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ZAPISNIK
24. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 7. 12. 2017, 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,
Bojan KORBAR, Jure KRAŠOVEC, Maja KRIŽNAR, Uroš LAKIĆ, Andrej LAVTAR, Andrej
MUHAR, Marija MULEJ, Edita OŠTRAKOVIĆ, Maja OTOVIČ, Stanislav PEM, Vera
PINTAR, Aleksander POZVEK, Žiga PRETNAR, Helena RAZINGAR, Eva REBERNIK,
Miha REBOLJ, Alma REKIĆ, Boštjan SMUKAVEC, Branka STOJANOVIĆ, Simona
ŠTRAVS, Veronika VIDMAR, Simona ZARNIK in Boštjan ŽIGON (28 od 28 članov)
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 ter mag. Vojko OTOVIČ –
predsednik Nadzornega odbora Občin Jesenice.
NOVINARJI: Nataša HAREJ – Radio Triglav
ZAPISNIK JE ZAPISALA: Mojca LEVSTIK
Župan Tomaž Tom Mencinger je na začetku 24. 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 22 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 svetnike vprašal po morebitnih predlogih za
spremembo predlaganega dnevnega reda, a jih ni bilo, zato je v sprejem predlagal
577. sklep 24. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 7. 12. 2017:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
1. Potrditev besedila zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 26.10.2017
2. Potrditev besedila zapisnika 1. izredne seje Občinskega sveta, ki je bila 11.10.2017
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3. Predlog za razrešitev članice Nadzornega odbora občine Jesenice
4. Predlog za potrditev mandata novi članici Občinskega sveta občine Jesenice,
namestnici predsednice Statutarno pravne komisije ter članici Odbora za
gospodarstvo in gospodarske javne službe
5. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2018 – DRUGA OBRAVNAVA
6. Predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2018
7. Predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2018
8. Predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2018
9. Predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini
Jesenice za leto 2018
10. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2018
11. Predlog izvzema službenega stanovanja iz seznama službenih stanovanj in vključitev
le-tega v seznam neprofitnih stanovanj
12. Volitve in imenovanja:
12.1 Predlog za imenovanje predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Gimnazija Jesenice
12.2 Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice
12.3 Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
12.4 Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice
12.5 Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Vrtec
Jesenice
12.6 Predlog za imenovanje predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega
zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice
12.7 Mnenje k imenovanju ravnatelja Gimnazije Jesenice
13. Poročila:
13.1 Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru investicije: Cesta Betel
13.2 Predlog Poročila št. 2 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2017
13.3 Predlog Poročila župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta
občine Jesenice za mandatno obdobje 2014 – 2018
14. Informacije, vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 21
PROTI - 2
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA 23. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE
BILA 26 10. 2017
Župan Tomaž Tom Mencinger je v razpravo dal besedilo zapisnika 23. redne seje
Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 26. 10. 2017.
Razprave in pripomb ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger predlagal
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578. sklep 24. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 7. 12. 2017:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA 23. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE
BILA 26. 10. 2017
Potrdita se besedilo zapisnika in poročilo z realizacijo sklepov, sprejetih na 23. redni seji
Občinskega sveta, ki je bila 26. 10. 2017.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 22
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA 1. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE
BILA 11. 10. 2017
Župan Tomaž Tom Mencinger je v razpravo dal besedilo zapisnika 1. izredne seje
Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 11. 10. 2017.
Razprave in pripomb ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger predlagal
579. sklep 24. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 7. 12. 2017:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA 1. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE
BILA 11. 10. 2017
Potrdita se besedilo zapisnika in poročilo z realizacijo sklepov, sprejetih na 1. izredni seji
Občinskega sveta, ki je bila 11. 10. 2017.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 23
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ZA RAZREŠITEV ČLANICE 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
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580. sklep 24. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 7. 12. 2017:
PREDLOG ZA RAZREŠITEV ČLANICE NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE
Na podlagi odstopne izjave Maji Križnar, roj. 29.11.1984, stanujoči na Hrušici, Hrušica 2/a
z dnem 6.11.2017 predčasno preneha funkcija članice Nadzornega odbora občine
Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 23
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG ZA POTRDITEV MANDATA NOVI ČLANICI OBČINSKEGA SVETA
OBČINE JESENICE, NAMESTNICI PREDSEDNICE STATUTARNO PRAVNE
KOMISIJE TER ČLANICI ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE
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
581. sklep 24. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 7. 12. 2017:
PREDLOG ZA POTRDITEV MANDATA NOVI ČLANICI OBČINSKEGA SVETA
OBČINE JESENICE, NAMESTNICI PREDSEDNICE STATUTARNO PRAVNE
KOMISIJE TER ČLANICI ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE
Potrdi se mandat nadomestni članici Občinskega sveta občine Jesenice za preostanek
mandatne dobe, Maji Križnar, roj. 29.11.1984, stanujoči na naslovu Hrušica 2/a, Hrušica.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 23
Sklep je bil sprejet.
582. sklep 24. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 7. 12. 2017:
PREDLOG ZA POTRDITEV MANDATA NOVI ČLANICI OBČINSKEGA SVETA
OBČINE JESENICE, NAMESTNICI PREDSEDNICE STATUTARNO PRAVNE
KOMISIJE TER ČLANICI ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE
Za preostanek mandatne dobe Statutarno pravne komisije se imenuje drugo namestnico
predsednice Komisije, Majo Križnar, roj. 29.11.1984, stanujočo na naslovu Hrušica 2/a,
Hrušica.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 23
Sklep je bil sprejet.
in
583. sklep 24. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 7. 12. 2017:
PREDLOG ZA POTRDITEV MANDATA NOVI ČLANICI OBČINSKEGA SVETA
OBČINE JESENICE, NAMESTNICI PREDSEDNICE STATUTARNO PRAVNE
KOMISIJE TER ČLANICI ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE
Za preostanek mandatne dobe Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe se
imenuje drugo članico Odbora, Majo Križnar, roj. 29.11.1984, stanujočo na naslovu
Hrušica 2/a, Hrušica.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 23
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2018 – 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 Andrej
Lavtar – predsednik Odbora za proračun in finance, Edina Džamastagić – predsednica
Statutarno–pravne komisije, Simona Štravs – predsednica 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 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: 3000 – Župan
Predlog amandmaja št. 1:
Sredstva s proračunske postavke 3070 - Informiranje, v znesku 3.500 €, se prerazporedi
na proračunsko postavko 8240 – Otroška igrišča, program 16039003 - Objekti za
rekreacijo (OB041-10-0030 - Ureditev otroških igrišč v občini Jesenice).
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Obrazložitev:
Vsi jeseniški otroci si zaslužijo varna otroška igrišča s kvalitetnimi novimi igrali. Ker gre
novelacija izgradnje in vzdrževanja otroških igrišč v smeri izgradnje in obnove več in ne
enega centralnega otroškega igrišča, je čas, da izbrišemo še zadnjo črno piko. Da
otrokom Kejžarjeve, Delavske, Industrijske, Ruparjeve, Benedičičeve in še kakšne ulice
ali ceste omogočimo takšno, varno in prijetno mesto za igro.
Sredstva naj se zmanjšajo na proračunski postavki 3070, ker meni, da je slabih 96.000 €
povsem dovolj za korektno obveščanje javnosti, predvsem občanov. Z inovativnejšimi
pristopi, predvsem pa pridnostjo, ne dvomi, da se nebi dalo zagotoviti znamčenja
(brandinga), ki bi dvignilo pozitivno prepoznavnost občine Jesenice na višjo raven.
Sredstva naj se namenijo za pričetek izgradnje novega igrišča v letu 2018 pri Mladinskem
centru Jesenice.
V razpravi na predlog amandmaja so sodelovali: Boštjan Smukavec, Uroš Lakić, Miha
Rebolj, Simona Štravs, Matej Smukavec in Andrej Černe.
Boštjan Smukavec je postavil vprašanji, koliko amandmajev bo predlagatelj vložil in
kolikšna bo skupna višina teh sredstev, kajti z amandmaji, ki so bili že posredovani, se
novega igrišča ne da zgraditi. Njemu osebno in tudi njihovi svetniški skupini se ne zdi
smotrno prerazporejati sredstev, če se z njimi ne more narediti novega igrišča.
Uroš Lakić je pojasnil, da so bili amandmaji posredovani samo na vpogled, ker bi sicer
morali biti v skladu s Poslovnikom vloženi tri dni pred sejo. Na seji bodo vloženi trije
amandmaji. Zaveda se, da sredstva ne bodo zadostna, zato je pri vseh treh amandmajih
navedeno, da se sredstva namenjajo za izdelavo projektne dokumentacije ter za pričetek
izgradnje otroškega igrišča. Prav je, da se tudi otrokom v tem delu mesta zagotovi igrišče,
poleg tega pa bi bilo to prvo igrišče, ki bi imelo igrala za gibalno ovirane otroke.
Miha Rebolj je postavil vprašanje, iz katerih proračunskih postavk bo z amandmaji še
predlagano, da se prerazporedijo sredstva za otroško igrišče.
Uroš Lakić je povedal, da bosta preostala dva amandmaja predlagana pri proračunskem
področju 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije ter pri proračunskem
področju 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost. Sredstva je
želel prerazporediti iz področja, za katerega je sam dal predlog, in sicer za ureditev
območja okoli Ceste maršala Tita 10. Vendar pa se mu zdi to, kar je predlagano z
današnjim amandmajem, bolj pomembno od njegove prvotne pobude.
Simona Štravs je povedala, da je med prvo in drugo obravnavo proračuna po
posameznih postavkah zelo veliko sprememb. Pri informiranju zaradi povišanja sredstev
za 3.500 EUR ne vidi neke dodane vrednosti. Postavlja se ji veliko vprašanje, zakaj se
sredstva namenjajo za Radio 1, če pa na Jesenicah deluje lokalni radio. Dve leti nazaj je
sama predlagala, da bi v občinskem proračunu namenili dodatna sredstva za sanacijo in
delovanje Radia Triglav, pa ta predlog ni bil sprejet. Odločno je proti povišanju teh
sredstev, zato podpira amandma, da se ta sredstva raje namenijo za otroško igrišče.
Boštjan Smukavec je povedal, da se strinja, da je otroško igrišče v tem delu mesta
potrebno. Vendar pa je izdelan program, katera igrišča se bodo obnavljala, zato ga
zanima, ali se bo v primeru, da se ta predlog amandmaja sedaj potrdi, s tem preskočilo
sprejet program, ali se bodo namenila dodatna sredstva.
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Matej Smukavec je pojasnil, da so po sprejetem programu prva prioriteta otroška igrišča
na Plavžu.
Uroš Lakić je povedal, da se z amandmaji predlaga, da se sredstva namenijo za
izdelavo projektne dokumentacija in za začetek izgradnje novega otroškega igrišča.
Andrej Černe je povedal, da se s predlogom strinja in bo amandmaje podprl.
***
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 17.40 uri.
Sejo je župan Tomaž Tom Mencinger nadaljeval ob 17.45 uri.
***
Drugih vloženih amandmajev pri proračunskem uporabniku 3000 – Župan ni bilo, zato je
župan amandma dal na glasovanje in predlagal
584. sklep 24. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 7. 12. 2017:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2018 – DRUGA OBRAVNAVA
– SPREJEM AMANDMAJA
Sredstva s proračunske postavke 3070 - Informiranje, v znesku 3.500 €, se prerazporedi
na proračunsko postavko 8240 – Otroška igrišča, program 16039003 - Objekti za
rekreacijo (OB041-10-0030 - Ureditev otroških igrišč v občini Jesenice).
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 27
Amandma je bil sprejet.
Proračunski uporabnik: 5000 – Občinska uprava, in sicer po področjih:
Področje 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
Predlog amandmaja št. 2:
Sredstva iz proračunske postavke 9160 – Trajnostna mobilnost se v višini 10.000 €
prenese na proračunsko postavko 8240 – Otroška igrišča, program 16039003 Objekti za
rekreacijo, projekt OB041-10-0030 Ureditev otroških igrišč občine Jesenice.
Obrazložitev:
Iz obrazložitve je razvidno, da se namenja sredstva za dokumentacijo za ureditev
kolesarnic ob javnih objektih (brez konkretizacije). Hkrati pa ugotavljajo, da nimamo
urejenih kolesarskih poti v samem mestu. Sredstva naj se nameni za pričetek izgradnje
novega otroškega igrišča v letu 2018, tudi z igrali za gibalno ovirane otroke, ob
Mladinskem centru Jesenice.
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V razpravi na predlog amandmaja so sodelovali: Matej Smukavec, Uroš Lakić, Simona
Štravs, Jure Krašovec, Miha Rebolj in mag. Vera Djurić Drozdek.
Matej Smukavec je povedal, da se sredstva na proračunski postavki Trajnostna
mobilnost namenjajo za prijavo na razpis Ministrstva za infrastrukturo za pridobitev
sredstev sofinanciranja. V sklopu te postavke sta pripravljena dva projekta. Eno je
postavitev kolesarnic ob javnih objektih. Za ta projekt je predvidena prijava na razpis
Ministrstva v mesecu marcu 2018, izvedba pa bi bila v letih 2018 in 2019. Za projekt je
potrebno izdelati projektno dokumentacijo, gre pa za izgradnjo šestih kolesarnic (ob
osnovnih šolah, ob Zavodu za šport, ob Zdravstvenem domu in ob prireditvenem centru),
kar je že eden od ukrepov sprejete Celostne prometne strategije. Drugi projekt pa je
obnova in modernizacija avtobusnih postajališč, katerega namen je, da se ljudem še bolj
približa uporaba javnega mestnega prometa.
Razpis Ministrstva je bil objavljen med prvo in drugo obravnavo proračuna, zato ta
sredstva niso bila predvidena že v prvi obravnavi proračuna.
Uroš Lakić je povedal, da se spet govori o spodbujanju kolesarstva, istočasno pa se
zapirajo obnovljeni cestni prehodi čez železniško progo. Najprej naj se to uredi, potem pa
naj se razpravlja o trajnostni mobilnosti in o spodbujanju občanov k uporabi kolesa.
Simona Štravs je povedala, da so se med prvo in drugo obravnavo na proračunski
postavki 9160 sredstva povečala za skoraj 137.000 EUR. Zanima jo, ali gre to povečanje
samo na račun evropskih sredstev, za katere še niti ni znano, ali bodo pridobljena, ali ne.
Glede na predlagan nabor ukrepov, ne vidi nobenega problema, če se 10.000 EUR
prerazporedi drugam.
Jure Krašovec je postavil vprašanje, ali se predstavljene projekte šele namerava prijaviti
na razpis, ali je Občina za te projekte že pridobila sredstva sofinanciranja.
Miha Rebolj je pojasnil, da se za oba projekta lahko pridobi več kot 200.000 EUR
evropskih sredstev. Gre za postavitev kolesarnic in za obnovo avtobusnih postajališč, da
bo na ta način javni potniški promet še bolj prijazen za občane.
Predlaga, da predlagatelj amandmaja sredstva poišče na kakšni drugi postavki, sicer bo
sam glasoval proti temu predlogu amandmaja.
Mag. Vera Djurić Drozdek je povedala, da se mora ob oddaji vloge na razpis za vsak
projekt predvideti tudi delež lastnih sredstev. V kolikor delež lastnih sredstev ni
zagotovljen, se ne more kandidirati na razpis, na katerem se pričakuje evropska sredstva.
Drugih vloženih amandmajev pri področju 13 – Promet, prometna infrastruktura in
komunikacije ni bilo, zato je župan amandma dal na glasovanje in predlagal
585. sklep 24. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 7. 12. 2017:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2018 – DRUGA OBRAVNAVA
– SPREJEM AMANDMAJA
Sredstva iz proračunske postavke 9160 – Trajnostna mobilnost se v višini 10.000 €
prenese na proračunsko postavko 8240 – Otroška igrišča, program 16039003 Objekti za
rekreacijo, projekt OB041-10-0030 Ureditev otroških igrišč občine Jesenice.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 17
PROTI - 8
Amandma je bil sprejet.
Področje 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
Predlog amandmaja št. 3:
Sredstva iz proračunske postavke 9020 – Urbanizem, program 16029003 Prostorsko
načrtovanje, se v višini 8.000 € prenese na proračunsko postavko 8240 – Otroška igrišča,
program 16039003 Objekti za rekreacijo, projekt OB041-10-0030 Ureditev otroških igrišč
občine Jesenice.
Obrazložitev:
Planira se sredstva za izdelavo ali pridobitev strateških dokumentov, strokovnih podlag,
projektne dokumentacije, dovoljenj in drugih dokumentov.
V 3. alineji je naveden znesek 8.000 €, ki je načrtovan za izdelavo idejnih zasnov,
projektov ureditve javnih površin (vaška jedra, trgi, druge urbane površine) ter
urbanistične delavnice, projekt ureditve parka v Centru 2.
Ta znesek se prenese na proračunsko postavko 8240 – Otroška igrišča, program
16039003 Objekti za rekreacijo, projekt OB041-10-0030 Ureditev otroških igrišč in
nameni za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev otroškega igrišča ob Mladinskem
centru Jesenice.
Ker gre za ureditev novega igrišča, je potrebno najprej pridobiti projektno dokumentacijo.
Na podlagi le-te se bodo lahko že v proračunu za leto 2018 načrtovala sredstva za
pričetek izgradnje tega igrišča.
Ker je izgradnja novega igrišča v Krajevni skupnosti Sava res nujna, glede na
razporeditev in število ostalih igrišč v tej krajevni skupnosti in, ker je park v Centru II do
neke mere urejen in nujno ne kliče po spremembah, je opravičljivo, da se naročilo
projektne dokumentacije lahko zamakne v prihodnje leto.
Otroci so naše bogastvo in prihodnost, zato je naša dolžnost ustvariti pogoje za njihov
razvoj, kamor sodijo tudi pogoji za igro in druženje.
Razprave o tem amandmaju ni bilo.
Predlog amandmaja št. 4:
Sredstva v višini 13.500,00 EUR se prerazporedijo na Področje proračunske porabe 19 –
Izobraževanje, na program 190559001 – Izobraževanje odraslih, proračunska postavka
6510 Ljudska univerza (tematsko področje – Večja vključenost mladih, žensk in drugih
ranljivih skupin).
Na področju proračunske porabe 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna
dejavnost, proračunska postavka 8041 – Druge javne površine in obnove se sredstva
zmanjšajo za 13.500,00 EUR.
Obrazložitev:
V proračunski postavki 8041 je zajeta pobuda za ureditev klančine in stopnic ter prostora
okoli TIC, z namenom ureditve dostopnosti. Glede na to, da je dostop možen z dveh
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strani brez uporabe stopnic, se postavlja vprašanje potrebnosti klančine in se strošek zdi
previsok. Sredstva, ki bodo ostala po zmanjšanju, zadoščajo za pomembno sanacijo
področja TIC.
V razpravi na predlog amandmaja je sodeloval Uroš Lakić, ki je povedal, da ga motita
odgovora občinske uprave in Centra za socialno delo. Glede na odgovor občinske uprave
bi lahko razumeli, da je prevajanje zelo dobro urejeno in da vse poteka tako, kot mora.
Predlogu amandmaja pa je priložen tudi dopis Centra za socialno delo, v katerem je
jasno navedeno, da oni potrebujejo tako pomoč. Absolutno podpira ta predlog, vendar pa
ga moti tako navzkrižje pri odgovorih.
Drugih vloženih amandmajev pri področju 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko
komunalna dejavnost ni bilo, zato je župan amandmaja dal na glasovanje in predlagal
586. sklep 24. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 7. 12. 2017:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2018 – DRUGA OBRAVNAVA
– SPREJEM AMANDMAJA
Sredstva iz proračunske postavke 9020 – Urbanizem, program 16029003 Prostorsko
načrtovanje, se v višini 8.000 € prenese na proračunsko postavko 8240 – Otroška igrišča,
program 16039003 Objekti za rekreacijo, projekt OB041-10-0030 Ureditev otroških igrišč
občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 22
PORTI - 3
Amandma je bil sprejet.
in
587. sklep 24. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 7. 12. 2017:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2018 – DRUGA OBRAVNAVA
– SPREJEM AMANDMAJA
Sredstva v višini 13.500,00 EUR se prerazporedijo na Področje proračunske porabe 19 –
Izobraževanje, na program 190559001 – Izobraževanje odraslih, proračunska postavka
6510 Ljudska univerza (tematsko področje – Večja vključenost mladih, žensk in drugih
ranljivih skupin).
Na področju proračunske porabe 16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna
dejavnost, proračunska postavka 8041 – Druge javne površine in obnove se sredstva
zmanjšajo za 13.500,00 EUR.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 23
PROTI - 2
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 18.10 uri.
Sejo je župan Tomaž Tom Mencinger nadaljeval ob 18.22 uri.
***
Predsednik Odbora za proračun in finance Andrej Lavtar 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 2018 glede prejemkov in izdatkov medsebojno
usklajen in kot tak primeren za sprejem.
Župan Tomaž Tom Mencinger je nato v sprejem predlagal
588. sklep 24. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 7. 12. 2017:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2018 – DRUGA OBRAVNAVA
Sprejme se predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2018 – DRUGA OBRAVNAVA, s
sprejetimi amandmaji.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 28
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI JESENICE ZA LETO 2018
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala
Aleksander Pozvek – predsednik Odbora za družbene dejavnosti in Andrej Lavtar –
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
589. sklep 24. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 7. 12. 2017:
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI JESENICE ZA LETO 2018
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Sprejme se predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2018.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 27
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA KULTURE V OBČINI JESENICE ZA LETO 2018
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala
Aleksander Pozvek – predsednik Odbora za družbene dejavnosti in Andrej Lavtar –
predsednik Odbora za proračun in finance.
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
590. sklep 24. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 7. 12. 2017:
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA KULTURE V OBČINI JESENICE ZA LETO 2018
Sprejme se predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2018.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 24
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA IZOBRAŽEVANJA V OBČINI JESENICE ZA LETO
2018
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala
Aleksander Pozvek – predsednik Odbora za družbene dejavnosti in Andrej Lavtar –
predsednik Odbora za proračun in finance.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
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591. sklep 24. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 7. 12. 2017:
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA IZOBRAŽEVANJA V OBČINI JESENICE ZA LETO
2018
Sprejme se predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2018.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 28
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA HUMANITARNIH DRUŠTEV IN INVALIDSKIH
ORGANIZACIJ V OBČINI JESENICE ZA LETO 2018
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala
Aleksander Pozvek – predsednik Odbora za družbene dejavnosti in Andrej Lavtar –
predsednik Odbora za proračun in finance.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
592. sklep 24. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 7. 12. 2017:
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA HUMANITARNIH DRUŠTEV IN INVALIDSKIH
ORGANIZACIJ V OBČINI JESENICE ZA LETO 2018
Sprejme se predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v
občini Jesenice za leto 2018.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 28
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – 1.
DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V
LASTI OBČINE JESENICE ZA LETO 2018
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali Simona
Štravs – predsednica Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Branka
Stojanović – predsednica Odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z
nepremičninami in Andrej Lavtar – predsednik Odbora za proračun in finance.
13

V razpravi je Andrej Černe postavil vprašanje, kolikšna je površina gozda na Kočni.
Petra Dečman je odgovorila, da je površina gozda 6.420 m2.
Druge razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
593. sklep 24. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 7. 12. 2017:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – 1.
DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V
LASTI OBČINE JESENICE ZA LETO 2018
Sprejme se 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine
Jesenice za leto 2018, ki predstavlja sestavni del Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem za leto 2018.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11:
PREDLOG IZVZEMA SLUŽBENEGA STANOVANJA IZ SEZNAMA SLUŽBENIH
STANOVANJ IN VKLJUČITEV LE-TEGA V SEZNAM NEPROFITNIH STANOVANJ
Uvodno obrazložitev je podal Matej Smukavec.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala
Branka Stojanović – predsednica Odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z
nepremičninami in Andrej Lavtar – predsednik Odbora za proračun in finance.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
594. sklep 24. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 7. 12. 2017:
PREDLOG IZVZEMA SLUŽBENEGA STANOVANJA IZ SEZNAMA SLUŽBENIH
STANOVANJ IN VKLJUČITEV LE-TEGA V SEZNAM NEPROFITNIH STANOVANJ
1. Iz seznama službenih stanovanj se izvzame dvosobno stanovanje št. 7 na Cesti talcev
2, v izmeri 58,07 m2 ter se ga vključi v seznam neprofitnih stanovanj.
2. Stanovanje iz prvega sklepa se dodeli upravičenki iz prednostne liste za najem
neprofitnih stanovanj (dosedanji najemnici službenega stanovanja na Cesti talcev 2,
Jesenice).
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 28
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 12.1:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE
JESENICE V SVET JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA GIMNAZIJA
JESENICE
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal Boštjan
Žigon – predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Branka Stojanović se je skladno z 99. in 100. členom Statuta občine Jesenice izločila iz
razprave in glasovanja pri tej točki dnevnega reda.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
595. sklep 24. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 7. 12. 2017:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE
JESENICE V SVET JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA GIMNAZIJA
JESENICE
Za predstavnico Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Gimnazija Jesenice se imenuje Branka Stojanović, roj. 16.10.1963, stanujoča na Hrušici,
Hrušica 183.
Mandat Sveta javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Jesenice traja 4 leta
in začne teči z dnem konstituiranja Sveta zavoda.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 19
PROTI - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 12.2:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV OBČINE
JESENICE V SVET JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA
ŠOLA KOROŠKA BELA JESENICE
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal Boštjan
Žigon – predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Elvira Garibović se je skladno z 99. in 100. členom Statuta občine Jesenice izločila iz
razprave in glasovanja pri tej točki dnevnega reda.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal

15

596. sklep 24. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 7. 12. 2017:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV OBČINE
JESENICE V SVET JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA
ŠOLA KOROŠKA BELA JESENICE
Za predstavnice Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Koroška Bela Jesenice se imenujejo:
1. Polona Brelih, roj. 4.6.1981, stanujoča na Jesenicah, Dobravska ulica 9,
2. Elvira Garibović, roj. 6.1.1978, stanujoča na Jesenicah, Ulica Staneta Bokala 6 in
3. Ljuba Tavčar, roj. 4.11.1957, stanujoča na Jesenicah, Cesta Ivana Cankarja 39.
Mandat članov Sveta javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška
Bela Jesenice traja 4 leta in začne teči z dnem konstituiranja Sveta javnega zavoda.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 21
PROTI - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 12.3:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV OBČINE
JESENICE V SVET JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA
ŠOLA POLDETA STRAŽIŠARJA JESENICE
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal Boštjan
Žigon – predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Žiga Pretnar in Uroš Lakić sta se skladno z 99. in 100. členom Statuta občine Jesenice
izločila iz razprave in glasovanja pri tej točki dnevnega reda.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
597. sklep 24. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 7. 12. 2017:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV OBČINE
JESENICE V SVET JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA
ŠOLA POLDETA STRAŽIŠARJA JESENICE
Za predstavnike Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice se imenujejo:
1. Žiga Pretnar, roj. 23.10.1982, stanujoč na Jesenicah, Murova 28/a,
2. Julian Miranovič Štefanič, roj. 21.11.1984, stanujoč na Jesenicah, Cesta Franceta
Prešerna 3 in
3. Uroš Lakić, roj. 22.9.1976, stanujoč na Jesenicah, Ulica Gustla Štravsa 3.
Mandat članov Sveta javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta
Stražišarja Jesenice traja 4 leta in začne teči z dnem konstituiranja Sveta javnega
zavoda.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 19
PROTI - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 12.4:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV OBČINE
JESENICE V SVET JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA
ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal Boštjan
Žigon – predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Elvira Garibović se je skladno z 99. in 100. členom Statuta občine Jesenice izločila iz
razprave in glasovanja pri tej točki dnevnega reda.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
598. sklep 24. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 7. 12. 2017:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV OBČINE
JESENICE V SVET JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA
ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE
Za predstavnike Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice se imenujejo:
1. Elvira Garibović, roj. 6.1.1978, stanujoča na Jesenicah, Ulica Staneta Bokala 6,
2. Erika Repovž, roj. 28.6.1951, stanujoča na Jesenicah, Cesta Toneta Tomšiča 50 in
3. Boris Zupanc, roj. 19.12.1961, stanujoč na Hrušici, Hrušica 45/a.
Mandat članov Sveta javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Prežihovega Voranca Jesenice traja 4 leta in začne teči z dnem konstituiranja Sveta
javnega zavoda.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 20
PROTI - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 12.5:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV OBČINE
JESENICE V SVET JAVNEGA ZAVODA VRTEC JESENICE
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal Boštjan
Žigon – predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
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Alma Rekić je povedala, da apelira na Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, da preveri zakonodajo. Kandidatka Ivana Pretnar je namreč imela veliko več
kot dva mandata, po naši zakonodaji pa sta dovoljena samo dva mandata, zato naj se to
v bodoče že predhodno preveri.
Druge razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
599. sklep 24. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 7. 12. 2017:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV OBČINE
JESENICE V SVET JAVNEGA ZAVODA VRTEC JESENICE
Za predstavnike Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Vrtec Jesenice se imenujejo:
1. Jože Anderle, roj. 16.2.1951, stanujoč na Jesenicah, Cesta Ivana Cankarja 4,
1. Vlado Mlinarec, roj. 7.11.1961, stanujoč na Jesenicah, Cesta Revolucije 5 in
2. Stanko Jeklič, roj. 25.4.1969, stanujoč na Hrušici, Hrušica 163.
Mandat članov Sveta javnega zavoda Vrtec Jesenice traja 4 leta in začne teči z dnem
konstituiranja Sveta javnega zavoda.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 28
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 12.6:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE
JESENICE V SVET JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVODA SPLOŠNA BOLNIŠNICA
JESENICE
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal Boštjan
Žigon – predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Stanislav Pem 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
600. sklep 24. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 7. 12. 2017:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE
JESENICE V SVET JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVODA SPLOŠNA BOLNIŠNICA
JESENICE
Za predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošna
bolnišnica Jesenice se imenuje Stanislav Pem, roj. 23.7.1947, stanujoč na Jesenicah,
Cesta maršala Tita 41.
Mandat Sveta javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice traja 4 leta in
začne teči z dnem konstituiranja Sveta zavoda.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 12.7:
VOLITVE IN IMENOVANJA: MNENJE K IMENOVANJU RAVNATELJA GIMNAZIJE
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
601. sklep 24. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 7. 12. 2017:
VOLITVE IN IMENOVANJA: MNENJE K IMENOVANJU RAVNATELJA GIMNAZIJE
JESENICE
Občinski svet občine Jesenice ugotavlja, da oba prijavljena kandidata ustrezata razpisnim
pogojem, vendar glede na dosedanje dobro opravljeno delo pri imenovanju za ravnatelja
Gimnazije Jesenice daje prednost kandidatki mag. Lidiji Dornig, roj. 15.8.1958, stanujoči
v Žirovnici, Moste 14.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 28
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 13.1:
POROČILA: POROČILO NADZORNEGA ODBORA O OPRAVLJENEM NADZORU
INVESTICIJE: CESTA BETEL
Uvodno pojasnilo je podal predsednik Nadzornega odbora Občine Jesenice mag. Vojko
Otovič.
Razprave ni bilo, prav tako pri tej točki ni bilo glasovanja.

TOČKA 13.2:
POROČILA: PREDLOG POROČILA ŠT. 2 O REALIZACIJI AKCIJSKEGA PROGRAMA
VARSTVA OKOLJA ZA LETO 2017
Uvodno obrazložitev je podal Matej Smukavec.
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O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročala Branka
Stojanović – predsednica Odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z
nepremičninami.
V razpravi so sodelovali: Simona Štravs, Boris Grilc in Matej Smukavec.
Simona Štravs je postavila vprašanje, zakaj ni pridobljenih podatkov za nakupovalni
center Špar glede elektromagnetnega sevanja mobilne telefonije. Zanima pa jo tudi, ali se
po zamenjavi lastnika radijske postaje, meritve na Trgu Toneta Čufarja ne izvajajo več.
Matej Smukavec je povedal, da je bil kataster elektromagnetnega sevanja šele
vzpostavljen. Do časa priprave gradiva za sejo Občinskega sveta so bili pridobljeni
podatki, ki so navedeni v poročilu. Poročilo za radijski oddajnik na Trgu Toneta Čufarja še
ni bilo predloženo, zato se bo pozvalo lastnika radijske postaje, da predloži poročilo o
obratovalnem monitoringu.
Boris Grilc je povedal, da je bilo v uvodu rečeno, da naj bi bila Centralna čistilna naprava
Jesenice, v primerjavi z drugimi čistilnimi napravami, nekoliko slabša glede
onesnaževanja okolja. Zanima ga, kje so razlogi za to slabše stanje.
Matej Smukavec je povedal, da je čistilne naprave med seboj zelo težko primerjati, ker
na to primerjavo vpliva več faktorjev. Z dograditvijo tretje stopnje čiščenja se je
onesnaževanje iz CČN Jesenice precej zmanjšalo.
Po razpravi je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
602. sklep 24. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 7. 12. 2017:
POROČILA: PREDLOG POROČILA ŠT. 2 O REALIZACIJI AKCIJSKEGA PROGRAMA
VARSTVA OKOLJA ZA LETO 2017
Sprejme se Poročilo št. 2 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2017,
katerega del je tudi Akcijski program varstva okolja za leto 2018.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 27
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 13.3:
POROČILA: PREDLOG POROČILA ŽUPANA O REALIZACIJI SKLEPOV, SPREJETIH
NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE ZA MANDATNO OBDOBJE
2014 – 2018
Župan Tomaž Tom Mencinger je povedal, da je bilo poročilo o realizaciji sprejetih
sklepov predloženo v gradivu.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
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603. sklep 24. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 7. 12. 2017:
POROČILA: 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 – 27
ZA – 27
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 14:
INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Župan Tomaž Tom Mencinger je svetnikom predstavil naslednje informacije:
 o odprtju prve polnilnice utekočinjenega zemeljskega plina za tovorna vozila v
Ljubljani;
 o obisku gasilcev v Valjevu;
 o novoletni razsvetljavi na Jesenicah;
 o novoletnih prireditvah na Trgu Toneta Čufarja;
 o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu;
 o slabi udeležbi na decembrskem Kolegiju Občinskega sveta;
 o volitvah v Državni zbor ter o lokalnih volitvah, ki bodo potekale v letu 2018;
 o obisku ministra za infrastrukturo, dr. Petra Gašperšiča, na Jesenicah;
 o 60. letnici OŠ Prežihovega Voranca, ki se je bo udeležil tudi predsednik Republike
Slovenije, Borut Pahor ter
 o vlaganjih v cestno infrastrukturo na območju občine Jesenice.
Župan Tomaž Tom Mencinger je odprl razpravo še za vprašanja in pobude svetnikov:
14.1 Jure Krašovec – pobuda – ustno
289. pobuda 24. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 7. 12. 2017 k 14.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Od občanov je dobil pobudo, da naj se pri semaforjih na Jesenicah vzpostavi zeleni val,
kajti trenutno tega ni.
14.2 Jure Krašovec – pobuda – ustno
290. pobuda 24. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 7. 12. 2017 k 14.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Že večkrat je dal pobudo za postavitev cestnih ogledal, kajti določeni predeli, predvsem
na Koroški Beli, so res zelo nepregledni. Nekaj ogledal je bilo postavljenih, ne pa vsi, zato
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prosi, če ga odgovorna oseba na Občini lahko kontaktira, da bosta skupaj opravila ogled
in bo predstavil lokacije, kjer bi bilo še potrebno postaviti ogledala.
14.3 Jure Krašovec – pobuda – ustno
291. pobuda 24. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 7. 12. 2017 k 14.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Pohvalil bi sanacijo ceste na Koroški Beli, kjer so bila dela izvedena hitro in dobro. Za v
bodoče pa apelira, da naj se ob sanaciji cest izvedejo rondoji, kajti ravno na Koroški Beli
je prostora dovolj in bi lahko naredili rondo.
14.4 Jure Krašovec – pobuda – ustno
292. pobuda 24. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 7. 12. 2017 k 14.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Moti ga, na kakšen način se je obnavljala cesta na Lipce, saj se je pri obnovi posamezne
dele ceste kar izpustilo. Nekdo iz Ljubljane bi si moral to ogledati, kajti zelo podoben
primer je tudi na Koroški Beli do uvoza v Acronijevo skladišče. Glede na to, da je bila vsa
mehanizacija na lokaciji, bi bilo vseeno, če bi se cesta obnovila v celotni dolžini.
14.5 Jure Krašovec – pobuda – ustno
293. pobuda 24. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 7. 12. 2017 k 14.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Udeležil se je prižiga lučk v Radovljici, kjer so iz tega naredili cel dogodek. Predlaga, da
se tak dogodek naslednje leto organizira tudi na Jesenicah.
14.6 Jure Krašovec – pobuda – ustno
294. pobuda 24. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 7. 12. 2017 k 14.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Iz deponije Mala Mežakla se še vedno širi smrad. Ne želi si zopet odgovorov od
Ekogorja, temveč apelira na pristojno osebo na Občini, da kontaktira Občino Lendava,
kjer so plinarni odvzeli okoljevarstveno dovoljenje, kako so k temu pristopili, ter da se
kontaktira ARSO in da se končno najde neka rešitev, saj se smrad iz deponije širi že dve
leti.
14.7 Branka Stojanović – pobuda – ustno
295. pobuda 24. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 7. 12. 2017 k 14.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Kot prebivalka Hrušice je zelo vesela novega rondoja, veseli pa se tudi zaključka teh del.
Se pa v času gradnje rondoja večkrat pojavlja, da vozniki nasedajo na rondo, ker so
očitno premalo pozorni pri vožnji in ne opazijo signalizacije, ki opozarja, da se bližajo
rondoju. Predlaga, da se do zaključka del, namestijo dodatni odsevniki, ki bodo opozarjali
na krožišče in tako ne bo več prihajalo do teh neprijetnosti.
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14.8 Uroš Lakić – pobuda – ustno
296. pobuda 24. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 7. 12. 2017 k 14.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Pri amandmaju ge. Mulej je bilo navedeno, da ne vidi razloga, zakaj bi pred TIC-om
naredili rampo oz. klančino za invalide. Ne glede na to, da je iz obeh strani dovoz, meni,
da je prav, da se ta klančina naredi, ker se s tem tudi simbolično prikaže, da se Jesenice
vsaj trudijo biti invalidom prijazno mesto.
14.9 Uroš Lakić – vprašanje – ustno
297. vprašanje 24. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 7. 12. 2017 k 14.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Glede na zadnji odgovor Ekogorja, sprašuje, kaj bodo naredili župan in občinska uprava,
kajti ta odgovor gre v smeri, da Ekogor ni kriv za širjenje smradu iz deponije Mala
Mežakla. Na ta način se odgovornost prelaga tudi na JEKO.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
V deponijo Mala Mežakla je vloženo veliko sredstev (premaknila se je tehtalna naprava,
gradi se cesta na deponijo, itd.). Ekogor je nekaj lahke frakcije odpeljal, tako da so
naredili to, kar jim je bilo naloženo z OVD-jem. Sam se je parkrat peljal pod deponijo in ni
zaznal smradu. Lahko se smrad širi v nekem pasu ob menjavi zračnega pritiska, misli pa,
da stalno pa smrad ni prisoten, tako kot je večkrat prikazano.
Uroš Lakić:
Potem naj se ljudem pove, da ne smrdi in da si to očitno domišljajo. Glede na to, da se
sedaj očitno brani koncesionarja, naj se pogleda, kje smrdi in naj se ljudem dajo
odškodnine.
Simona Štravs:
Na Odboru za gospodarstvo in gospodarske javne službe je bilo izpostavljeno to
vprašanje in zaprošeno za odgovor Ekogorja. Smeti so problematične po vsej Sloveniji,
na Jesenicah pa se bo pojavil še problem, ker bo smeti zmanjkalo.
Spremljala je stanje v Lendavi, kjer je prišlo do odvzema okoljevarstvenega dovoljenja,
ker je šlo za nameren sežig smeti, za katerega OVD ni bilo izdano. Bioplinarna je imela
pridobljeno OVD za požig kmetijskih odpadkov, ne pa za smeti, ki so jih uvažali iz
Hrvaške. Problematika deponije Mala Mežakla je bila obravnavana tudi na Skupščini
JEKO. Problem je v tem, da je Ekogor imel dogovor, da bo lahko frakcijo odvažal na
Dunaj na sežig. Planirana in tudi sprejeta cena na Občinskem svetu je bila bistveno nižja,
kot pa je sedaj ponujena Ekogorju. Dokler ne bo druge rešitve, sedaj Ekogor to lahko
frakcijo odvaža drugam. Je pa lahka frakcija problem celotne Slovenije.
Branka Stojanović:
Zaposlena je v Mercatorjevem centru na Plavžu in lahko potrdi, da je bilo deset dni nazaj
stanje nevzdržno, ker je tri dni zapored močno smrdelo po crkovini. Smrad se je širil v
prostore nakupovalnega centra.
14.10 Elvira Garibović – vprašanje – ustno
298. vprašanje 24. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 7. 12. 2017 k 14.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
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Zanima jo, kaj je z novoletno okrasitvijo dela Jesenic, od Pekarne Karavanke 1 proti
Plavžu in do Splošne bolnišnice Jesenice, ker je v tem delu vse temno in izgleda zelo
žalostno.
14.11 Žiga Pretnar – pobuda – pisno
299. pobuda 24. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 7. 12. 2017 k 14.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Daje pobudo za seznanitev ter redno obveščanje njega kot svetnika glede poteka
investicij v KS Plavž, še poseben poudarek na časovnici izdelave igrišč, kanalizacije na
Murovi, poteku rekonstrukcije R2 ter izvedbi pločnika na Kopavniku.
14.12 Branka Stojanović – pobuda – pisno
300. pobuda 24. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 7. 12. 2017 k 14.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Umetnostni drsalci v DK Jesenice že drugo desetletje organizirajo v kategoriji mladincev
eno najboljših tekem na svetu – Triglav Trophy (http://www.dkjesenice.si/triglavtrophy/triglav-trophy-2014/). Kljub temu, da imajo Jesenice bogato in več desetletno
tradicijo v hokeju, naše mesto v zimski sezoni nima drsališča na prostem.
Podajam pobudo za postavitev drsališča na prostem na Trgu Toneta Čufarja. Trg s tem
postane centralna točka družabnega dogajanja tudi v zimskem času. Lokacija je primerna
zaradi bližine vrtca, dveh osnovnih šol, gimnazije, srednje šole…Gostinska lokala na trgu
dopolnjujeta ponudbo, vse skupaj pa vrača utrip mestu. Z drsališčem na prostem otrokom
in staršem približamo športe na ledeni ploskvi, dolgoročno na tak način spodbujamo h
gibanju in zdravemu načinu življenja ter pridobitvi podmladka za različne športe in
navdušence zanj (vzgoja otrok in mladostnikov v športnem duhu ni zanemarljiv dejavnik!).
Kot primer dobre prakse si lahko ogledamo odprta zimska drsališča po vseh večjih in
manjših krajih v državi.
Pobudo s skoraj identično vsebino je podala 20. novembra 2014. V odgovoru ste takrat
navedli neprimernost terena zaradi nagiba. Glede na to, da se pri montažnih drsališčih
ledena ploskev postavlja na ravno leseno površino, nagib terena ne predstavlja prav
nobenega izziva. Prav nasprotno. Naklon terena se lahko izkoristi kot adrenalinsko pot za
najbolj pogumne drsalce.
Proračunska sredstva za 2018 so razporejena, zato podaja pobudo dovolj zgodaj – za
leto 2019.
Drugih informacij, vprašanj in pobud ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger 24.
redno sejo Občinskega sveta zaključil ob 19.50 uri.
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