kontrole avstrijskih organov, smo letos temu pojavu priča
že v juniju, kar v preteklih letih še ni bil primer.
Glede na načrtovano gradnjo druge cevi Karavanškega tunela, se med prebivalci pojavlja
vprašanje, ali bo cesta skozi mesto v času gradnje obremenjena veliko bolj, kot v
preteklih letih. Zato moramo poskrbeti za varnost najbolj ranljivih udeležencev v prometu
– pešcev, kolesarjev, motoristov,…in ne nazadnje intervencijskih vozil.
Horizontalna in vertikalna cestna signalizacija pripomore k izboljšanju varnosti vseh
udeležencev v prometu, zato predlaga, da se razmisli o označitvi intervencijskih poti za
prednostno vožnjo vseh intervencijskih vozil – reševalcev, gasilcev, policije…
Glede na povečano število prometa in pogoste zastoje na AC gre za soočanje z resnim
problemom, ko se npr. reševalno vozilo s težavo prebije mimo kolone stoječih vozil tudi
skozi Jesenice.
Predlaga, da se že to poletje Občina poveže s pristojnim Ministrstvom za infrastrukturo, s
katerim se v izogib neprijetnostim in nesrečam določi najbolj primerna rešitev za boljšo
varnost tudi intervencijskih vozil, tako skozi Jesenice, kot tudi na AC.
13.22 Branka Stojanović – pobuda – pisno
257. pobuda 21. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 6. 2017 k 13.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Na 20. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice je bil sprejet sklep o dopolnitvi načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice in nakupu nepremičnine z
ID znakom parcele 2175 902/129, ki v naravi predstavlja zemljišče na območju
»Hrenovice« skupaj z otroškim igriščem. Zemljišče z otroškim igriščem med drugim meji
tudi s parcelami 902/132, 902/133, 902/123, v lasti dveh družb s sedežem v Ljubljani –
Anepremičnine d.o.o. in Heta Asset resolution, družba za financiranje d.o.o.
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Opaziti je, da lastnici zemljišč premalokrat (če sploh) urejata, čistita in kosita, saj je
zemljišče poraščeno z bujnim rastjem, ki bo tako kmalu začelo zajedati pešpot in površino
igrišča. Poziva, da se lastnike obvesti o stanju parcel, se jim določi rok ureditve in
sezonski urnik/termine košnje.
Ker sta Črni most s prečno povezavo sinonim »novih Jesenic«, je prav, da je njuna
okolica vzdrževana. Le z zgledom dajemo zgled občanom, kako naj se ravnajo in
vzdržujejo zemljišča, tudi tista v javni rabi. Navedeno velja tudi za novo javno igrišče
Gorenjski sonček, ki ga bo potrebno kositi večkrat kot trate v javni rabi brez
namembnosti.

Drugih informacij, vprašanj in pobud ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger 21.
redno sejo Občinskega sveta zaključil ob 19.48 uri.

SVETOVALKA OBČINSKEGA
SVETA OBČINE JESENICE
Mojca LEVSTIK

ŽUPAN
OBČINE JESENICE
Tomaž Tom MENCINGER

27

