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ZAPISNIK
25. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 25. 1. 2018, OB 17.00 V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNE ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
Andrej ČERNE, Edina DŽAMASTAGIĆ, Elvira GARIBOVIĆ, Boris GRILC, Egon KEPIC,
Bojan KORBAR, Jure KRAŠOVEC, Maja KRIŽNAR, Uroš LAKIĆ, 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 (27 od 28 članov)
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN:
Andrej LAVTAR
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, Matej SMUKAVEC
– vodja Oddelka za okolje in prostor, Mojca LEVSTIK – svetovalka za Občinski svet,
Andraž TOLAR – Oddelek za okolje in prostor, Uroš BUČAR – direktor JEKO, d.o.o.,
Jesenice, mag. Stevo ŠČAVNIČAR – direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, Igor
DIMNIK – Kaliopa d.o.o. ter Franc ROŽIČ – član Nadzornega odbora Občin Jesenice
ZAPISNIK JE ZAPISALA:
Mojca LEVSTIK
Župan Tomaž Tom Mencinger je na začetku 25. 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 26 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.
V skladu z 39. členom Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice je Egon
Kepic predlagal, da se na dnevni red 25. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice
se uvrsti dodatna točka z naslovom: »Zahteva Občinskega sveta ter občanov občine
Jesenice o ukrepanju Ministrstva za okolje in ostalih služb glede problematike mehanskobiološke obdelave mešanih gospodinjskih odpadkov«.
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V razpravi so sodelovali: Uroš Lakić, Simona Štravs in Egon Kepic.
Uroš Lakić je povedal, da meni, da ni nobene potrebe, da Občinski svet prevzema to
odgovornost oz. da se razširja dnevni red. Ta problematika se vleče že predolgo, več kot
leto in pol pa je problem s smradom. Vsi odgovorni in pristojni so znani: najprej župan,
potem podžupan, saj je pod njegovo pristojnostjo Oddelek za okolje in prostor, potem
vodja Komunalne direkcije g. Markelj, g. Bučar, direktor podjetja JEKO in nenazadnje g.
Hrženjak, direktor Ekogorja. Če do sedaj niso bili sposobni urediti tega stanja, meni da je
popolnoma nepotrebno, da se to sedaj prelaga na Ministrstvo.
Simona Štravs je povedala, da je Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe
to tematiko obravnaval pri informaciji o Poslovnem načrtu JEKO d.o.o. za leto 2018.
Odbor za gospodarstvo, katerega član je tudi g. Kepic, je soglasno sprejel sklep, da
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da župana občine Jesenice zadolži, da v okviru Koordinacije županov Zgornje
Gorenjske izpostavi problematiko odlaganja odpadkov in o tem obvesti tudi Ministrstvo za
okolje in prostor. Glede na to, da je to predlog matičnega odbora, ne vidi smisla, da bi na
dnevni red uvrščali posebno točko, saj se o tem lahko razpravlja v okviru Poslovnega
načrta podjetja JEKO.
Egon Kepic je pojasnil, da predlog ni usmerjen v to, da se išče krivce. Na Odboru za
gospodarstvo se je o tem res razpravljalo, vendar pa meni, da to ne sodi pod točko
dnevnega reda, v okviru katere se obravnava Poslovni načrt podjetja JEKO. Iz tega
razloga je tudi predlagal svojo točko dnevnega reda. Nikogar noče obtoževati ali braniti,
vendar je že kar nekaj sej zapored na koncu vedno vprašanje glede smradu. Vsem je
dovolj obljub podjetja, čeprav se vnaprej ve, da se kaj dosti ne bo naredilo. Kot je bilo
rečeno že na Odboru za gospodarstvo, se zavedajo, da imajo tako izvajalci te dejavnosti,
kot tudi lokalne skupnosti, zakonsko zavezane roke in ne morejo kaj dosti narediti. Ne
pričakuje, da v kolikor bo predlagani sklep sprejet, da se bo nekaj drastično spremenilo,
vendar se mu zdi prav, da se Občinski svet javno opredeli, da tako stanje ni v redu. Edini,
ki na tem področju lahko kaj naredi, je državni organ, ker Občinski svet v tem trenutku ne
more narediti nič. Namen predlaganega sklepa je, da se sliši naš glas. Vsi odpadki, ki
bodo sedaj odpeljani, bodo namreč odpeljani samo na drugo lokacijo, še vedno pa bodo
v Sloveniji. Ne zdi se mu nič narobe, če bo župan to izpostavil na Koordinaciji županov in
če Ministrstvo hkrati dobi še en signal, potrjen s strani Občinskega sveta.
Po razpravi je župan Tomaž Tom Mencinger predlagal
604. sklep 25. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25. 1. 2018:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
Na dnevni red 25. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice se uvrsti dodatna točka
z naslovom: »Zahteva Občinskega sveta ter občanov občine Jesenice o ukrepanju
Ministrstva za okolje in ostalih služb glede problematike mehansko-biološke obdelave
mešanih gospodinjskih odpadkov«. Točka se obravnava kot 12. točka dnevnega reda,
ostale točke pa se ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 10
PROTI - 15
Sklep ni bil sprejet.
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Župan Tomaž Tom Mencinger je v nadaljevanju povedal, da je v gradivu predlagano, da
se predlog Odloka o dopolnitvi odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske
projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim ter predlog
Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč
ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Jesenice
obravnavata po skrajšanem postopku.
Predlagal je
605. sklep 25. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25. 1. 2018:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske
projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim se obravnava
po skrajšanem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.
in
606. sklep 25. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25. 1. 2018:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine
Jesenice se obravnava po skrajšanem postopku.
po skrajšanem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
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
607. sklep 25. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25. 1. 2018:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
1. Potrditev besedila zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 7.12.2017
2. Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske
projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim –
SKRAJŠANI POSTOPEK
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje Občine Jesenice – SKRAJŠANI POSTOPEK
4. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2018
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5. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2018
6. Predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2018 – 1. dopolnitev
načrta razpolaganja s premičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2018
7. Volitve in imenovanja: Predlog za imenovanje novega člana Nadzornega odbora
občine Jesenice
8. Predlog za podelitev priznanj Občine Jesenice v letu 2018
9. Programi dela:
9.1 Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2018
9.2 Predlog soglasja k Programu dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2018
s finančnim načrtom
9.3 Program dela Nadzornega odbora občine Jesenice za leto 2018
10. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru investicije: Izgradnja komunalne
opreme za biološko obdelavo odpadkov
11. Informacija o Poslovnem načrtu JEKO, d.o.o. Jesenice za leto 2018
12. Informacije, vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA 24. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE
BILA 7. 12. 2017
Župan Tomaž Tom Mencinger je v razpravo dal besedilo zapisnika 24. redne seje
Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 7. 12. 2017.
Razprave in pripomb ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger predlagal
608. sklep 25. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25. 1. 2018:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA 24. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE
BILA 7. 12. 2017
Potrdita se besedilo zapisnika in poročilo z realizacijo sklepov, sprejetih na 24. redni seji
Občinskega sveta, ki je bila 7. 12. 2017.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O DOPOLNITVI ODLOKA O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA
OTROŠKE IN MLADINSKE PROJEKTE V OBČINI JESENICE TER ZA PROJEKTE, KI
SO NAMENJENI MLAJŠIM ODRASLIM – SKRAJŠANI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali Edina
Džamastagić – predsednica Statutarno pravne komisije, Aleksander Pozvek –
predsednik Odbora za družbene dejavnosti in Boris Grilc – namestnik predsednika
Odbora za proračun in finance.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v
sprejem predlagal
609. sklep 25. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25. 1. 2018:
PREDLOG ODLOKA O DOPOLNITVI ODLOKA O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA
OTROŠKE IN MLADINSKE PROJEKTE V OBČINI JESENICE TER ZA PROJEKTE, KI
SO NAMENJENI MLAJŠIM ODRASLIM – SKRAJŠANI POSTOPEK
Sprejme se predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in
mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU
OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ TER PODLAGAH IN MERILIH ZA ODMERO
KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINE JESENICE – SKRAJŠANI
POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podal Matej Smukavec.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali Edina
Džamastagić – predsednica Statutarno pravne komisije, Simona Štravs – predsednica
Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe in Boris Grilc – namestnik
predsednika Odbora za proračun in finance.
V razpravi sta sodelovala: Maja Križnar in Matej Smukavec.
Maja Križnar je postavila vprašanje, v čem je razlika med gostinskimi stavbami ter
gostilnami, restavracijami in točilnicami. Zanima pa jo tudi, koliko je takih stavb, ki
spadajo med to klasifikacijo.
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Matej Smukavec je pojasnil, da so gostilne in restavracije samo en segment gostinskih
stavb. 121 – gostinske stavbe je vrsta objektov po splošni standardni klasifikaciji, znotraj
katere so potem še manjše kategorije. Ena izmed teh manjših kategorij so tudi gostilne in
restavracije, za katere se ohrani faktor dejavnosti 1,3.
Vloženih amandmajev ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
610. sklep 25. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25. 1. 2018:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU
OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ TER PODLAGAH IN MERILIH ZA ODMERO
KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINE JESENICE – SKRAJŠANI
POSTOPEK
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka
za območje občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – 1.
DOPOLNITEV NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LAST
OBČINE JESENICE ZA LETO 2018
Uvodno obrazložitev je podal Matej Smukavec.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali Simona
Štravs – predsednica Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Maja
Otovič – namestnica predsednice Odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z
nepremičninami in Boris Grilc – namestnik predsednika Odbora za proračun in finance.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
611. sklep 25. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25. 1. 2018:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – 1.
DOPOLNITEV NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LAST
OBČINE JESENICE ZA LETO 2018
Sprejme se 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last 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.
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TOČKA 5:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – 2.
DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V
LASTI OBČINE JESENICE ZA LETO 2018
Uvodno obrazložitev je podal Matej Smukavec.
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 Boris Grilc – namestnik predsednika Odbora za proračun in finance.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
612. sklep 25. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25. 1. 2018:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – 2.
DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V
LASTI OBČINE JESENICE ZA LETO 2018
Sprejme se 2. 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 – 27
ZA – 27
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2018 – 1.
DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI
OBČINE 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 Boris Grilc –
namestnik predsednika Odbora za proračun in finance.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
613. sklep 25. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25. 1. 2018:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2018 – 1.
DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI
OBČINE JESENICE ZA LETO 2018
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Sprejme se 1. dopolnitev Načrta razpolaganja s premičnim premoženjem v lasti Občine
Jesenice za leto 2018, ki predstavlja sestavni del Načrta ravnanja s premičnim
premoženjem za leto 2018.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA 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
614. sklep 25. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25. 1. 2018:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA IMENOVANJE NOVEGA ČLANA
NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE
Za preostanek mandatne dobe Nadzornega odbora občine Jesenice se imenuje drug
član Nadzornega odbora, Žiga Jereb, roj. 14.2.1988, stanujoč na Jesenicah, Cesta
maršala Tita 1/a.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 18
PROTI - 4
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE JESENICE V LETU 2018
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
615. sklep 25. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25. 1. 2018:
PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE JESENICE V LETU 2018
Plaketo Občine Jesenice prejmejo:
• Marija Palovšnik, roj. 2.1.1964, stanujoča na Jesenicah, Poljska pot 3;
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• Mešani pevski zbor Kulturnega društva Vox Carniola, Ulica Viktorja Svetina 12,
Jesenice in
• Sonja Koranter, roj. 20.9.1948, stanujoča na Hrušici, Hrušica 71/g.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9.1:
PROGRAMI DELA: PREDLOG PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE
JESENICE ZA LETO 2018
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali Edina
Džamastagić – predsednica Statutarno pravne komisije, Simona Štravs – predsednica
Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Branka Stojanović –
predsednica Odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami,
Aleksander Pozvek – predsednik Odbora za družbene dejavnosti in Boris Grilc –
namestnik predsednika Odbora za proračun in finance.
V razpravi so sodelovali: Simona Štravs, župan Tomaž Tom Mencinger in mag.
Valentina Gorišek.
Simona Štravs je povedala, da je v mesecu juniju planirana seja 21.6.2018 in na tej seji
naj bi se obravnaval predlog proračuna za naslednje leto. Potem pa prihajajo počitnice,
tako da so med junijsko in septembrsko sejo skoraj trije meseci. Glede na zahtevnost in
glede na to, da je naloga članov sedanje sestave Občinskega sveta, da naredi tak
proračun, da bo naslednja sestava Občinskega sveta lahko začela delati, predlaga, da se
skliče seja 15.7.2018, da bosta proračunski seji bolj strnjeni. Tudi Poročilo o polletnem
izvajanju proračuna za leto 2018 je predvideno za obravnavo šele na septembrski seji, ko
bo Občinski svet že odločal o proračunu v drugi obravnavi. Če bi vmes imeli še eno sejo,
bi potem lažje sestavili proračun za drugo obravnavo in določili prioritetne projekte, ki jih
bo tudi novi mandat Občinskega sveta moral izvajati.
Župan Tomaž Tom Mencinger je povedal, da je leto 2018 volilno leto, saj bodo najprej
državnozborske volitve, novembra pa še lokalne volitve. V primeru, da bo za župana
izveden drugi krog volitev, bo potem konstitutivna seja lahko šele sredi meseca
decembra. Strinja se, da se s tem daje obveza novi sestavi Občinskega sveta, vendar pa
glede na razpoložljiva sredstva in na projekte, ki se bodo izvajali, kaj dosti sprememb
tako ali tako ne bo moglo biti. Še vedno pa obstaja tudi možnost rebalansa sprejetega
proračuna, zato sam ne vidi težav v predlaganem terminskem planu za sprejem
proračuna za leto 2019.
Mag. Valentina Gorišek je pojasnila, da bo polletno poročilo predloženo Občinskemu
svetu do konca meseca julija, kar pomeni, da ga ne bo mogoče obravnavati na seji, ki je
predlagana za 15.7.2018.
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Simona Štravs je povedala, da je od julija do konca septembra zelo dolgo obdobje.
Predlaga, da se septembrska seja premakne na bolj zgoden termin, npr. na 5.9.2018.
Po razpravi je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
616. sklep 25. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25. 1. 2018:
PREDLOG PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE ZA LETO
2018
Sprejme se predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2018.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9.2:
PROGRAMI DELA: PREDLOG SOGLASJA K PROGRAMU DELA RAZVOJNE
AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE ZA LETO 2018 S FINANČNIM NAČRTOM
Uvodno obrazložitev je podal mag. Stevo Ščavničar.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala
Simona Štravs – predsednica Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe in
Boris Grilc – namestnik predsednika Odbora za proračun in finance.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
617. sklep 25. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25. 1. 2018:
PREDLOG SOGLASJA K PROGRAMU DELA RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE
GORENJSKE ZA LETO 2018 S FINANČNIM NAČRTOM
Občinski svet občine Jesenice daje soglasje k Programu dela Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske za leto 2018 s finančnim načrtom.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9.3:
PROGRAMI DELA: PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE
ZA LETO 2018
Uvodno pojasnilo je podal član Nadzornega odbora Občine Jesenice Franc Rožič.
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Razprave ni bilo, prav tako pri tej točki ni bilo glasovanja.

TOČKA 10:
POROČILO NADZORNEGA ODBORA O OPRAVLJENEM NADZORU INVESTICIJE:
IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME ZA BIOLOŠKO OBDELAVO ODPADKOV
Uvodno pojasnilo je podal član Nadzornega odbora Občine Jesenice Franc Rožič.
Razprave ni bilo, prav tako pri tej točki ni bilo glasovanja.

TOČKA 11:
INFORMACIJA O POSLOVNEM NAČRTU JEKO, D.O.O. JESENICE ZA LETO 2018
Uvodno obrazložitev sta podala Marko Markelj in Uroš Bučar.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala
Simona Štravs – predsednica Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe in
Boris Grilc – namestnik predsednika Odbora za proračun in finance.
V razpravi je sodeloval Uroš Lakić, ki je povedal, da naj se drugi predlagani sklep
upošteva takoj jutri in že jutri naj nekdo pokliče v Ljubljano, saj ste oboji iz koalicijskih
partneric v Vladi. Poleg tega pa naj se še bolj obvešča javnost, kajti najbolj narobe je to,
da ljudje niso obveščeni. Poleg tega pa se mu tudi ne zdi prav, da je dana informacija, da
bo ogled deponije, potem pa je dano obvestilo, da je ogled odpadel zaradi poledenele
ceste, obenem pa tovornjaki normalno vozijo na deponijo. Meni, da to ni v redu, saj imajo
vsi čas, pa naj gredo na deponijo peš.
Po razpravi je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
618. sklep 25. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25. 1. 2018:
INFORMACIJA O POSLOVNEM NAČRTU JEKO, D.O.O. JESENICE ZA LETO 2018
Občinski svet občine Jesenice se je seznanil s Poslovnim načrtom JEKO, d.o.o. Jesenice
za leto 2018.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
in
619. sklep 25. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 25. 1. 2018:
INFORMACIJA O POSLOVNEM NAČRTU JEKO, D.O.O. JESENICE ZA LETO 2018
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Župan občine Jesenice naj v okviru Koordinacije županov Zgornje Gorenjske izpostavi
problematiko obdelave odpadkov in o tem obvesti tudi Ministrstvo za okolje in prostor.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 12:
INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Župan Tomaž Tom Mencinger je svetnikom predstavil naslednji informaciji:
 o sanaciji regionalne ceste R2, na odseku od Splošne bolnišnice do Zdravstvenega
doma ter
 o načrtih za izgradnjo povezovalne ceste na območju Poslovne cone Jesenice.
Župan Tomaž Tom Mencinger je odprl razpravo še za vprašanja in pobude svetnikov:
12.1 Jure Krašovec – pobuda – ustno
301. pobuda 25. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 25. 1. 2018 k 12.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
V zvezi s problematiko širjenja smradu iz deponije Mala Mežakla je pregledal koncesijsko
pogodbo. Glede na napisano, Ekogor to koncesijsko pogodbo krši, kaj je lahko v pomoč,
ko se bodo reševali ti problemi na nivoju Ljubljane.
12.2 Jure Krašovec – pobuda – ustno
302. pobuda 25. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 25. 1. 2018 k 12.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Glasovalni sistem je na današnji seji sicer deloval, vendar pa so na Občini zaposleni trije
informatiki, ki bi sistem lahko preverili in odpravili napake.
12.3 Jure Krašovec – vprašanje – ustno
303. vprašanje 25. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 25. 1. 2018 k 12.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Cesta v Planino pod Golico se bo sesedla, saj to sploh ni več asfalt, ampak je že
makadam. Zanima ga, kdaj se namerava to cesto ponovno preplastiti.
12.4 Jure Krašovec – pobuda – ustno
304. pobuda 25. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 25. 1. 2018 k 12.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
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Gospa Helena Bogataj je dala odgovor na njegovo pobudo v zvezi s sanacijo ceste na
Lipce. Gospa bi si lahko vsaj prebrala vprašanje, ne pa da je kot odgovor prekopirala
besedilo iz nekega dokumenta, ki je javno dostopen.
12.5 Branka Stojanović – vprašanje – ustno
305. vprašanje 25. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 25. 1. 2018 k 12.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Zanima jo, kdaj se načrtuje prevzem ceste in krožišča na Hrušici ter kdaj se načrtuje
prevzem pločnika in kako bo z vzdrževanjem tega pločnika.
Marko Markelj – odgovor:
Naročnik izvedbe krožišča, ter tudi naročnik sanacije ceste od Splošne bolnišnice
Jesenice do Hrušice je DRSI. Za izvedbo krožišča je DRSI vložil vlogo za podaljšanje
roka, saj načrtujejo, da bo krožišče dokončno izvedeno do konca meseca aprila. Po
njihovi pogodbi potem sledi primopredaja in prevzem, kamor bo verjetno povabljena tudi
Občina Jesenice. Tudi cesto od Splošne bolnice Jesenice do Hrušice bo prevzel DRSI
neposredno od izvajalca (GGD). Verjetno bo tudi ta cesta prevzeta v mesecu aprilu, saj
še ni do konca izvedena krona na zidu nad pešpotjo.
Pločnik bo vzdrževal izvajalec rednega vzdrževanja državne ceste, to je Cestno podjetje
Kranj.
12.6 Branka Stojanović – vprašanje – ustno
306. vprašanje 25. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 25. 1. 2018 k 12.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Zanima jo, ali je že raziskano, kdo je na Blejski Dobravi ukradel več tisoč vrečk za pasje
iztrebke.
12.7 Uroš Lakić – vprašanje – ustno
307. vprašanje 25. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 25. 1. 2018 k 12.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Zanima ga, kako je s pridobivanjem zemljišč na Kočni za potrebe izgradnje pločnika in
avtobusne postaje.
Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
Za izgradnjo pločnika na Kočni še niso pridobljena vsa soglasja lastnikov zemljišč.
12.8 Uroš Lakić – vprašanje – ustno
308. vprašanje 25. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 25. 1. 2018 k 12.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Zanima ga, ali Občina Jesenice in Splošna bolnišnica Jesenice delata kaj v tej smeri, da
se ne razmišlja več o regionalni bolnišnici oz. o premestitvi bolnišnice na drugo lokacijo.
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Župan Tomaž Tom Mencinger – odgovor:
Dogovarja se za termin sestanka na Ministrstvu, je pa že bil posredovan tudi dopis na
pristojno ministrstvo, ker gre za preveč pomembno tematiko, da bi Jesenice od tega
odstopile. Na Jesenicah namreč obstajata dve možni rešitvi, in sicer širitev bolnice v
okviru obstoječe lokacije, ali pa zagotovitev dodatnih površin na Hrušici. Prednost
jeseniške lokacije pa je tudi ta, da je Občina lastnica teh zemljišč.
12.9 Elvira Garibović – pobuda – ustno
309. pobuda 25. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 25. 1. 2018 k 12.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Danes so bili prisotni policisti na odseku ceste pri Mavrici, kjer poteka sanacija cestišča.
Vendar pa težave nastopijo predvsem zvečer, ker ta del ceste ni popolnoma nič
osvetljen, ni nobenega semaforja in tudi nihče drug ne usmerja prometa. Predlaga, da se
za čas izvajanja del na tej lokaciji namestijo prenosni semaforji.
12.10 Elvira Garibović – vprašanje – ustno
310. vprašanje 25. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 25. 1. 2018 k 12.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Zanima jo, kako daleč so dogovori za postavitev čezcestnih transparentov.
Mag. Valentina Gorišek – odgovor:
Občina Jesenice je od DRSI že pridobila projektne pogoje, tako da je za postavitev
čezcestnega transparenta potrebno zagotoviti še sredstva v proračunu. Je pa postavitev
konstrukcije za čezcestni transparent ocenjena na okoli 20.000 EUR.
12.11 Elvira Garibović – pobuda – ustno
311. pobuda 25. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 25. 1. 2018 k 12.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Na Čufarjevem trgu je se je novoletnih prireditev udeležilo kar veliko obiskovalcev. Ker je
do novega leta še veliko časa, predlaga, da se že sedaj pregledajo pobude občanov in se
poskušajo upoštevati pri organizaciji prihodnjih prireditev.
Miha Rebolj:
Zelo zadovoljen bo, ko bo v predlogu proračuna za ta namen zagotovljenih več sredstev,
kajti z 12.500 EUR, kolikor je namenjenih sedaj, je zelo težko organizirati novoletne
prireditve v večjem obsegu.
12.12 Marija Mulej – pobuda – ustno
312. pobuda 25. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 25. 1. 2018 k 12.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Daje pobudo za osvetlitev jugovzhodnega dela Kolperna in žičnate hiše, ki je postavljena
na mesto stare Korenove hiše. Ta lep del Stare Save namreč ponoči ni viden, kljub temu,
da je na tem delu kar dosti prometa. Hkrati pa to pobudo daje tudi iz varnostnih razlogov,
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da se ljudje, ki obiskujejo prireditve v Kolpernu, ne bodo spotikali ob robnike in ob
pločnike.
12.13 Marija Mulej – vprašanje – ustno
313. vprašanje 25. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 25. 1. 2018 k 12.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Predvideva se ureditev povezovalne sprehajalne poti, ki naj bi bila nadaljevanje
Markeževe linije proti Koroški Beli. Verjetno v bližnji prihodnosti to ne bo realizirano, zato
jo zanima, ali je možno, da se uredi obstoječa sprehajalna pot, to je Markeževa linija,
predvsem cesta, saj je v spomladanskih in jesenskih mesecih ta dobro obiskana
sprehajalna pot blatna in z veliko lužami, tako da bi bilo veliko lepše, če bi bil ta del
asfaltiran.
12.14 Helena Razingar – vprašanje – ustno
314. vprašanje 25. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 25. 1. 2018 k 12.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Zanima jo, kaj je vzrok, da se večkrat opazi rjav, umazan in penast izliv v reko Savo iz
Centralne čistilne naprave Jesenice. Ljudje se namreč resno sprašujejo, če Centralna
čistilna naprava sploh funkcionira.
Uroš Bučar – odgovor:
Kljub temu, da se občasno pojavi to penjenje, so tako interni rezultati analiz, kot tudi
rezultati analiz Zavoda iz Kranja pokazali, da Centralna čistilna naprava v redu obratuje.
Pojav se preverja, saj se vsak dan delajo slike iztoka iz cevi. Se pa občasno pojavi rjava
voda tudi iz potoka Javornik, ki teče mimo Centralne čistilne naprave.
12.15 Helena Razingar – pobuda – ustno
315. pobuda 25. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 25. 1. 2018 k 12.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Daje pobudo, da bi pluženje v Plavškem Rovtu, Planini pod Golico in Javorniškem Rovtu
prevzeli domači kooperanti, kot je bilo že predlagano. Cenovno to ne bi nič spremenilo,
efekt pa bi bil precej večji. Sedaj se na primer kooperant iz Planine pod Golico pelje na
Blejsko Dobravo z dvignjenim plugom, oglednik javnega podjetja pa se pelje v Planino
pod Golico, da oceni, ali je sploh potrebno plužiti, ali ne.
12.16 Simona Štravs – vprašanje – ustno
316. vprašanje 25. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 25. 1. 2018 k 12.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Zanima jo, kdaj se predvideva dokončanje podpornega zidu in ceste na Kopavniku.
Marko Markelj – odgovor:
Po novem letu je bilo izvedeno odvodnjavanje, takoj, ko se bo odprla asfaltna baza, pa bo
izvedeno tudi asfaltiranje ceste.
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12.17 Maja Otovič – pobuda – ustno
317. pobuda 25. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 25. 1. 2018 k 12.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Ponovno daje pobudo za osvetlitev Javorniškega nabrežja, saj so hiše v zgornjem delu,
nasproti Acronija, v popolni temi. V zadovoljstvo krajanov je bila urejena cesta od
otroškega igrišča čez potok Javornik, vendar pa je ta cesta zvečer v popolni temi, tako da
se mostu sploh ne vidi. Daje pobudo, da se na tem delu postavi par luči javne
razsvetljave.
12.18 Elvira Garibović – vprašanje – pisno
318. vprašanje 25. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 25. 1. 2018 k 12.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Njeno vprašanje se nanaša na območje bivše jeseniške tržnice. Ko se sprehodimo čez
območje, kjer je dolga leta ob sobotah stala precej bogato založena tržnica, se pojavi
vprašanje, kakšne namene ima Občina Jesenice s tem območjem.
Celotno območje je v zelo slabem stanju, deluje le še en lokal povsem na koncu, ograja
čez celotno dolžino območja je označena s trakom, ker se področje poseda. Razen
parkiranih vozil je celotno območje povsem zapuščeno. Poleg tega je sprehod tam čez
zelo neprijeten, temno je in neurejeno.
Njeno vprašanje se glasi: kdo je lastnik tega območja? Kakšni so nameni oziroma
prihodnji načrti s tem območjem?
12.19 Uroš Lakić – vprašanje – pisno
319. vprašanje 25. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 25. 1. 2018 k 12.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Praktično celo življenje živi ob železnici, torej lahko reče, da je navajen zvokov
železniškega prometa.
V zimskih mesecih, ko je zemlja pomrznjena, se tresljaji, ki jih povzročajo predvsem
tovorni vlaki, toliko bolj občutijo, kar pa večina vzame v zakup življenja v urbanem okolju.
V zadnjem letu, dveh so se ti tresljaji in s tem povezan hrup, močno povečali in so tako
poleti, še bolj pa pozimi, zaradi prej omenjenih pogojev, že na meji motečega.
Lepo prosi, da pristojne službe naslovijo na Slovenske železnice naslednja vprašanja.
Kolikšno je povečanje tovornega prometa na relaciji Jesenice – Ljubljana in obratno v
obdobju zadnjih petih let? Ali imajo vagoni in železniška infrastruktura določene omejitve?
Če jih imajo, ali se le-ta dosledno upošteva? Kakšno je stanje železniških tirov in
predvsem, ali se redno preverja stanje koles na vagonih, ki zaradi neenakomerne obrabe
in ob močni obremenitvi povzročajo za uho in telo zelo moteč bobneč zvok? Ali obstaja
omejitev uporabe dizelskih lokomotiv v nočnem času?
Za odgovore in morebiten poizkus omejitve motečih faktorjev za prebivalce ožjega pasu
ob železnici se že vnaprej zahvaljuje.
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12.20 Sonja Tušar – vprašanje – pisno
320. vprašanje 25. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 25. 1. 2018 k 12.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
16. septembra 2016 je uradno izrazila zanimanje za jeseniški Vintgar.
22. septembra 2016, na 15. redni seji, je bila oddana pobuda, v kateri je predlagala:
- da se info postavi na železniške in avtobusne postaje;
- da se postavi smerokaze in slikovni material skozi Blejsko Dobravo ter na obrobje
mesta;
- da se Vintgar promovira s poslikavo ob cesti, kjer je to dovoljeno in možno;
- da naj se izve, da je Vintgar povezava dveh občin, Gorij in Jesenic;
- da naj se označijo pešpoti, možni transporti, mestne zanimivosti, potencialna
prenočišča, dobri obroki v mestu, ter se opiše, kako do vozovnic in TIC-a (večjezično).
12. oktobra 2016 je zapisala da ni OK, da se pri promociji Vintgarja nikoli ne omeni
občine Jesenice, se ne omenja povezav med dvema občinama ter predlagala označitev
zemljevidov z oznako »You are here«. To, je opazila, da je uresničeno. Nastala sta dva
zemljevida s to oznako, na Hrušici in Blejski Dobravi. Na isti dan je vprašala, če
dokument Pohodništvo v občini Jesenice že obstaja, glede na to, da je 8. aprila 2016 v
Jeseniških novicah pisalo: »Izdali bodo novo publikacijo o pohodništvu«. Leto naokoli,
konec aprila 2017 smo novo pohodniško karto tudi dobili.
6. junija 2017 je izrazila željo po sodelovanju na temo urejanja jeseniškega Vintgarja. 12.
junija ji je predstavnica Občine predlagala, da predloge zapiše in pošlje z namenom, da
jih v njenem imenu lahko predstavi na sestanku, dne 15. junija 2017. 14. junija 2017 je
prav to naredila. Zapisala je, naj se:
- ve, da se v Vintgarju srečata dve občini in predlagala morebitno označitev te stične
točke oziroma meje (morda kot dodatna zanimivost »Place where the two meet«.);
- jasno navede vse o prevoznih sredstvih (kolo, vlak, bus, taksi…) ter nakupu vozovnic;
- zraven obstoječe promocije za Bled in Vintgar v drugih občinah doda tudi jeseniška;
- postavi smerokaze iz žirovniške smeri (videza kot v Planini pod Golico, lično izdelane
iz lesa). V primerjavi z Bledom, je iz smeri Žirovnice enostavnejši dostop do Vintgarja;
- postavi več info točk (bar, gostilna na Blejski Dobravi);
- ponudi promocijo za obstoječe bunkerje v neposredni bližini, ter za kmetije z domačimi
izdelki. Torej, naj se doda in dodela dodatna vsebina, ki bi bila zanimiva za turiste;
- preuči možnost kombi ture od Vintgarja do Stare Save, Čufar. trga, Pristave, Golice;
- preuči možnost neke izolacije poti do Vintgarja mimo mrliških vežic.
Takrat je ponovno zapisala, da želi sodelovati in biti prisotna pri pisanju te zgodbe. 21.
januarja 2018 bere na občinski spletni strani, da se je zgodil še en sestanek, v vmesnem
obdobju pa še kaj, ve, ker je spremljala javne objave, zato postavlja naslednje vprašanje:
kaj je dorečeno na temo ureditve jeseniškega Vintgarja in kaj je še v povojih?
Drugih informacij, vprašanj in pobud ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger 25.
redno sejo Občinskega sveta zaključil ob 18.52 uri.
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