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ZAPISNIK
28. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 21. 6. 2018, 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, Egon KEPIC, Bojan KORBAR, Jure
KRAŠOVEC, Maja KRIŽNAR, Uroš LAKIĆ, Andrej MUHAR, Marija MULEJ, Edita
OŠTRAKOVIĆ, Maja OTOVIČ, Stanislav PEM, Vera PINTAR, Žiga PRETNAR, Miha
REBOLJ, Alma REKIĆ, Jana ROZMAN, Boštjan SMUKAVEC, Branka STOJANOVIĆ,
Simona ŠTRAVS, Veronika VIDMAR, Simona ZARNIK in Boštjan ŽIGON (24 od 27
članov)
OPRAVIČENO ODSOTNE ČLANICE: Helena RAZINGAR, Edina DŽAMASTAGIĆ in Eva
REBERNIK
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 ter Mojca LEVSTIK – svetovalka za Občinski svet
ZAPISNIK JE ZAPISALA:
Mojca LEVSTIK
Zaradi zadržanosti župana Tomaža Toma Mencingerja je vodenje seje prevzela
podžupanja Vera Pintar.
Podžupanja Vera Pintar je na začetku 28. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice
pozdravila vse prisotne članice in člane Občinskega sveta Občine Jesenice. Opozorila jih
je, da se seja snema, zvočni posnetek pa se skladno s sklepom Občinskega sveta
neposredno predvaja preko spletne strani Občine Jesenice. Povedala je, da je na seji v
danem trenutku prisotnih 23 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.
Podžupanja Vera Pintar je v nadaljevanju povedala, da je v gradivu predlagano, da se
dve točki dnevnega reda obravnavata po skrajšanem postopku.
Predlagala je
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690. sklep 28. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 21. 6. 2018:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini
Jesenice se obravnava po skrajšanem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 22
Sklep je bil sprejet.
in
691. sklep 28. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 21. 6. 2018:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na
območju občine Jesenice se obravnava po skrajšanem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 22
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.
Podžupanja Vera Pintar je svetnike vprašala še po morebitnih drugih predlogih za
spremembo predlaganega dnevnega reda, a jih ni bilo, zato je v sprejem predlagala
692. sklep 28. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 21. 6. 2018:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
1. Potrditev besedila zapisnika 27. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 24.5.2018
2. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA
3. Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini
Jesenice – SKRAJŠANI POSTOPEK
4. Predlog Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju občine Jesenice – SKRAJŠANI POSTOPEK
5. Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske
površine v občini Jesenice za leto 2019
6. Predlog Sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne
kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Jesenice
7. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra - nepremičnini s parc. št. 1957 k.o.
2176 Blejska Dobrava in parc. št. 408/2 k.o. 2172 Hrušica
8. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – načrt pridobivanja
nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2019
9. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem - načrt razpolaganja z
nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019
10. Predlog Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2019
11. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2019 – PRVA OBRAVNAVA
2

12. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 4. dopolnitev načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2018
13. Volitve in imenovanja:
13.1 Predlog za imenovanje predstavnikov Občine Jesenice v Svet javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice
13.2 Predlog za imenovanje novega predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega
zavoda Občinska knjižnica Jesenice
13.3 Predlog za imenovanje Občinske volilne komisije občine Jesenice za mandatno
obdobje 2018 - 2022
14. Informacije, vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 22
PROTI - 1
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA 27. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE
BILA 24. 5. 2018
Podžupanja Vera Pintar je v razpravo dala besedilo zapisnika 27. redne seje Občinskega
sveta občine Jesenice, ki je bila 24. 5. 2018.
Razprave in pripomb ni bilo, zato je podžupanja Vera Pintar predlagala
693. sklep 28. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 21. 6. 2018:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA 27. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE
BILA 24. 5. 2018
Potrdita se besedilo zapisnika in poročilo z realizacijo sklepov, sprejetih na 27. redni seji
Občinskega sveta, ki je bila 24. 5. 2018.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 21
ZA – 15
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI V OBČINI JESENICE –
DRUGA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala mag. Vera Djurić Drozdek.

3

O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali Maja
Križnar – namestnica predsednice Statutarno pravne komisije, Simona Štravs –
predsednica Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe in Boris Grilc –
predsednik Odbora za proračun in finance.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je podžupanja Vera Pintar v sprejem
predlagala
694. sklep 28. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 21. 6. 2018:
PREDLOG ODLOKA O TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI V OBČINI JESENICE –
DRUGA OBRAVNAVA
Sprejme se predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 21
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O DOPOLNITVI ODLOKA O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA
IZOBRAŽEVANJE V OBČINI JESENICE – SKRAJŠANI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali Maja
Križnar – namestnica predsednice Statutarno pravne komisije, Boštjan Smukavec –
namestnik predsednika Odbora za družbene dejavnosti in Boris Grilc – predsednik
Odbora za proračun in finance.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je podžupanja Vera Pintar v sprejem
predlagala
695. sklep 28. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 21. 6. 2018:
PREDLOG ODLOKA O DOPOLNITVI ODLOKA O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA
IZOBRAŽEVANJE V OBČINI JESENICE – SKRAJŠANI POSTOPEK
Sprejme se predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje
v Občini Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 23
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O DOLOČITVI VOLILNIH ENOT ZA VOLITVE ČLANOV SVETOV
KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU OBČINE JESENICE – SKRAJŠANI
POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročala Maja
Križnar – namestnica predsednice Statutarno pravne komisije.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je podžupanja Vera Pintar predlagala
696. sklep 28. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 21. 6. 2018:
PREDLOG ODLOKA O DOLOČITVI VOLILNIH ENOT ZA VOLITVE ČLANOV SVETOV
KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU OBČINE JESENICE – SKRAJŠANI
POSTOPEK
Sprejme se predlog Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih
skupnosti na območju občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 22
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 5:
PREDLOG SKLEPA O POVPREČNI GRADBENI CENI KVADRATNEGA METRA
KORISTNE STANOVANJSKE POVRŠINE V OBČINI JESENICE ZA LETO 2019
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali Maja
Križnar – namestnica predsednice Statutarno pravne komisije, Maja Otovič –
namestnica predsednice Odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami
in Boris Grilc – predsednik Odbora za proračun in finance.
Razprave ni bilo, zato je podžupanja Vera Pintar v sprejem predlagala
697. sklep 28. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 21. 6. 2018:
PREDLOG SKLEPA O POVPREČNI GRADBENI CENI KVADRATNEGA METRA
KORISTNE STANOVANJSKE POVRŠINE V OBČINI JESENICE ZA LETO 2019
Sprejme se predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne
stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2019, ki znaša 903,00 EUR.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 23
Sklep je bil sprejet.
5

TOČKA 6:
PREDLOG SKLEPA O DELNEM POVRAČILU STROŠKOV ZA ORGANIZIRANJE IN
FINANCIRANJE VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE 2018 V OBČINI
JESENICE
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala Maja
Križnar – namestnica predsednice Statutarno pravne komisije in Boris Grilc –
predsednik Odbora za proračun in finance.
Razprave ni bilo, zato je podžupanja Vera Pintar v sprejem predlagala
698. sklep 28. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 21. 6. 2018:
PREDLOG SKLEPA O DELNEM POVRAČILU STROŠKOV ZA ORGANIZIRANJE IN
FINANCIRANJE VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE 2018 V OBČINI
JESENICE
Sprejme se predlog Sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje
volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 23
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA - NEPREMIČNINI S
PARC. ŠT. 1957 K.O. 2176 BLEJSKA DOBRAVA IN PARC. ŠT. 408/2 K.O. 2172
HRUŠICA
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali Maja
Križnar – namestnica predsednice Statutarno pravne komisije, Maja Otovič –
namestnica predsednice Odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami
in Boris Grilc – predsednik Odbora za proračun in finance.
Razprave ni bilo, zato je podžupanja Vera Pintar v sprejem predlagala
699. sklep 28. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 21. 6. 2018:
PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA - NEPREMIČNINI S
PARC. ŠT. 1957 K.O. 2176 BLEJSKA DOBRAVA IN PARC. ŠT. 408/2 K.O. 2172
HRUŠICA
Sprejme se predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – nepremičnini s parc. št.
1957 k.o. 2176 – Blejska Dobrava in s parc. št. 408/2 k.o. 2172 - Hrušica.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 23
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – NAČRT
PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LAST OBČINE JESENICE ZA
LETO 2019
Uvodno obrazložitev je podal Matej Smukavec.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali Maja
Otovič – namestnica predsednice Odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z
nepremičninami, Simona Štravs – predsednica Odbora za gospodarstvo in gospodarske
javne službe in Boris Grilc – predsednik Odbora za proračun in finance.
Razprave ni bilo, zato je podžupanja Vera Pintar v sprejem predlagala
700. sklep 28. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 21. 6. 2018:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – NAČRT
PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LAST OBČINE JESENICE ZA
LETO 2019
Sprejme se predlog Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine
Jesenice za leto 2019, ki predstavlja sestavni del Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem za leto 2019.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 23
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - NAČRT
RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE
ZA LETO 2019
Uvodno obrazložitev je podal Matej Smukavec.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali Maja
Otovič – namestnica predsednice Odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z
nepremičninami, Simona Štravs – predsednica Odbora za gospodarstvo in gospodarske
javne službe in Boris Grilc – predsednik Odbora za proračun in finance.
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V razpravi so sodelovali: Simona Štravs, Boris Grilc, Jure Krašovec, Egon Kepic,
mag. Valentina Gorišek in podžupanja Vera Pintar.
Simona Štravs je glede odprodaje premoženja v Finidi povedala, da opozarja, da bo
tako v Finidi, kot tudi v Pineti, potrebno v okviru občinske uprave narediti neke temelje in
kriterije, kako gospodariti s premoženjem v priobalnem območju na Hrvaškem. Smatra,
da glede na najemnino, ki se daje predvsem Istra turistu in znaša cca. 36.000 EUR, da je
Občina slab gospodar. Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe je zato tudi
sprejel sklep, da naj Občina Jesenice stopi v kontakt s solastnicama glede zvišanja
najemnine. To je potrebno storiti še pred drugo obravnavo proračuna in dvigniti
najemnino, ne glede na to, da so najemniki predvsem naši občani.
Glede na to, da v treh letih trajanja mandata ni bilo danega celotnega poročila glede
Pinete, prosi, da se tudi za Pineto posreduje poročilo, koliko je prihodkov, kako se
gospodari, ipd. Meni, da je potrebno te zadeve rešiti še na septembrski seji.
Boris Grilc je povedal, da se mu ne zdi korektno, da se razpravlja o prodaji
nepremičnine, čeprav sosednje občine še niso dale svojega mnenja glede te prodaje.
Postavlja pa se tudi vprašanje, kaj se bo zgodilo s proračunom oz. kako se bo zagotovilo
teh 600.000 EUR primanjkljaja glede na planirane prihodke od prodaje zemljišča v Finidi.
Podžupanja Vera Pintar je pojasnila, da bo potrebno poiskati druge rešitve, saj bo
proračun za leto 2019 moral biti uravnotežen.
Jure Krašovec je povedal, da se strinja z razpravo in pobudami, ki sta jih predstavila
Simona Štravs in Boris Grilc.
Egon Kepic je povedal, da ni bilo danih nobenih pojasnil, zakaj je to zemljišče v Finidi
potrebno prodati. V tem primeru sicer ne gre za otroško letovišče, vendar meni, da tudi to
zemljišče, tako kot zemljišče v Pineti, nima vrednosti samo v finančnem smislu, zato prosi
za pojasnilo, kje so razlogi za prodajo.
Glede na razpravo Simone Štravs je dobil občutek, kot da se s Pineto nekaj skriva. Vsa
poročila so namreč vedno na voljo tudi na vseh organih ZDPM Jesenice in se jih lahko
kadarkoli pogleda.
Simona Štravs je povedala, da bi glede Pinete rada, da se določijo kriteriji, kako se bo s
tem priobalnim zemljiščem gospodarilo. Zato je prav, da se predloži celovito poročilo, ker
se je do sedaj to vedno obravnavalo parcialno.
Prosi, da Občinski svet glasuje tudi o predlogu sklepa Odbora za gospodarstvo in
gospodarske javne službe, da Občina Jesenice s solastnicama prouči možnost zvišanja
najemnine za nepremičnino Finida.
Mag. Valentina Gorišek je pojasnila, da so pogodbe o najemu zemljišča v Finidi
sklenjene od meseca marca do meseca septembra. Te pogodbe so veljavne in za
letošnje leto se ne morejo spreminjati oz. se lahko odpovejo samo s tožbo. Pogovori o
spremembi cene se lahko začnejo samo za naslednjo sezono.
Egon Kepic je povedal, da bo glasoval proti predlaganemu sklepu Odbora, kajti če se bo
dvignila najemnina, se bo s tem neposredno vplivalo na zvišanje najemnine za naše
občane.
Po razpravi je podžupanja Vera Pintar v sprejem predlagala
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701. sklep 28. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 21. 6. 2018:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - NAČRT
RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE
ZA LETO 2019
Iz predlaganega Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine
Jesenice za leto 2019 se izključi zemljišče pod zapisno št. 18 (Finida). Občinsko upravo
se pooblašča, da stopi v kontakt s sosednjima občinama, da se preveri skupni interes za
prodajo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 24
Sklep je bil sprejet.
702. sklep 28. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 21. 6. 2018:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - NAČRT
RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE
ZA LETO 2019
Sprejme se predlog Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine
Jesenice za leto 2019, ki predstavlja sestavni del Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem za leto 2019 in je sestavljen iz treh dokumentov:
- Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča v lasti Občine Jesenice,
za leto 2019, s predlagano spremembo,
- Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – stanovanja in poslovni prostori v
lasti Občine Jesenice, za leto 2019 in
- Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča s stavbami in ostalimi
objekti v lasti Občine Jesenice, za leto 2019.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 23
Sklep je bil sprejet.
in
703. sklep 28. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 21. 6. 2018:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - NAČRT
RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE
ZA LETO 2019
Občina Jesenice s solastnicama prouči možnost zvišanja najemnine za nepremičnino
Finida.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 17
PROTI - 3
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 10:
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA
PREMOŽENJA ZA LETO 2019

PRODAJE

OBČINSKEGA

FINANČNEGA

Uvodno obrazložitev je podala Brigita Džamastagič.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal Boris
Grilc – predsednik Odbora za proračun in finance.
Razprave ni bilo, zato je podžupanja Vera Pintar v sprejem predlagala
704. sklep 28. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 21. 6. 2018:
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA
PREMOŽENJA ZA LETO 2019
Sprejme se predlog Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja za
leto 2019.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 21
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2019 – PRVA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev sta podala župan Tomaž Tom Mencinger in Brigita Džamastagič.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice so poročali Boris
Grilc – predsednik Odbora za proračun in finance, Maja Križnar – namestnica
predsednice 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 in Boštjan Smukavec –
namestnik predsednika Odbora za družbene dejavnosti.
V razpravi po posameznih delih proračuna so sodelovali:
1. SPLOŠNI DEL:
Jure Krašovec je povedal, da je bilo na predstavitvi plazu nad Koroško Belo jasno
povedano, da mora Občina zagotoviti cca. 40.000 EUR za monitoring. Teh sredstev v
predlogu proračuna trenutno ni, zato naj se do druge obravnave proračuna ta sredstva
poišče.
Simona Štravs je povedala, da je predlog proračuna zelo obširen, poleg tega pa se
sprejema tudi v zelo neugodnem obdobju, ko še ni pravih kazalnikov. Zelo ji je žal, ker ni
bila uslišana pobuda, da bi se sprejemal proračun za dve leti, ker bi bilo to veliko lažje.
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Včasih ima občutek, da bi bili tudi s strani delovnih teles lahko dani boljši predlogi, poleg
tega pa so s strani občinske uprave prevečkrat dani odgovori v smislu, kaj ni možno, kje
ni pravne osnove, ipd. Izkazalo se je, da smo premalo ambiciozni in drzni, kajti tudi če se
kasneje izkaže, da kakšna stvar ne gre, jo je pametno vključiti v proračun. Meni, da bi
lahko naredili kaj več in da bi moral biti proračun bolj drzen in bolj prijazen občanom
Jesenic.
Maja Otovič je povedala, da je v splošnem delu na strani 37 razvidno, da Občina iz
proračuna zagotavlja za vse krajevne skupnosti manj kot 0,5 % proračuna. Daje pobudo,
da se ta sredstva vsaj podvojijo, ker bi bilo to še vedno manj kot 1 % proračuna za vse
krajevne skupnosti skupaj. Predlog je bil podan na Svetu za varstvo uporabnikov javnih
dobrin, sprejet pa tudi na seji KS Slovenski Javornik – Koroška Bela. Glede na to, da so
ta sredstva tako zelo omejena, krajevne skupnosti izgubljajo na svojem pomenu in tudi na
svojem ugledu, kajti so samo vmesni član med krajani in občinskimi službami.
Andrej Černe je povedal, da pogreša to, da bi vodje oddelkov na kratko vsak iz svojega
področja predstavili načrtovane aktivnosti. Tako bi svetniki dobili nek občutek, sedaj pa
se prebijajo med številkami in med obrazložitvami, na koncu pa ni nobenih pravih
odgovorov. Ponuja se občutek, da se proračun sprejema na način, da se občinska
uprava pripravi, kako bo ta proračun v naslednjem obdobju trošila. Vendar pa to ni prav,
kajti lokalna skupnost je organizirana tako, da je župan izvršilna oblast. Vendar pa župan
ne more narediti vsega, zato so to naloge občinske uprave, ki pa jih v tem mandatu
pogreša.
Uroš Lakić je glede posredovane pobude Mladinskega sveta Jesenice povedal, da je
Festeelval zelo dobra prireditev, vendar se mu pobuda MSJ ne zdi poštena do ostalih
prijaviteljev. Načeloma bi sicer podprl tako prerazporeditev sredstev, vendar pa se je
potrebno zavedati, da ne gre samo za MSJ. Zmotilo ga je tudi to, da naj bi jim bilo s strani
Občine predlagano, da naj dajo ta predlog. Res ga zanima, kdo s strani Občine je
predlagal to prerazporeditev sredstev.
Če se upošteva predlog MSJ, ostane za turistične prireditve v letu 2019 okoli 15.000
EUR, s tem, da se Odlok pa ne spreminja in v njem še vedno ostane tudi večdnevni
Festeelval. Meni, da je MSJ v domeni Oddelka za družbene dejavnosti in bi se morali na
tem oddelku bolj angažirati, da se jim ta sredstva zagotovijo.
MSJ dela dobro in zasluži si ta Festeelval, vendar tak način že malo meji na izsiljevanje
oz. je popolnoma sebičen do vseh drugih prijaviteljev.
Petra Dečman je pojasnila, da ne drži informacija, da je bila prerazporeditev sredstev
predlagana s strani Občine Jesenice. O tem je bila že obveščena tudi predsednica MSJ.
Na sestanku delovne skupine se je govorilo o Festeelvalu in o izzivih, s katerimi se MSJ
srečuje pri organizaciji, izvedbi in iskanju sredstev za ta projekt. Delovanje MSJ se
sofinancira iz proračunske postavke 1050, Mladinski svet, tako kot tudi vsa ostala
društva, pa išče možnosti sofinanciranja za svoje projekte na različnih razpisih. MSJ se
prijavlja na razpise s področja Oddelka za družbene dejavnosti (programi za mladinske
projekte, razpis za aktivno participacijo mladih, itd.), aktivno pa so vključeni tudi pri
pripravi meril.
Ne drži tudi informacija, da je MSJ na Oddelek za družbene dejavnosti predložil letni
načrt dela. Predložili so samo poročila, ki jih zahteva javni razpis.
Egon Kepic je povedal, da ob vsakokratnem sprejemanju proračuna opozarja, da bi
razpis za prireditve in razpis za pomoč gospodarstvu morala biti pripravljena tako, da bi
bilo financiranje projektno. Na ta problem je sedaj naletel tudi MSJ. Če bi vedeli, koliko
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denarja bo s strani Občine namenjeno za ta projekt, bi lahko sestavili boljši program.
Tako pa ne vedo, koliko sredstev bodo za ta projekt dobili drugo leto oz. ne vedo niti, ali
bodo sredstva sploh dobili. Vendar pa je to stvar Odloka in Oddelek za gospodarstvo še
vedno zagovarja razpisni način financiranja.
Simona Štravs je povedala, da slikanje murala, ki ga v svojem dopisu navaja MSJ, ne
more biti del turistične prireditve. Iz dopisa MSJ je razvidno, da gre za mladinsko delo oz.
za mladinske programe ter posledično za spodbujanje razvoja mladinskega sektorja. To
ne sodi v sklop turističnih prireditev, temveč naj se znotraj Mladinskega centra pridobi
kakšna sredstva tudi za ta del. Odlok namreč jasno določa, kaj je turistična prireditev in
za katere namene se po razpisu lahko dodelijo sredstva.
Uroš Lakić je povedal, da se v primeru projektnega sofinanciranja lahko zgodi, da za
neko novo prireditev ne bo mogoče pridobiti sredstev. Festeelval je dobra in prepoznavna
prireditev, zato je potrebno preveriti, ali obstaja kakšna možnost, da se Odlok spremeni
oz. prilagodi tako, da bi bili vsaj delno vsi zadovoljni.
Vera Pintar je povedala, da je prvo pravilo, ki ga je potrebno upoštevati, da za vsa
društva in organizacije velja, da javna sredstva lahko pridobijo samo preko razpisov. In
vedno dobijo samo del sredstev, noben projekt se iz javnih sredstev ne financira v celoti.
Mag. Valentina Gorišek je pojasnila, da se na proračunski postavki 1050 v skladu z
zakonom zagotavlja 5.000 EUR, ki so namenjena za delovanje Mladinskega sveta
Jesenice. Ta sredstva Mladinski svet dobi neposredno, za vsa ostala sredstva pa, tako
kot tudi vsi ostali, MSJ lahko kandidira na javne razpise. Občina neposredno financira
izključno samo javne zavode, katerih ustanoviteljica je.

2. POSEBNI DEL:
Področje 11 – kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo:
Simona Štravs je povedala, da je bila na Odboru za gospodarstvo in gospodarske javne
službe dana pobuda, da naj se preuči možnost za pogozdovanje, predvsem na območju
pod deponijo Mala Mežakla. Dan je bil odgovor, s katerim se delno strinja, vendar se
zopet izgovarja na to, da ni pravne osnove. Pozanimala se je, da so sadike za
pogozdovanje brezplačne, saj jih financira država. Vsi revirni gozdarji pa ugotavljajo, da
so občine premalo drzne, da bi vzpodbudile predvsem lastnike zasebnih gozdov, da bi
pristopili k planiranemu pogozdovanju, ne pa dopuščali, da se določeno izsekano
območje naravno pogozdi. Načrt pri pogozdovanju je, da naj bi se pogozdili listavci, zato
bi morala Občina zagotoviti sredstva vsaj za promocije, da bi ljudje začeli s
pogozdovanjem. Prav bi bilo, da bi pokazali neko dobro voljo, predvsem za tiste občane,
ki so najbolj prizadeti glede smradu z Male Mežakle. V okviru proračunske postavke
spodbujanje razvoja in podeželja naj se namenijo sredstva za kakšno določeno akcijo za
spodbujanje planiranega pogozdovanja.
Vera Pintar je povedala, da v kolikor imajo vsi lastniki gozdov na razpolago brezplačne
sadike, potem ne bi smelo biti ovir za planirano pogozdovanje.
Simona Štravs je pojasnila, da je težava v tem, ker so lastniki gozdov predvsem starejši
ljudje in zato ni pravega gospodarjenja.
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Alma Rekić je povedala, da podpira predlog Simone Štravs, predvsem zaradi populacije
starejših občanov. Predlaga, da se naredi nek projekt, se poveže s šolami in vrtci, in vsak
posvoji drevo. Na ta način se da izpeljati lep projekt, da vsak zasadi svoje drevo. Za to ni
potrebno veliko sredstev, je pa to lepa promocija naše občine.
Egon Kepic je povedal, da se meša javni in zasebni sektor. Za zasebne gozdove morajo
poskrbeti lastniki teh gozdov. Strinja se, da bi bilo potrebno na tem področju kaj narediti,
vendar je to problem državne politike. Gozdovi propadajo zato, ker lastniki gozdov ne
opravijo svojih nalog. Tudi razlog za širjenje lubadarja je v tem, da se po ujmah gozdovi
ne pospravijo. Projekt posvojitve dreves se lahko izvede na občinskih zemljiščih, ne more
pa se to izvajati na zasebnih zemljiščih.
Alma Rekić je povedala, da ne vidi nobenega razloga, da se ne bi pomagalo tistim
lastnikom gozdov, ki bi to želeli. Sicer pa je zaradi širjenja smradu najprej potrebno
pogozditi območje pod deponijo Mala Mežakla.
Področje 13 – promet, prometna infrastruktura in komunikacije:
Branka Stojanović je povedala, da je v gradivu navedeno, da je za projekt Poslovna
cona Jesenice – II. faza predvideno sofinanciranje iz evropskih sredstev. Opaziti je kar
precej projektov, in posledično zadolževanja, na račun sofinanciranja iz evropskih
sredstev (Ruardova graščina, Poslovna cona, kolesarnice, Prešernova cesta, itd.).
Zanima jo, kakšna je časovnica črpanja evropskih sredstev za te projekte.
Na seji Odbora za okolje in prostor je bila dana informacija, da bo 18.6.2018 sestanek v
Ljubljani glede kanalizacij na območju Murove, Stražišarjeve in KS Sava. Zanima jo, kaj
je bilo dogovorjeno na tem sestanku.
Mag. Valentina Gorišek je pojasnila, da se Občina nikoli ne zadolžuje za tisti del, ki se
pričakuje iz EU sredstev, ampak vedno samo za lastni del. Za obnovo Ruardove graščine
je evropskih sredstev zelo malo, in sicer samo za energetsko sanacijo.
Za sofinanciranje za leto 2019 je potrebno vložiti vlogo na organ upravljanja najkasneje
do 30.5.2019, z MGRT pa se je potrebno uskladiti do meseca februarja 2019.
Predvideno je sofinanciranje za pet projektov, med drugim Poslovno cono Jesenice – II.
faza, kjer so trenutni izgledi sicer slabi.
Kanalizacije Stražišarjeva, Murova in KS Sava so prioriteta 1A na državni ravni, glede na
to, da je odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda tudi evropska prioriteta.
Simona Štravs je povedala, da je presenečena nad informacijo, da so izgledi za projekt
Poslovna cona Jesenice – II. faza slabi.
Mag. Valentina Gorišek je pojasnila, da z opremljanjem zemljišč, kjer je neposredni
sosed veliko podjetje (v tem primeru Železarna, ki je del koncerna SIJ), zemljišča
pridobivajo na vrednosti. Načelo evropskih politik je, da velika podjetja ne smejo niti
posredno dobiti nobene pomoči. Pomoči so namenjene samo mikro, malim in srednjim
podjetjem, zato so izgledi za sofinanciranje tega projekta slabi.
Simona Štravs je povedala, da v kolikor so izgledi za pridobitev sredstev za projekt
Poslovna cona Jesenice – II. faza slabi, potem naj občinska uprava nemudoma pogleda,
ali se v sklopu razpoložljivih sredstev lahko prijavi druge projekte, ki bi bili lahko koristni
za Jesenice.
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Mag. Valentina Gorišek je pojasnila, da se že preverja, katere projekte bi Občina
Jesenice lahko prijavila na tretji poziv za Dogovor regij. Na ta poziv se bo poskušalo
prijaviti projekt obnove cestne in komunalne infrastrukture za Os A skozi stare obrate. Na
ta način se bo poskušalo zagotoviti boljše pogoje za 33 podjetij, ki delujejo na tem
območju.
Področje 14 – gospodarstvo:
Uroš Lakić je povedal, da je bilo na seji Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne
službe predlagano, da se postavka 7050 Subvencije, državne pomoči poveča za 15.000
EUR na 150.000 EUR. Glede na to, da se mandat izteka, je pošteno, da se ta sredstva
zagotovijo na isti ravni kot lansko leto.
Področje 15 – varovanje okolja in naravne dediščine:
Simona Štravs je povedala, da je Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe
prosil za obrazložitev proračunske postavke 8190 Gradnja in vzdrževanje čistilnih naprav.
Osebno si je ogledala Centralno čistilno napravi in deponijo Mala Mežakla, zato je vedno
bolj prepričana, da odgovori sicer niso enoznačni, vendar pa prelaganje sredstev iz
enega v drugo leto pomeni, da se nekaj dela hudo narobe.
Glede na napake in na popise, jo zanima, zakaj grobe grablje v drugi fazi niso bile
narejene in projektirane. Iz razširjene priloge napak je razvidno, da bi grobe grablje
morale biti narejene že v letu 2017. To pomeni, da je nekaj narobe tudi z NRP-ji oz. z
izvajanjem Načrta razvojnih programov. Preden se bo obravnaval proračun za leto 2019
v drugi obravnavi, naj se naredi primopredaja Načrta razvojnih programov. Predvsem na
področju komunale se že tri leta prenašajo določena sredstva, nekatera objektivno,
nekatera pa tudi subjektivno, zato želi, da se pripravi poročilo, ki ga bo obravnaval
Občinski svet pred sprejemom proračuna v drugi obravnavi. Poročilo naj vsebuje
podatke, kako so bili začrtani NRP-ji, kdaj se jih je začelo izvajati, koliko se je vsako leto
naredilo, kaj se je preneslo in kaj še ostane.
Pri CČN bo potrebno pogledati tudi, kje je prišlo do projektantskih napak v drugi in tretji
fazi, čeprav je to sedaj prepozno, denar pa je davkoplačevalski in od Jeseničanov.
Mag. Valentina Gorišek je pojasnila, da se je od leta 2004 do leta 2006 kupovalo
zemljišča in gradilo drugo stopnjo čiščenja. Tretja stopnja čiščenja je bila zgrajena z
evropskimi sredstvi od leta 2014 dalje. Po izgradnji tretje stopnje čiščenja se je res
pokazalo nekaj začetnih težav, ki pa se jih je premagalo.
V okviru zapisnikov, ki jih je omenila gospa Štravsova, je bilo potrebno odpraviti določene
pomanjkljivosti na tretji stopnji čiščenja. Večja investicijska vlaganja pa so sedaj potrebna
v drugo stopnjo čiščenja, ki je bila zgrajena od leta 2006 do 2009. V ta sklop sodijo tudi
že omenjene grobe grablje.
Terciarna stopnja čiščenja deluje, kajti poročila, ki se jih pošilja nadzornemu organu v
Ljubljano o mikrobiologiji in o delovanju čistilne naprave izkazujejo, da le-ta deluje.
Iz leta 2017 v leto 2018 se je preneslo res veliko sredstev, vendar pa bodo projekti
kanalizacija Murova, kanalizacija Šmidova, kanalizacija Trebež in obnova regionalne
ceste R2 v letu 2018 v veliki meri zaključeni in bodo ta sredstva porabljena.
JEKO se trudi, da CČN dobro vzdržuje, vendar pa se na drugi stopnji čiščenja kažejo
določene stvari, ki jih je potrebno sanirati.
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Boris Grilc je povedal, da že na dveh sejah opozarja o tem problemu in o vsem, kar se
dogaja okoli čistilne naprave. Iz poročila JEKA izhaja, da ni vse v redu, poleg tega pa tudi
puhalniki ne delajo, kar pomeni, da se širi smrad. Glede analiz pa bodo očitno morali
sami poskrbeti za to, da se bo videlo, da ni ravno vse čisto. Bodo sami vzeli vzorce in jih
poslali v analizo, če je to edina rešitev.
Glede na pomanjkanje kapitalskih prihodkov, ga bolj skrbi, ali se bodo te investicije sploh
izvedle. To naj se naredi, da bo CČN funkcionirala, ne pa da se razpravlja o tem, ali CČN
dela ali ne. Gospod Markelj pravi, da dela, čeprav odteka ven umazanija. Vsako dnevno
bi lahko dobili slike, ki to dokazujejo.
Mag. Valentina Gorišek je pojasnila, da bo md prvo in drugo obravnavo proračuna
potrebno najti za cca. 700.000 EUR prihodkov, ali pa zmanjšati odhodke. Ne glede na
kapitalske prihodke, se investicija v CČN financira iz najemnine za CČN in iz okoljske
takse, ki se namenjata izključno za vzdrževanje javne komunalne infrastrukture. Ta
sredstva se ne morejo prerazporejati za druge namene, zato bodo nujne investicije na
CČN izvedene.
Simona Štravs je povedala, da naj bi bila višina najemnine za leto 2019 452.231,98
EUR. Proračunska postavka 8190 je načrtovana v višini 307.427,26 EUR. Razlika je okoli
150.000 EUR, zato jo zanima kam so v okviru postavke razporejena ta sredstva.
Puhala so del tretje stopnje odvajanja in čiščenja. Ta puhala so sedaj naročena nova, in
sicer za veliko večja dimenzije, ker so bila prvotno prenizko dimenzionirana. Grobe
grablje pa so postavka iz druge stopnje.
Na Murovi bodo zgrajeni kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava in del plinovoda.
Zanima jo, ali je za to investicijo zagotovljena vsa dokumentacija.
Mag. Valentina Gorišek je pojasnila, da bo razlika sredstev namenjena za kanalizacijo
Lipce in za kanalizacijo Stražišarjeva, ker se ta vir lahko namenja samo za javno
komunalno infrastrukturo iz katere izhaja.
Na Murovi se dokumentacija za plinovod še ureja.
Marko Markelj je povedal, da so sprejeti programi na področju odvajanja in čiščenja
odpadnih voda ter na področju oskrbe s pitno vodo. To so operativni programi, ki jih je
sprejel Občinski svet v prejšnji sestavi in so bili pripravljeni za obdobje 2010 – 2017. V
sedanjem mandatu Občinskega sveta so se ti programi izpolnjevali, tako da so sedaj
realizirani nekako do leta 2014. Naslednji sestavi Občinskega sveta bodo v potrditev
predloženi novi osemletni programi. V teh operativnih programih bo narejena analiza
investiranja v infrastrukturo do leta 2010, ter od leta 2010 do leta 2018. Neka smiselna
primopredaja NRP-jev se mu zato niti ne zdi potrebna.
Maja Otovič je povedala, da je na postavki za vzdrževanje vodotokov načrtovanih 36.000
EUR za tekoče vzdrževanje. Zanima jo, ali bodo ta sredstva zadoščala, glede na to, da
bodo kar precejšnja sredstva potrebna za sanacijo potoka Bela.
Matej Smukavec je odgovoril, da bodo sredstva za vzdrževanje in sanacijo potoka Bela
zagotovljena iz vodnega sklada, ki je v pristojnosti Direkcije RS za vode.
Področje 19 – izobraževanje:
Marija Mulej je povedala, da je Odbor za družbene dejavnosti dal predlog Občinskemu
svetu, da se zagotovijo sredstva za prevajanje iz albanščine.
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Leta 2016 je bil izveden pilotni projekt s strani Centra za socialno delo, v okviru katerega
je bila preko javni dela zaposlena delavka, ki je bila zadolžena za prevajanje v devetih
inštitucijah (šole, vrtci, CSD, itd.). Ker se preko javnih del delo lahko opravlja samo eno
leto, je v letu 2018 to izpadlo, zato so se sredstva zagotovila po vložitvi amandmaja in s
prerazporeditvijo sredstev v proračunu.
Občina Jesenice je po deležu tujcev še vedno visoko nad republiškim povprečjem.
Tečejo različni programi, ki so namenjeni integraciji priseljencev, vendar so to podporni
programi, ki so koristni, vendar pa ne rešujejo pereče problematike in stisk zaposlenih v
vrtcih, šolah, bolnišnicah, itd. Nedopustno in neustrezno je, da pri uradnih postopkih
prevajajo ljudje brez ustreznega znanja in brez odgovornosti za pravilnost prevodov.
Znesek za to prevajalko je okoli 14.000 EUR in meni, da je nujno, da se ta sredstva
zagotovijo tudi v letu 2019.
Branka Stojanović je postavila vprašanje, ali je v sklopu sanacije strehe na Osnovni šoli
Toneta Čufarja že znan rezultat, kakšna je škoda.
Petra Dečman je odgovorila, da je bil s strani Zavoda za gradbeništvo 1.6.2018 izveden
odvzem vzorcev. S strani Zavoda je obljubljeno, da bodo rezultati znani v prihodnjem
tednu. Glede na namočenost nekaterih vzorcev je bilo namreč potrebno te vzorce najprej
osušiti in šele nato preveriti.
Po razpravi je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
705. sklep 28. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 21. 6. 2018:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2019 – PRVA OBRAVNAVA
Sprejme se predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2019 v prvi obravnavi, s predlogi
danimi na kolegiju Občinskega sveta in v javni obravnavi, s predlogi delovnih teles ter
predlogi, ki so bili dani v razpravi na seji Občinskega sveta.
Predlogi se preučijo, do njih se opredeli in se jih v okviru zakonskih možnosti vključi v
pripravo Proračuna za drugo obravnavo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 20
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 12:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – 4.
DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V
LASTI OBČINE JESENICE ZA LETO 2018
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali Branka
Stojanović – predsednica Odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z
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nepremičninami, Simona Štravs – predsednica Odbora za gospodarstvo in gospodarske
javne službe in Boris Grilc – predsednik Odbora za proračun in finance.
V razpravi so sodelovali: Jure Krašovec, Branka Stojanović, Boris Grilc, Matej
Smukavec in mag. Valentina Gorišek.
Jure Krašovec je povedal, da pozna primer za zemljišče na Koroški Beli med vrtcem in
stanovanjskimi hišami. Tam je nek jašek in ga čudi, da se ni uredilo služnosti, ampak se
je plačalo geodeta, da je to zemljišče razparceliral. Zanima ga, ali ne bi bilo ceneje uredi
samo služnostno pravico v korist podjetja JEKO, kot pa da se je plačevalo geodeta.
Mag. Valentina Gorišek je pojasnila, da je bil strošek geodeta okoli 200 EUR. Občina ne
prodaja zemljišč, na katerih je zgrajena javna komunalna infrastruktura oz. ta zemljišča še
celo kupuje. Čez predmetno zemljišče gre glavni vod, zato se je ta del zemljišča odmeril
in ostaja v lasti Občine, vse ostalo zemljišče pa je ponujeno v odkup vsem trem lastnikom
v neposredni bližini.
Branka Stojanović je postavila vprašanje, ali bo ribogojnica imela kakršenkoli vpliv na
okoliško floro in favno.
Matej Smukavec je pojasnil, da bistvenega vpliva na okolje ne bi smelo biti, kajti ta
ribogojnica bo namenjena za gojenje mladih rib, ki se jih bo potem vlagalo v reko Savo.
Dodatnega obremenjevanja okolja zaradi te ribogojnice ni pričakovati.
Boris Grilc je povedal, da je bilo že na Odboru za proračun in finance postavljeno
vprašanje glede gradnje objekta pri Avto noti. Vprašanje se je nanašalo na poseg v hrib
in posledično na možnost splazitve terena. Zanima ga, ali so bila za gradnjo tega objekta
dana kakšna soglasja.
Matej Smukavec je povedal, da Občina Jesenice za ta poseg ni izdala nobenih soglasij,
ravno tako pa tudi ni bila pozvana k vključitvi v postopek za izdajo kakršnegakoli
dovoljenja.
Po razpravi je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
706. sklep 28. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 21. 6. 2018:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – 4.
DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V
LASTI OBČINE JESENICE ZA LETO 2018
Sprejme se 4. 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 – 21
ZA – 18
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

17

TOČKA 13.1:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV OBČINE
JESENICE V SVET JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
GLASBENA ŠOLA JESENICE
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal Stanislav
Pem – namestnik predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Vera Pintar in Edita Oštraković sta se skladno z 99. in 100. členom Statuta občine
Jesenice izločili iz razprave in glasovanja pri tej točki dnevnega reda.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
707. sklep 28. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 21. 6. 2018:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV OBČINE
JESENICE V SVET JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
GLASBENA ŠOLA JESENICE
Za predstavnike Občine Jesenice v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Glasbena šola Jesenice se imenujejo:
1. Franc Rožič, roj. 5.12.1942, stanujoč na Jesenicah, Cesta maršala Tita 22,
2. Vera Pintar, roj. 5.3.1949, stanujoča na Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 1/a in
3. Edita Oštraković, roj. 14.10.1982, stanujoča na Jesenicah, Ulica Franca Benedičiča
2/a.
Mandat članov Sveta javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice
traja 4 leta in začne teči z dnem konstituiranja Sveta javnega zavoda.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 20
ZA – 19
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 13.2:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA IMENOVANJE NOVEGA PREDSTAVNIKA
OBČINE JESENICE V SVET JAVNEGA ZAVODA OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal Stanislav
Pem – namestnik predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Marija Mulej 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
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708. sklep 28. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 21. 6. 2018:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA IMENOVANJE NOVEGA PREDSTAVNIKA
OBČINE JESENICE V SVET JAVNEGA ZAVODA OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE
Ivani Pretnar zaradi smrti predčasno preneha funkcija predstavnice Občine Jesenice v
Svetu javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 20
ZA – 20
Sklep je bil sprejet.
in
709. sklep 28. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 21. 6. 2018:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA IMENOVANJE NOVEGA PREDSTAVNIKA
OBČINE JESENICE V SVET JAVNEGA ZAVODA OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE
Za predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice se
imenuje Ivo Ščavničar, roj. 31.8.1952, stanujoč na Jesenicah, Cesta maršala Tita 18.
Mandat novo izvoljenemu članu Sveta javnega zavoda poteče istočasno s potekom
mandata članom Sveta javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice, ki so bili imenovani
na 7. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice dne 18.6.2015.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 18
ZA – 18
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 13.3:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA IMENOVANJE OBČINSKE VOLILNE
KOMISIJE OBČINE JESENICE ZA MANDATNO OBDOBJE 2018 – 2022
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal Stanislav
Pem – namestnik predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
710. sklep 28. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 21. 6. 2018:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA IMENOVANJE OBČINSKE VOLILNE
KOMISIJE OBČINE JESENICE ZA MANDATNO OBDOBJE 2018 – 2022
Za mandatno obdobje 2018 – 2022 se imenuje Občinsko volilno komisijo občine Jesenice
v naslednji sestavi:
1. predsednica: Martina Hrovat, roj. 29.10.1960, stanujoča na Hrušici, Hrušica 109;
2. namestnik predsednice: dr. Primož Ažman, roj. 20.3.1981, stanujoč na Blejski
Dobravi, Blejska Dobrava 17/a;
3. član: Fikret Avdić, roj. 28.3.1974, stanujoč na Jesenicah, Cesta Revolucije 2/a;
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4. članica: Zvonka Arh, roj. 14.4.1962, stanujoča na Blejski Dobravi, Blejska Dobrava
58;
5. član: Anton Mohorč, roj. 30.10.1943, stanujoč na Jesenicah, Cesta Borisa Kidriča 33;
6. namestnica člana: Marija Smolej, roj. 17.9.1971, stanujoča na Jesenicah, Javorniški
Rovt 18;
7. namestnik člana: Žarko Štrumbl, roj. 18.6.1956, stanujoč na Jesenicah, Cesta Slavka
Likoviča 3/a in
8. namestnik člana: Zdenko Meglič, roj. 20.8.1962, stanujoč na Jesenicah, Cesta
maršala Tita 4.
Mandat Občinske volilne komisije občine Jesenice traja 4 leta in začne teči z dnem
njenega konstituiranja.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 21
ZA – 15
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 14:
INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Župan Tomaž Tom Mencinger je svetnikom predstavil naslednje informacije:
 o predstavitvi poročila o plazu nad Koroško Belo;
 o začetku obnove Ruardove graščine;
 o proslavi ob Dnevu državnosti ter
 o možnosti širitve Splošne bolnišnice Jesenice na obstoječi lokaciji.
Stanislav Pem je povedal, da je namen sestanka s predstavniki Splošne bolnišnice
Jesenice predstavitev pogojev, pod katerimi ministrstva že pripravljajo razpise oz. zbirajo
ponudbe za lokacije za investicije.
Župan Tomaž Tom Mencinger je odprl razpravo še za vprašanja in pobude svetnikov:
14.1 Jure Krašovec – pobuda – ustno
349. pobuda 28. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 21. 6. 2018 k 14.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Nedolgo nazaj se je zgodila nesreča na regionalni cesti pri TVD Partizanu. Apelira na
pristojne službe, da naj popravijo zaščitno ograjo, ki je bila poškodovana ob tej nesreči.
14.2 Boris Grilc – vprašanje – ustno
350. vprašanje 28. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 21. 6. 2018 k 14.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Zanima ga, kdaj se bo za obiskovalce odprla soteska Vintgar.
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Veronika Vidmar – odgovor:
Danes je bilo objavljeno, da se bo soteska Vintgar odprla v soboto, 23.6.2018.
14.3 Uroš Lakić – vprašanje – ustno
351. vprašanje 28. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 21. 6. 2018 k 14.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Na zadnji seji Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe je potekala razprava
tudi o Splošni bolnišnici Jesenice in o komunalno opremljenem zemljišču, ki se ponuja
državi. G. Markelj trdi, da to zemljišče ni komunalno opremljeno, direktorica občinske
uprave pa trdi, da je, zato prosi za točne informacije glede tega zemljišča.
Mag. Valentina Gorišek - odgovor:
Do naslednje seje Občinskega sveta se bo posredoval pisen odgovor, vendar sta na tem
zemljišču že zgrajena vodovod in kanalizacija, vročevod poteka v neposredni bližini,
omogočen pa je tudi dostop do parcele, čeprav je cesta nekategorizirana. Občina tako
ponuja komunalno opremljeno zemljišče.
14.4 Člani/-ce Neodvisne liste Za boljše Jesenice: Branka Stojanović, Veronika
Vidmar, Elvira Garibović, Jana Rozman, Edita Oštraković, Jure Krašovec in Uroš
Lakić – pobuda – ustno in pisno
352. pobuda 28. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 21. 6. 2018 k 14.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Člani Neodvisne liste Za boljše Jesenice menijo, da je prišel čas, ko se je potrebno soočiti
z upadanjem prebivalstva v naši občini. V zadnjih letih se je prebivalstvo znižalo za skoraj
tisoč, na žalost predvsem mladih ljudi, ki odhajajo v tujino.
Vse kliče po tem, da z racionalizacijo temu prilagodimo tudi javno upravo in vse organe
Občine, tudi Občinski svet.
Statutarno pravni komisiji predlagajo, da preveri občinski Statut in uskladi število članov
vseh organov, z upadom občanov, kar bi pomenilo zmanjšanje Občinskega sveta na
petindvajset članov. To bi pomenilo prihranek v višini desetih odstotkov, ki se namenja za
delovanje le-tega. Liho število članov poenostavi tudi glasovanje, saj zmanjša možnost
izenačitve glasov za ali proti. Kot primer se lahko navede dve občini. Občina Grosuplje
ima le sto prebivalcev manj kot naša, a le petindvajset članski občinski svet.
Drug primer je občina Žalec s slabih petsto prebivalcev več, kjer trenutna sestava šteje
devetindvajset članov. Na uspeli predlog g. Nejca Šporina iz Stranke modernega centra,
bodo na prihajajočih volitvah volili le še sedemindvajset članski občinski svet.
Ideja o zmanjšanju števila članov OS-a je plod pogovorov med pokojnim g. Poljšakom in
do nedavnega predstavnikom njihove liste g. Andrejem Lavtarjem, ki ga je selitev v tujino
preokupirala in ideje ni uspel realizirati.
Zavedajo se, da je čas neugoden, saj bi se spremembe morale zgoditi pred razpisom
lokalnih volitev, morda celo leto pred njimi. A kjer je volja, je tudi pot do sprememb
mogoča.
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Predlagajo sprejem po hitrem postopku.
Njihov predlog naj bo spodbuda vsem, da se trend upadanja prebivalstva, če že ne
ustavi, vsaj omili.
Mag. Valentina Gorišek – odgovor:
31.12.1994, ko so bile z zakonom ustanovljene nove občine in določena njihova območja,
so bila tudi za občino Jesenice določena naselja in največje možno število članov
občinskega sveta. Ob odcepitvi občine Žirovnica se število članov občinskega sveta na
Jesenicah ni zmanjšalo. Pobude o zmanjšanju števila članov občinskega sveta so sicer
že bile, res pa se niso še nikoli udejanjile. Pobudo je potrebno preučiti in v koliko obstaja
politična volja, je to s Statutom možno spremeniti. V kolikor bi pristopili k spremembi
Statuta in posledično k spremembi odloka, ki določa volilne enote za volitve članov
občinskega sveta, je to možno narediti med leti 2018 in 2022, torej z novo sestavo
občinskega sveta. Zadnje spremembe statuta, ki bi spreminjale število članov občinskega
sveta in spremembe odlokov, ki bi spreminjale volilne enote, se namreč lahko sprejmejo
najkasneje eno leto pred volitvami.
14.5 Simona Štravs – vprašanje – ustno
353. vprašanje 28. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 21. 6. 2018 k 14.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Dela pri obnovi ceste od Splošne bolnišnice Jesenice do Zdravstvenega doma se izredno
lepo izvajajo. Zanima pa jo, kaj je razlog, da se dela ne izvajajo na cesti pri Aupiču.
Miha Rebolj – odgovor:
Razlog, da se dela na tem odseku ceste ne izvajajo, je v lastniško neurejenih zadevah, ki
jih ureja DRSI kot investitor.
14.6 Branka Stojanović – vprašanje – ustno
354. vprašanje 28. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 21. 6. 2018 k 14.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Danes je po Jesenicah vozil testni hibridni avtobus. V članku je navedeno, da gre za 100
% hibridno vozilo. Zanima jo, kako je lahko neko vozilo 100 % hibridno.
14.7 Žiga Pretnar – pobuda – pisno
355. pobuda 28. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 21. 6. 2018 k 14.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Pobuda v zvezi z igriščem na Slovenskem Javorniku, in sicer, da se kamni iz klopic v
omenjenem igrišču v čim krajšem času nadomestijo z materialom, ki ga ne bo mogoče
uporabiti za vandalizem na igralih, ki so del igrišča, ter ga ne bo mogoče, kot je to sedaj,
metati čez ograjo igrišča, saj se do sedaj samo sreči lahko zahvalimo, da še ni prišlo do
kakih telesnih poškodb ali celo ogrožanja življenj ter hujše materialne škode izven igrišča.
Hkrati naj se še nadviša ograja okoli igrišča, ter poskrbi za večji nadzor nad pravimi
uporabniki igrišča ter pravilno rabo opreme igrišča, ter čistočo znotraj in v okolici igrišča s
strani ustrezno pristojnih služb. Hkrati je pomembno omejiti čas uporabe igrišča v
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poletnem času do 20.30 maksimalno, ter v zimskem času do prvega mraka. Razmere, kot
so sedaj, ne koristijo nikomur.
Drugih informacij, vprašanj in pobud ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger 28.
redno sejo Občinskega sveta zaključil ob 19.50 uri.
SVETOVALKA OBČINSKEGA
SVETA OBČINE JESENICE
Mojca LEVSTIK

ŽUPAN
OBČINE JESENICE
Tomaž Tom MENCINGER
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