OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

T: 04 58 69 200
F: 04 58 69 270
obcina.jesenice@jesenice.si
http://www.jesenice.si
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SKRAJŠ AN Z APIS
2. REDNE SEJE ODBORA Z A GOSPODARSTVO IN
GOSPODARSKE J AVNE SLUŽBE, KI JE BILA V TOREK,
19.3.2019, OB 17.00 V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Žarko ŠTRUMBL, Tomaž Tom MENCINGER, Alma REKIĆ, Nataša JOVIČIĆ, Uroš
LAKIĆ, Marko ZUPANČIČ in Edin ADROVIĆ
OSTALI PRISOTNI:
mag. Valentina GORIŠEK – direktorica občinske uprave, mag. Vera DJURIĆ
DROZDEK – vodja Oddelka za gospodarstvo in Marko MARKELJ – direktor
Komunalne direkcije
Predsednik Odbora je v sprejem predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila skrajšanega zapisa s poročilom o sprejetih sklepih na 1. redni
seji Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki je bila 16. 1. 2019
2. Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2018 s poročilom
o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih
sredstev
3. Predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto
2018
4. Predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto
2018
5. Predlog Rebalansa Proračuna občine Jesenice za leto 2019 – PREDLAGAN
SKRAJŠANI POSTOPEK
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju državnih
pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice –
DRUGA OBRAVNAVA
7. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 3. dopolnitev Načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019
8. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil sprejet.
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TOČKA 1:
POTRDITEV
BESEDILA
SKRAJŠ ANEG A
ZAPISA
S
POROČILOM O SPREJETIH SKLEPIH NA 1. REDNI SEJI
ODBORA Z A GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE J AVNE
SLUŽBE, KI JE BILA 16. 1. 2019
Razprave in pripomb na skrajšani zapis 1. redne seje Odbora ni bilo, zato je
predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Potrdi se skrajšan zapis 1. redne seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske
javne službe, ki je bila 16. 1. 2019.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 2:
PREDLOG ZAKLJUČNEGA R AČUNA PRORAČUNA OBČINE
JESENICE ZA LETO 2018 S POROČILOM O PORABI SPLOŠNE
PRORAČUNSKE
REZERV ACIJE
IN
PRERAZPOREJ ANJU
PRORAČUNSKIH SREDSTEV
Uvodno obrazložitev sta podala Marko Markelj in mag. Vera Djurić Drozdek.
V razpravi so sodelovali:
Uroš Lakić:
Glede na to, da v prejšnjem mandatu Občinski svet ni sprejel amandmaja, s katerim
bi se zagotovila dodatna sredstva za vodovod Betel, ga zanima, iz katerih virov so se
potem zagotovila sredstva za dokončanje te investicije.
Marko Markelj:
Opravil se je pregled končnega obračuna, tako da je bilo potrebno zagotoviti manj
dodatnih sredstev kot pa je bilo navedeno v predlogu amandmaja. Vrednost celotne
investicije je bila okoli 27 % nad pogodbeno vrednostjo. Ker amandma ni bil sprejet,
so se dodatna sredstva v letu 2018 zagotovila s prerazporeditvami, ki so navedene v
gradivu (iz investicije Javna kanalizacija Cesta v Rovte – Trebež, iz sofinanciranja
ureditve regionalne ceste R-2, iz investicijskega nadzora, itd.).
Alma Rekić:
Zanima jo, koliko sredstev za to investicijo se je uspelo pridobiti s prerazporeditvami
iz drugih postavk, ter koliko sredstev je potrebno še zagotoviti.
Marko Markelj:
Dodatno je bilo potrebno zagotoviti okoli 150.000 EUR, so pa do zaključka del
sredstva v višini 33.000 EUR še zadržana.
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Tomaž Tom Mencinger:
Zanima ga, v kakšnem stanju sta trenutno projekt Vintgar ter projekt vzpostavitve
omrežja kolesarskih poti na območju občine Jesenice s poudarkom na povezavi
Jezersko – Rateče.
V preteklem letu so potekali dogovori za snemanje promocijskega spota v
Spominskem parku, katerega naj bi financiral JEKO. Dogovorjeno je bilo, da bo pri
tem projektu sodeloval tudi g. Pšenica, zato ga zanima, v kakšni fazi je ta projekt.
Mag. Vera Djurić Drozdek:
Pri projektu vzpostavitve gorske kolesarske povezave gre za čezmejni projekt, ki na
slovenski strani vključuje občine od Jezerskega do Kranjske Gore. Končni rezultat
tega projekta za občino Jesenice bo, da bo pridobila gorski kolesarski učni center na
Pristavi v sedanjem Kurirskem domu. V lanskem letu je bilo petkrat objavljeno javno
naročilo za izvedbo obrtniško-gradbenih del in za postavitev poligona. Šele v mesecu
decembru je bil izbran izvajalec, tako da je bila pogodba podpisana konec leta in so
se pogodbena dela lahko začela izvajati šele v letošnjem letu. Obnova doma
napreduje po planu, s tem da pa je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ker se
je ugotovilo, da je streha v zelo slabem stanju. Gradbeno-obrtniška dela bodo
zaključena sredi meseca junija, postavitev poligona pa je načrtovana v mesecu maju.
Marko Markelj:
Nima informacij, da bi bilo z gospodom Pšenico in s podjetjem JEKO karkoli
dogovorjenega glede snemanja spota v Spominskem parku.
Mag. Vera Djurić Drozdek:
Lansko leto se je zamenjalo vodstvo TD Vintgar. Sodelovanje s starim vodstvom je
bilo praktično nemogoče, po zamenjavi vodstva pa je sodelovanje z društvom veliko
boljše. Izveden je bil že sestanek z novim vodstvom, na katerem je bilo dogovorjeno,
da društvo dejansko prevzame urejanje osnovne infrastrukture.
Sestanek je bil organiziran tudi na Ministrstvu za okolje in prostor, z namenom, da bi
prišli do neke zakonske podlage za upravljanje te soteske. Bled ne želi več sodelovati
pri tem projektu, Občina Jesenice pa je še vedno pripravljena sodelovati z
Ministrstvom pri pripravi tega dokumenta.
Tomaž Tom Mencinger:
Ko bo zgrajeno dvigalo na Blejski grad, bo to pomenilo še več obiska na gradu in
posledično tudi več obiska v soteski Vintgar. Zato morajo biti razmerja med solastniki
urejena, vzpostavljene pa morajo biti tudi primerne sanitarije, ki se morajo urediti s
sredstvi od vstopnine in ne morejo biti breme lokalnih skupnosti.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme Zaključni račun proračuna občine Jesenice
za leto 2018 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in
prerazporejanju proračunskih sredstev.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 3:
PREDLOG POROČILA O RE ALIZACIJI NAČRT A RAVN ANJ A Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2018
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek, ki je na vprašanja Uroša
Lakića, Marka Zupančiča in Žarko Štrumbla dodatno pojasnila tudi razloge za
nerealizacijo posameznih konkretni zadev v letu 2018.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem za leto 2018, ki ga sestavljata:
- Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice
za leto 2018 in
- Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za
leto 2018.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 4:
PREDLOG POROČILA O RE ALIZACIJI NAČRTA RAVN ANJ A S
PREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2018
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja s
premičnim premoženjem za leto 2018, ki vključuje Načrt razpolaganja s
premičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2018 in Načrt
pridobivanja premičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2018.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 5:
PREDLOG REBALANS A PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA
LETO 2019 – PREDLAG AN SKR AJŠ ANI POSTOPEK
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Uvodno obrazložitev so podali mag. Vera Djurić Drozdek, Marko Markelj in mag.
Valentina Gorišek.
V razpravi so sodelovali:
Alma Rekić:
Gradivo za Zaključni račun je bilo posredovano zelo pozno, predlog rebalansa pa je
bil posredovan še kasneje, zato predlaga, da se ta točka prestavi na aprilsko sejo
Občinskega sveta.
Uroš Lakić:
Zanima ga, ali se Občini obeta kakšna tožba v zvezi z energetsko sanacijo Osnovne
šole Toneta Čufarja oz. ali Občina načrtuje kakšno tožbo glede na finančne posledice
zaradi neizvajanja investicije.
V rebalansu so zagotovljena sredstva za prestavitev vročevoda mimo Kovinarja.
Zanima ga, kako daleč je projekt za vzpostavitev varne pešpoti na tej lokaciji.
Mag. Valentina Gorišek:
Izvajalec bi verjetno že vložil tožbo proti Občini, če bi imel namen to storiti. Situacije
so bile v nespornem delu poravnane že v mesecu oktobru, res pa je, da je zastaralni
rok v teh primerih pet let.
Na zadnjem sestanku z direktorjem Kovinarja je bilo povedano, da se poskuša
pridobiti soglasje od lastnikov podjetja.
Marko Markelj:
Največji strošek predstavljajo gradbena dela, ki jih mora izvesti Kovinar. Občina mora
izvesti samo prestavitev vročevoda na nosilno konstrukcijo na opornih zidovih.
Kovinar je že pridobival predračune za gradbena dela, vendar pa so le-ti presegali
zagotovljena sredstva, zato se zadeva v letu 2018 ni izvedla.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP :
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da se obravnava predloga Rebalansa Proračuna občine
Jesenice za leto 2019 prestavi na aprilsko sejo Občinskega sveta.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 6:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITV AH
ODLOKA O DODELJEV ANJU DRŽAVNIH POMOČI DE MINIMIS
ZA POSPEŠEVANJE MALEG A GOSPODARSTV A V OBČINI
JESENICE – DRUG A OBRAVN AV A
Uvodno obrazložitev je podala mag. Vera Djurić Drozdek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem
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SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za
pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 7:
PREDLOG
NAČRTA
RAVNANJA
Z
NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM – 3. DOPOLNITEV NAČRTA R AZPOLAG ANJ A
Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE
ZA LETO 2019
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
V razpravi so sodelovali:
Žarko Štrumbl:
Zanima ga, zakaj se na Plavškem travniku prodaja toliko zemljišč.
Mag. Valentina Gorišek:
Za zemljišča na Plavškem travniku sta interes izkazala dva kupca. V vsakem primeru
je potrebno najprej dobiti soglasje za prodajo, potem pa bo izveden postopek
pogajanj oz. izvedena javna dražba.
Uroš Lakić:
Osebno se bolj nagiba k temu, da bi se ta zemljišča prodala Ribiški družini Jesenice.
V vsakem primeru pa mora ostati dostop do Save.
Edin Adrović:
Če bo nekdo kupil to zemljišče, potem bo lahko z njim počel, kar bo želel.
V kolikor je izkazan interes za nakup teh zemljišč, potem naj gredo na javno dražbo,
da bo lahko zanje Občina iztržila čim višjo ceno.
Mag. Valentina Gorišek:
Dostop do Save je odmerjen. Če bo zemljišče kupila Betonarna Sava, potem verjetno
na to območje ne bo širila dejavnosti betonarne, ker so v bližini že poslovni objekti.
Ribiška družina Jesenice pa bi na teh zemljiščih vzpostavila ribogojnico.
Glede na to, da je interesentov za zemljišča več, in v kolikor med njimi ne bo prišlo do
dogovora o nakupu, bo v vsakem primeru izvedena javna dražba oz. javno zbiranje
ponudb.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem
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SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme 3. dopolnitev Načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019, ki predstavlja
sestavni del Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 8:
VPRAŠ ANJ A IN POBUDE
8.1 Alma Rekić:
Predlaga, da se na 3. redno sejo Občinskega sveta uvrsti točka o Mali Mežakli, ker je
župan obljubil, da se bo pripravilo gradivo o stanju na Mali Mežakli in o možnih
korakih za naprej.

8.2 Alma Rekić:
Čistilna akcija je načrtovana v soboto, 13.4.2019. Po drugi strani pa Podmežaklo na
območju od začetka Verdnikove do konca Ceste 1. maja ni niti enega koša za
odpadke. To je nesprejemljivo, zato daje pobudo, da se na tem območju namestijo
koši za odpadke.

8.3 Alma Rekić:
Predlaga, da se na jasi pri KS Podmežakla zasadi trava, ter da se to zelenico tudi
primerno vzdržuje. Po informacijah, ki jih je dobila, naj bi bila ta zelenica sedaj v lasti
Občine Jesenice.
Mag. Valentina Gorišek:
Pobuda bo posredovana na JEKO, ki vzdržuje javne površine, ki so v lasti Občine
Jesenice.
8.4 Žarko Štrumbl:
Občina Jesenice naj zaprosi Acroni, da območje pešenge (brežino ob regionalni cesti
R2) brezplačno prenese v last Občine, ker je to območje sedaj popolnoma neurejeno.
8.5 Žarko Štrumbl:
Občina Jesenice naj prispeva k ureditvi javnega mestnega prometa na podoben
način, kot je po ostalih mestih (Koper, Murska Sobota, Ljubljana). V Celju in v Kranju
vozovnica stane 1 EUR na dan, v Murski Soboti pa je mestni promet za občane še
celo zastonj.
Predlaga pa tudi, da se vsem gospodinjstvom v občini Jesenice posredujejo vozni
redi, ker so sedaj objavljeni samo na avtobusnih postajah.
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Tomaž Tom Mencinger:
Vse navedene občine so mestne občine. Bi pa lahko tudi na Jesenicah uvedli tak
sistem, da bi bila vozovnica 1 EUR na dan, in bi verjetno potem več ljudi uporabljalo
mestni promet. V dogovoru s koncesionarjem bi morali pristopiti k temu, da bi se
dnevna karta lahko uporabljala 24 ur.
8.6 Marko Zupančič:
Na zadnji seji Sveta Krajevne skupnosti Slovenski Javornik – Koroška Bela je bila
dana pobuda, da naj se tudi naselje Potoki vključi v cone mestnega prometa. Sedaj je
namreč cena vozovnice do Potokov dražja od cene, ki velja za ostala območja.
8.7 Edin Adrović:
Dana je bila pobuda, da bi uvedli vozovnice po enotni ceni, ki pa bi bile časovno
omejene. Zanima ga, ali je ta pobuda že realizirana.

8.8 Alma Rekić:
Županu so predstavili projekt, ki ga izvaja Zavod Sopotniki. Ta Zavod prostovoljno
pomaga občanom, ki živijo na obrobjih mest in nimajo dostopa do avtobusa. Občina v
tem projektu letno nosi strošek 6.000 EUR, ki se namenijo za nakup in amortizacijo
vozila ter za zaposlitev koordinatorja. Ta projekt se že izvaja v 11 občinah, naj bi bil
pa v dogovoru z žup anom čimprej predstavljen tudi v občini Jesenice.
Edin Adrović:
Predlaga, da naj se ta projekt izvaja v sodelovanju s taksi službo.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik Odbora sejo zaključil ob 18.40 uri.

ZAPISALA:
Mag. Valentina GORIŠEK

PREDSEDNIK ODBORA:
Žarko ŠTRUMBL
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