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ZAPISNIK
12. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 31. 3. 2016, OB 17.00 V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNE ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
Branko BERGANT, Andrej ČERNE, Elvira GARIBOVIĆ, Boris GRILC, Zdenka KAJDIŽ,
Egon KEPIC, Bojan KORBAR, Jure KRAŠOVEC, Uroš LAKIĆ, Andrej LAVTAR, Irena
MICCO, Marija MULEJ, Edita OŠTRAKOVIĆ, Maja OTOVIČ, Stanislav PEM, Vera
PINTAR, Janez POLJŠAK, Aleksander POZVEK, Žiga PRETNAR, Helena RAZINGAR,
Eva REBERNIK, Miha REBOLJ, Branka STOJANOVIĆ, Simona ŠTRAVS, Veronika
VIDMAR in Boštjan ŽIGON (26 od 28 članov)
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANA OBČINSKEGA SVETA:
Boštjan SMUKAVEC in Elvis VUKALIĆ
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, Brigita DŽAMASTAGIČ – vodja
Oddelka za finance, plan in analize, Matej SMUKAVEC – vodja Oddelka za okolje in
prostor, Ines DVORŠAK – svetovalka za odnose z javnostmi, Mojca LEVSTIK –
svetovalka za Občinski svet, Rajko SKUBIC – predsednik Nadzornega odbora občine
Jesenice, Igor ARH – poveljnik Občinskega štaba civilne zaščite, Uroš BUČAR – direktor
javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Marko PANIČ – pomočnik
komandirja Policijske postaje Jesenice in Boštjan OMERZEL – vodja Medobčinskega
inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska gora in Žirovnica
NOVINARJI:
Klementina SKUMAVC MEŽEK – GTV in mag. Rina KLINAR – Radio Triglav
ZAPISNIK JE ZAPISALA:
Ines DVORŠAK
Župan Tomaž Tom Mencinger je na začetku 12. 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 25 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 še prejeli pred sejo.
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Župan Tomaž Tom Mencinger je predlagal, da se na dnevni red uvrsti dodatna točka, in
sicer Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Jesenice
za leto 2016. Predlagal je naslednji
295. sklep 12. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31. 3. 2016:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
Predlagani dnevni red 12. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice se razširi tako,
da se vanj vključi dodatna točka z naslovom »Predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o proračunu občine Jesenice za leto 2016.« Točka se obravnava kot
3. točka dnevnega reda, ostale točke pa se ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.
Ker sta bila dva predloga odlokov v gradivu predlagana v sprejem po skrajšanem
postopku, je župan Tomaž Tom Mencinger predlagal še naslednja dva sklepa:
296. sklep 12. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31. 3. 2016:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Jesenice za leto 2016. se
obravnava po skrajšanem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.
in
297. sklep 12. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31. 3. 2016:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
Odlok o prenehanju Odloka o dodeljevanju sredstev za novoustanovljena društva s
področja športa v občini Jesenice se obravnava po skrajšanem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 24
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.
Na pobudo direktorja JEKO-IN d.o.o. Jesenice, katerega udeležba je bila istočasno
predvidena tudi na seji Občinskega sveta občine Žirovnica, je župan Tomaž Tom
Mencinger predlagal še, da Občinski svet Informacijo o Poslovnem načrtu JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice za leto 2016 obravnava na začetku seje. V ta namen je predlagal
naslednji
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298. sklep 12. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31. 3. 2016:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
Informacija o Poslovnem načrtu JEKO-IN, d.o.o., Jesenice za leto 2016 se obravnava kot
2. točka dnevnega reda, ostale točke pa se ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.
Župan Tomaž Tom Mencinger je nato svetnike vprašal po morebitnih drugih predlogih
za spremembo predlaganega dnevnega reda, a jih ni bilo, zato je v sprejem predlagal
299. sklep 12. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31. 3. 2016:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
1. Potrditev besedila zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 28.1.2016
2. Informacija o Poslovnem načrtu JEKO-IN, d.o.o., Jesenice za leto 2016
3. Zaključni račun proračuna občine Jesenice za leto 2015 s poročilom o porabi stalne
proračunske rezerve, splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah
proračunskih sredstev
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Jesenice za
leto 2016 – SKRAJŠANI POSTOPEK
5. Predlog Odloka o prenehanju Odloka o dodeljevanju sredstev za novoustanovljena
društva s področja športa v občini Jesenice – SKRAJŠANI POSTOPEK
6. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin občine
Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
8. Predlog Novelacije Občinskega razvojnega programa občine Jesenice 2011 - 2025 –
DRUGA OBRAVNAVA
9. Predlog Sklepa o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2017
10. Premoženjsko pravne zadeve:
10.1 Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2016
10.2 Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2016
10.3 Predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem: Načrt
razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2015 in
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2015
10.4 Predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim premoženjem v lasti
Občine Jesenice za leto 2015
11. Volitve in imenovanja: Predlog za soglasje k imenovanju direktorice Občinske
knjižnice Jesenice
12. Program dela Nadzornega odbora za leto 2016
13. Predlog Programa dela na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto
2016
14. Poročila:
14.1 Predlog Poročila o delu na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto
2015
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Poročilo o delu Policijske postaje Jesenice za leto 2015
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje,
Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2015
15. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2015
16. Informacije, vprašanja in pobude
14.2
14.3

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE
BILA 28. 1. 2016
Župan Tomaž Tom Mencinger je v razpravo dal besedilo zapisnika 11. redne seje
Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila dne 28. 1. 2016.
Razprave in pripomb ni bilo, zato je predlagal
300. sklep 12. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31. 3. 2016:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE
BILA 28. 1. 2016
Potrdita se besedilo zapisnika in poročilo z realizacijo sklepov, sprejetih na 11. redni seji
Občinskega sveta, ki je bila 28. 1. 2016.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 23
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
INFORMACIJA O POSLOVNEM NAČRTU JEKO-IN, D.O.O., JESENICE ZA LETO
2016
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj, informacijo o poslovnem načrtu pa je
predstavil Uroš Bučar.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala Andrej
Lavtar – predsednik Odbora za proračun in finance in Simona Štravs – predsednica
Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
V razpravi je Jureta Krašovca zanimalo, kakšen načrt ima podjetje za sanacijo oziroma
obnovo dotrajanega vodovoda. Odgovor sta podala Uroš Bučar in Marko Markelj.
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Druge razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
naslednji
301. sklep 12. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31. 3. 2016:
INFORMACIJA O POSLOVNEM NAČRTU JEKO-IN, D.O.O., JESENICE ZA LETO
2016
Občinski svet Občine Jesenice se je seznanil s Poslovnim načrtom JEKO-IN, d.o.o.,
Jesenice za leto 2016.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2015 S
POROČILOM O PORABI STALNE PRORAČUNSKE REZERVE, SPLOŠNE
PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH
SREDSTEV
Zaključni račun proračuna je predstavila Brigita Džamastagić.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali Andrej
Lavtar – predsednik Odbora za proračun in finance, Irena Micco – 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 in Aleksander Pozvek – predsednik Odbora
za družbene dejavnosti.
V razpravi so sodelovali Egon Kepic, Jure Krašovec, Janez Poljšak, Uroš Lakić in
Simona Štravs, in sicer v zvezi z vračilom sredstev v višini 123.000 € na postavki 7130
Revitalizacija območja Fiprom. Janez Poljšak je dal pobudo, da se glede omenjene
zahteve predloži revizijsko poročilo.
Jure Krašovec je povedal, da razume, da je ta sredstva sedaj treba vrniti, vendar pod
pogojem, da Občina najde krivca in ločeno od tega postopka vloži odškodninsko tožbo
proti odgovorni osebi. Zahteva, da Občina poišče krivca in poskuša izterjati ta denar, ki so
ga Občina, in posledično tudi občani izgubili, ne po lastni krivdi Občine, temveč po krivdi
skrbnika pogodbe.
Odgovore je podala mag. Vera Djurić Drozdek, ki je svetnikom dodatno pojasnila
postopek pri izvajanju tega projekta. Povedala je, da je skrbnik pogodbe določen s službe
Vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in je vmesna oseba med končnim
uporabnikom, torej Občino Jesenice, ter Ministrstvom za gospodarstvo. Postopki vlaganja
zahtevkov, skupaj s predloženimi dokazili, potekajo v času izvedbe projekta, skrbnik
pogodbe pa je na podlagi predloženih dokumentov in dokazil zahtevek pregleda in v
primeru nepravilnosti ali morebitnih nejasnosti, je dolžan sproti pozvati končnega
porabnika, da posreduje dodatna dokazila. Skrbnik pogodbe na tem projektu v vsem tem
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času ni niti enkrat pozval Občine Jesenice k dopolnitvi zahtevkov, temveč jih je potrdil in
posredoval v certificiranje Ministrstvu za finance, ki je na podlagi skrbnikovega potrdila,
znesek upravičenih stroškov tudi nakazalo Občini Jesenice. Zato v času izvedbe projekta
nismo imeli nikakršnega razloga, da bi smatrali, da naši zahtevki oziroma zahtevana
sredstva sofinanciranja ne bi bila upravičena. Po treh letih po zaključku projekta so se
odločili za ponovni pregled zahtevkov in se odločili, da so že enkrat potrjeni zahtevki
neustrezni. Gre torej za sistemsko napako na strani skrbnika pogodbe, kajti naloga
skrbnika pogodbe je v prvi vrsti opozarjanje na nepravilnosti in zahtevanje dodatnih
pojasnil oziroma dokazil, ki bi jih moral skrbnik pogodbe zahtevati že tekom izvajanja
projekta oziroma ob vlaganju zahtevkov in končnega porabnika opozoriti na morebitne
napake v postopkih v izogib tovrstnim situacijam, ki jih je praktično nemogoče dokazati po
večletnem zaključku projekta.
O tem projektu je nekaj pojasnil podal tudi župan Tomaž Tom Mencinger, nato pa po
končani razpravi v sprejem predlagal naslednji
302. sklep 12. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31. 3. 2016:
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2015 S
POROČILOM O PORABI STALNE PRORAČUNSKE REZERVE, SPLOŠNE
PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH
SREDSTEV
Sprejme se Zaključni račun proračuna za leto 2015 s poročilom o porabi stalne
proračunske rezerve, splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih
sredstev.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE JESENICE ZA LETO 2016 – SKRAJŠANI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podala Brigita Džamastagić.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala Irena
Micco – predsednica Statutarno–pravne komisije in Andrej Lavtar – predsednik Odbora
za proračun in finance.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v
sprejem predlagal naslednji
303. sklep 12. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31. 3. 2016:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE JESENICE ZA LETO 2016 – SKRAJŠANI POSTOPEK
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Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine
Jesenice za leto 2016.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG ODLOKA O PRENEHANJU ODLOKA O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA
NOVOUSTANOVLJENA DRUŠTVA S PODROČJA ŠPORTA V OBČINI JESENICE –
SKRAJŠANI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali Irena
Micco – predsednica Statutarno–pravne komisije, Andrej Lavtar – predsednik Odbora
za proračun in finance in Aleksander Pozvek – predsednik Odbora za družbene
dejavnosti.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v
sprejem predlagal naslednji
304. sklep 12. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31. 3. 2016:
PREDLOG ODLOKA O PRENEHANJU ODLOKA O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA
NOVOUSTANOVLJENA DRUŠTVA S PODROČJA ŠPORTA V OBČINI JESENICE –
SKRAJŠANI POSTOPEK
Sprejme se predlog Odloka o prenehanju Odloka o dodeljevanju sredstev za
novoustanovljena društva s področja športa v občini Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI SVETA ZA VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH
DOBRIN OBČINE JESENICE – PRVA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročali Irena
Micco – predsednica Statutarno–pravne komisije in Simona Štravs – predsednica
Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
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V razpravi je sodeloval Janez Poljšak, ki je predlagal, da se v Odlok vključi možnost, da
krajevne skupnosti same predlagajo svojega predstavnika v Svet za varstvo uporabnikov
javnih dobrin ter, da ni nujno, da je to ravno predsednik krajevne skupnosti.
Po končani razpravi je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal naslednji
305. sklep 12. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31. 3. 2016:
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI SVETA ZA VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH
DOBRIN OBČINE JESENICE – PRVA OBRAVNAVA
Sprejme se predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA, s predlogom iz razprave, da se v Odlok vključi
možnost, da krajevne skupnosti same predlagajo svojega predstavnika v Svet za varstvo
uporabnikov javnih dobrin ter, da ni nujno, da je to ravno predsednik krajevne skupnosti.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ODVAJANJU
IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V OBČINI JESENICE
– PRVA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali Irena
Micco – predsednica Statutarno–pravne komisije, Andrej Lavtar – predsednik Odbora
za proračun in finance in Simona Štravs – predsednica Odbora za gospodarstvo in
gospodarske javne službe.
V razpravi sta sodelovala Jure Krašovec in Janez Poljšak. Jure Krašovec je povedal,
da ni smiselno da se sprejema Odlok, v katerega so vključeni nesorazmerni stroški, ki še
niso definirani in bodo na državnem nivoju definirani šele naknadno. Odlok bi se moral
sprejemati takrat, ko bodo ti stroški že definirani. Janez Poljšak je povedal, da v Odloku
ni obrazloženo, zakaj se predlaga povečanje glob, osnova za to bi morala biti analiza
stanja.
Po končani razpravi je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal naslednji
306. sklep 12. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31. 3. 2016:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ODVAJANJU
IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V OBČINI JESENICE
– PRVA OBRAVNAVA
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA, s
pripombami iz razprave:
8

 ponovno se preuči sistem glob (predlagano povišanje);
 ni smiselno da se sprejema Odlok, v katerega so vključeni nesorazmerni stroški, ki
še niso definirani in bodo na državnem nivoju definirani šele naknadno. Odlok bi
se moral sprejemati takrat, ko bodo ti stroški že definirani.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 23
PROTI – 1
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 8:
PREDLOG NOVELACIJE OBČINSKEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE
JESENICE 2011–2025 – PRVA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala mag. Vera Djurić Drozdek.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali Andrej
Lavtar – predsednik Odbora za proračun in finance, Simona Štravs – predsednica
Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Branka Stojanović –
predsednica Odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami in
Aleksander Pozvek – predsednik Odbora za družbene dejavnosti.
V razpravi sta sodelovala Janez Poljšak, ki je povedal, da z aktom še vedno ni
zadovoljen, in Simona Štravs, ki je povedala, da so imeli svetniki možnost pri spremembi
akta sodelovati tudi na organizirani okrogli mizi oziroma javni obravnavi, a se je le-te
udeležilo zelo malo svetnikov.
Druge razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
naslednji
307. sklep 12. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31. 3. 2016:
PREDLOG NOVELACIJE OBČINSKEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE
JESENICE 2011–2025 – DRUGA OBRAVNAVA
Sprejme se predlog Novelacije Občinskega razvojnega programa 2011 - 2025 – DRUGA
OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 24
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
PREDLOG SKLEPA O ZADOLŽITVI OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA LETO 2017
Uvodno obrazložitev je podala Brigita Džamastagić.
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O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala Irena
Micco – predsednica Statutarno–pravne komisije in Andrej Lavtar – predsednik Odbora
za proračun in finance.
V razpravi, ali gre pri tem zadolževanju za dodatna sredstva v proračunu ter o tem, kaj so
viri financiranja, so sodelovali Boris Grilc, Andrej Černe, Eva Rebernik, Irena Micco,
Simona Štravs in Andrej Lavtar. Pojasnila, da ne gre za dodatna sredstva v že
sprejetem proračunu, je podala Brigita Džamastagić.
Po končani razpravi je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal naslednji
308. sklep 12. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31. 3. 2016:
PREDLOG SKLEPA O ZADOLŽITVI OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA LETO 2017
Sprejme se predlog Sklepa o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2017.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 24
PROTI – 1
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

TOČKA 10.1:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – 1.
DOPOLNITEV NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LAST
OBČINE JESENICE ZA LETO 2016
Uvodno obrazložitev je podal Matej Smukavec.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali Andrej
Lavtar – predsednik Odbora za proračun in finance, Simona Štravs – predsednica
Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe in Branka Stojanović –
predsednica Odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal naslednji
309. sklep 12. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31. 3. 2016:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – 1.
DOPOLNITEV NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LAST
OBČINE JESENICE ZA LETO 2016
Sprejme se 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine
Jesenice za leto 2016, ki predstavlja sestavni del Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 23
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10.2:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – 2.
DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V
LASTI OBČINE JESENICE ZA LETO 2016
Uvodno obrazložitev je podal Matej Smukavec.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali Andrej
Lavtar – predsednik Odbora za proračun in finance, Simona Štravs – predsednica
Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe in Branka Stojanović –
predsednica Odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami.
V razpravi so sodelovali Janez Poljšak v zvezi s cenami večjih površin oziroma zemljišč
na Tomšičevi cesti, ki jih Občina prodaja, Helena Razingar v zvezi z vrednostjo parcele
na Pejcah v velikosti 70 kvadratnih metrov, Maja Otovič v zvezi z ceno zemljišča na
Kresu in Eva Rebernik prav tako v zvezi z zemljišči na Tomšičevi cesti. Pojasnila in
odgovore na vprašanja svetnikov je podal Matej Smukavec.
Po končani razpravi je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal naslednji
310. sklep 12. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31. 3. 2016:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – 2.
DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V
LASTI OBČINE JESENICE ZA LETO 2016
Sprejme se 2. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine
Jesenice za leto 2016, ki predstavlja sestavni del Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10.3:
PREDLOG POROČILA O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM: NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V
LASTI OBČINE JESENICE ZA LETO 2015 IN NAČRT PRIDOBIVANJA
NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LAST OBČINE JESENICE ZA LETO 2015
Uvodno obrazložitev je podal Matej Smukavec.
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O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali Andrej
Lavtar – predsednik Odbora za proračun in finance, Simona Štravs – predsednica
Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe in Branka Stojanović –
predsednica Odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal naslednji
311. sklep 12. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31. 3. 2016:
PREDLOG POROČILA O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM: NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V
LASTI OBČINE JESENICE ZA LETO 2015 IN NAČRT PRIDOBIVANJA
NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LAST OBČINE JESENICE ZA LETO 2015
Sprejme se predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem:
• Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto
2015 in
• Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2015.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10.4:
PREDLOG POROČILA O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA S PREMIČNIM
PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE ZA LETO 2015
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala Andrej
Lavtar – predsednik Odbora za proračun in finance in Aleksander Pozvek – predsednik
Odbora za družbene dejavnosti.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal naslednji
312. sklep 12. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31. 3. 2016:
PREDLOG POROČILA O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA S PREMIČNIM
PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE ZA LETO 2015
Sprejme se predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim premoženjem v
lasti Občine Jesenice za leto 2015.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 11:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA
DIREKTORICE OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE

SOGLASJE

K

IMENOVANJU

Uvodno obrazložitev je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja Boštjan Žigon.
Marija Mulej je uvodoma povedala, da se pri tej točki izloča iz razprave in glasovanja.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal naslednji
313. sklep 12. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31. 3. 2016:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA SOGLASJE K IMENOVANJU
DIREKTORICE OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE
Občinski svet občine Jesenice soglaša z imenovanjem Veronike Osredkar, roj. 2.1.1960,
stanujoče v Žirovnici, Rodine 55 za direktorico javnega zavoda Občinska knjižnica
Jesenice za mandatno obdobje 5 let (2016–2021).
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 12:
PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2016
Uvodno obrazložitev je podal Rajko Skubic.
V razpravi je sodelovala Simona Štravs v zvezi z nagradami članov Nadzornega odbora
in številom nezaključenih nadzorov iz prejšnjega leta, odgovore pa je podal Rajko
Skubic.
Druge razprave ni bilo, prav tako pri tej točki ni bilo glasovanja, zato je župan Tomaž
Tom Mencinger prešel na naslednjo točko dnevnega reda.

TOČKA 13:
PREDLOG PROGRAMA DELA NA PODROČJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA V OBČINI
JESENICE ZA LETO 2016
Uvodno obrazložitev je podal Igor Arh.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal Andrej
Lavtar – predsednik Odbora za proračun in finance.
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Glede predvidenih lokacij za postavitev dodatnih defibrilatorjev sta razpravljala Marija
Mulej in župan Tomaž Tom Mencinger, pojasnila pa je podal Igor Arh.
Po končani razpravi je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal naslednji
314. sklep 12. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31. 3. 2016:
PREDLOG PROGRAMA DELA NA PODROČJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA V OBČINI
JESENICE ZA LETO 2016
Sprejme se predlog Programa dela na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za
leto 2016.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 14:
POROČILA

TOČKA 14.1:
PREDLOG POROČILA O DELU NA PODROČJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA V OBČINI
JESENICE ZA LETO 2015
Uvodno obrazložitev je podal Igor Arh.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal Andrej
Lavtar – predsednik Odbora za proračun in finance.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal naslednji
315. sklep 12. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31. 3. 2016:
PREDLOG POROČILA O DELU NA PODROČJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA V OBČINI
JESENICE ZA LETO 2015
Sprejme se predlog Poročila o delu na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za
leto 2015.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 24
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 14.2:
POROČILO O DELU POLICIJSKE POSTAJE JESENICE ZA LETO 2015
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Uvodno obrazložitev je podal Marko Panič.
V razpravi so sodelovali Simona Štravs v zvezi z navedeno učinkovitostjo Policije, s
kriminaliteto v zvezi s proizvodnjo prepovedanih drog, videnja Policije, kako oddaljenost
policijske postaje od centra mesta vpliva na občane, ter pomanjkanja pojasnila v poročilu
glede migracijske krize, Egon Kepic v zvezi s prisotnostjo policistov v samem mestu po
selitvi Policijske postaje na Mejni plato Karavanke, Vera Pintar v zvezi z nasiljem v
družini in vandalizmom v parku pod cerkvijo v Centru 2, Edita Oštraković, ki se je
zahvalila za korektno delo Policije pri migraciji beguncev in Maja Otovič, ki je pohvalila
Policijo za njihovo dobro sodelovanje s krajevno skupnostjo Slovenski Javornik–Koroška
Bela. Odgovore in pojasnila je podal Marko Panič.
Druge razprave ni bilo, prav tako pri tej točki ni bilo glasovanja, zato se je tudi župan
Tomaž Tom Mencinger zahvalil za odlično delo, ki ga Policijska postaja Jesenice
opravlja, nato pa prešel na naslednjo točko dnevnega reda.

TOČKA 14.3:
POROČILO O DELU MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN
JESENICE, GORJE, KRANJSKA GORA IN ŽIROVNICA ZA LETO 2015
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Omerzel.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal Andrej
Lavtar – predsednik Odbora za proračun in finance.
V razpravi sta sodelovala Egon Kepic v zvezi s kadrovskimi načrti v prihodnjem letu ter v
zvezi s sodelovanjem s sosednjimi občinami ter Simona Štravs v zvezi s številom glob
zaradi nepravilnega parkiranja. Slednja je povedala, da se občanov, ki pridejo v
Zdravstveni dom po zdravstveno oskrbo, ne bi smelo globiti. Boštjan Omerzel je podal
pojasnila na zastavljena vprašanja in povedal, da zato, ker bi nekomu pretekla ura pred
Zdravstvenim domom, ni bila izrečena niti ena globa, temveč so bile izrečene le v
primeru, da čas prihoda na vozilu sploh ni bil označen, saj se v nasprotnem primeru
dogaja, da so ista vozila tam parkirana po cele dneve.
Druge razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
naslednji
316. sklep 12. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31. 3. 2016:
POROČILO O DELU MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN
JESENICE, GORJE, KRANJSKA GORA IN ŽIROVNICA ZA LETO 2015
Sprejme se predlog Poročila o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin
Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2015.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 23
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 15:
OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI ZA LETO 2015
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Omerzel.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal naslednji
317. sklep 12. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 31. 3. 2016:
OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI ZA LETO 2015
Sprejme se Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2015, z njo pa se
seznani Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in
Žirovnica, občinska uprava Občine Jesenice in Policijska postaja Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 24
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 16:
INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Župan Tomaž Tom Mencinger je svetnikom predstavil informacije v zvezi s prostorsko
problematiko Šahovskega društva Jesenice, s plačilom nadomestila za stavbno zemljišče
na območju nekdanje Halde, z obiski gospodarskih družb, o začetku izgradnje obvoznice
na Lipcah, o nakupu separacije na Hrušici ter o festivalu znanstvene fantastike in tednu
astronomije na Jesenicah.
Nato je odprl razpravo še za vprašanja in pobude svetnikov:
16.1 Simona Štravs – pobuda – ustno
150. pobuda 12. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 31. 3. 2016 k 16.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Podala je pobudo, naj se neurejena cona na Hrenovici, ki je v lasti Mercatorja, bolje
zaščiti. Tam hodijo tudi otroci, zato naj se investitorja pozove, da se ta cona bolje zaščiti.
Župan Tomaž Tom Mencinger je odgovoril, da so ravno na dan seje od Mercatorja
prejeli informacijo, da je objavil razpis za izbiro izvajalca za postavitev ograje na
tamkajšnjem mestu in bo tako ta del ločil od ostalega.
16.2 Simona Štravs – pobuda – ustno
151. pobuda 12. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 31. 3. 2016 k 16.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
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Povedala je, da se na Odboru za gospodarstvo in gospodarske javne službe srečujejo z
vprašanjem sklepčnosti. Gre za zelo pomemben odbor, zato poslanske skupine, tudi na
podlagi novo sprejetih aktov (Statut in Poslovnik), prosi za ukrepanje. Kljub opravičilom
samo štirje člani odbora ne morejo biti na seji. Poslanske skupine naj zato zagotovijo
prisotnost članov odbora.
16.3 Jure Krašovec – pobuda – ustno
152. pobuda 12. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 31. 3. 2016 k 16.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Glede Jožefovega sejma je povedal, da ima informacijo s strani letos sodelujočih
pivovarjev, da je bil najem stojnic predrag, zato predlaga, da se v prihodnje majhnim in še
rastočim ponudnikom omogoči cenejši najem stojnic.
16.4 Veronika Vidmar – pobuda – ustno
153. pobuda 12. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 31. 3. 2016 k 16.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Povedala je, da z odgovora občinske uprave glede odpovedi izplačilu sejnin je razvidno,
da imajo svetniki tri možnosti. Kot predlagatelji osme seje svetniška skupina Za boljše
Jesenice čuti dolžnost zagotoviti, da bo ta dodatna seja za občinski proračun stroškovno
nevtralna. Zato prosijo občinsko upravo, da do majske seje, če je to izvedljivo, pripravi
spremembo pravilnika, ki bi število sej, za katere se izplačuje sejnine, omejil na 7 sej
letno.
16.5 Eva Rebernik – vprašanje – ustno
154. vprašanje 12. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 31. 3. 2016 k 16.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Glede na to, da je ideja o čezcestnem oglaševanju nekje na čakanju, jo zanima, ali bi se
lahko za ta namen uporabila prečna povezava na Hrenovici, saj je precej dobro vidna iz
smeri krožišča in tudi osvetljena.
16.6 Andrej Lavtar – pobuda – ustno
155. pobuda 12. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 31. 3. 2016 k 16.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Glede na določene opravljene pogovore razume, kakšni so bili razlogi za odločitev, da je
bil Jožefov sejem letos organiziran v Muzeju na prostem, vendar pa je bilo letos zelo lepo
vreme, s takšnimi odločitvami pa Stari Savi delamo krivico. Predlaga, da drugo leto
prireditev načrtujemo zunaj, na Stari Savi, v primeru slabega vremena pa jo prestavimo
na pokriti del.
16.7 Helena Razingar – vprašanje – ustno
156. vprašanje 12. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 31. 3. 2016 k 16.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
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Pri poročilu o pridobivanju premoženja v last občine Jesenice je pri področju komunalnih
dejavnosti zasledila vzrok za nerealizirano zadevo, in sicer zaradi nedokončane in
neusklajene projektne dokumentacije. Zanima jo, ali gre v tem primeru za človeški faktor
ali za višjo silo.
Mag. Valentina Gorišek – odgovor:
Povedala je, da bi potrebovali točen podatek za katero konkretno zadevo gre, zato se bo
pobuda evidentirala, potem pa bodo svetnico sodelavci s Komunalne direkcije kontaktirali
z namenom ugotovitve, za katero zadevo gre. Na splošno pa je možno podati odgovor,
da če gre za neusklajeno projektno dokumentacijo, to običajno pomeni, da nimamo
ustreznih soglasij oziroma dovoljenj.
16.8 Boris Grilc – vprašanje – pisno
157. vprašanje 12. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 31. 3. 2016 k 16.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Občina Jesenice je lastnik omrežja toplovodnega ogrevanja. V ta namen je sprejela odlok
o plačilu priklopne moči, ki naj bi bil namenjen obnovi in novogradnji toplovodnega
omrežja ter njegovemu vzdrževanju. Vsa sredstva iz tega naslova naj bi se vračala nazaj
v vzdrževanje oziroma obnovo in novogradnje toplovodnega omrežja, vendar po naših
ugotovitvah to ni tako. Sredstva pridobljena iz priklopne moči preidejo direktno na račun
koncesionarja, čeprav ima omrežje v NAJEMU in ne v LASTI, zato naj ne bi bil upravičen
do sredstev iz naslova priklopne moči. Vse hišne postaje so priklopljene na toplovodno
omrežje, ki je v lasti občine Jesenice in kot take upravičenke do teh sredstev, nikakor pa
ne koncesionar, ki je kot proizvajalec toplote in le NAJEMNIK TOPLOVODNEGA
OMREŽJA, za katerega bi po našem prepričanju moral plačevati tudi najemnino.
Kot se da prebrati iz prejetih odgovorov, koncesionar vrača sredstva iz naslova priklopne
moči, vendar točno ni pojasnjeno koliko koncesionar dobi sredstev iz tega naslova. Glede
na to, da je po našem prepričanju teh sredstev iz naslova priklopne moči več kot jo
koncesionar vrača nazaj lastnici omrežja kot najemnino, želimo dobiti verodostojne
odgovore na spodaj zastavljena vprašanja:
1. Koliko sredstev letno koncesionar dobi iz naslova priključne moči?
2. Koliko sredstev se porabi za vzdrževanje oz. obnovo in novogradnjo toplovodnega
omrežja?
3. Zakaj je prejemnik sredstev pridobljenih iz naslova priklopne moči koncesionar, ko pa
so namenjena za obnovo in novogradnje omrežja, ki je v lasti občine?
4. Kolikšen je točen znesek najemnine, ki ga plačuje koncesionar za uporabo
toplovodnega omrežja?
5. Kako je urejeno razmerje med koncedentom in koncesionarjem glede plačevanja
najemnine (ali je to pogodba o najemu ali kako drugače)?
6. Glede na to, da je priklopna moč vračunana v ceni, kaj pomeni priklopna moč posebej
prikazana na položnici oz. kakšno je njuno sorazmerje?
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16.9 Zdenka Kajdiž – pobuda – pisno
158. pobuda 12. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 31. 3. 2016 k 16.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Na spletni strani Občine Jesenice in v glasilu občine naj se objavijo lokacije, kjer se v
občini nahajajo defibrilatorji.
16.10 Žiga Pretnar – pobuda – pisno
159. pobuda 12. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 31. 3. 2016 k 16.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Izredno vesel sem, da je, po vseh peripetijah v zvezi z prečno povezavo na Staro Savo,
ta odprta in je tudi dobro sprejeta med občankami in občani. V zvezi z njo pa podajam
pobudo, da se na drugem delu povezave namesti nadstrešnica ter se zamenjajo že sedaj
dotrajane deske (ali z novimi ali s kakšnim drugim materialom), saj tako, kot je sedaj, bo
vedno več menjav desk, hkrati so izpostavljene vsem vremenskim vplivom in zato se
tukaj pojavi še ena pomanjkljivost, in sicer sneg – res da ga zadnje zime ni veliko, a tudi
pri tej količini se pojavi vprašanje kam z njim iz drugega dela prečne povezave, ravno na
cesto se ga ne more metati, da pa se ga prestavlja do konca povezave in tam kam
odlaga oziroma nalaga na tovorna vozila, pa tudi ni ne varčno ne smotrno. Hvala.
16.11 Žiga Pretnar – dodatno pojasnilo k 148. pobudi, dani na 11. seji Občinskega
sveta (28. 1. 2016) – pisno
Podajam zahvalo za podan odgovor na mojo pobudo iz prejšnje seje v zvezi z turizmom,
s tem da mislim, da nisem bil čisto pravilno razumljen, saj sem prosil, da turizmu primerno
vsi zavodi oziroma njihovi objekti prilagodijo svoj čas dostopnosti za obiskovalce, da se
ne bo več dogajalo, da bi si turist recimo ogledal muzej na Stari Savi, pa bo naletel na
zaprta vrata. Hvala.
16.12 Simona Štravs – pohvala – ustno
Pohvalila je organizacijo proslave ob občinskem prazniku, omenila pa je tudi, da je bilo na
proslavi prisotnih premalo svetnikov.

Drugih informacij, vprašanj in pobud ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger 12.
redno sejo Občinskega sveta zaključil ob 20.45.

SVETOVALKA OBČINSKEGA
SVETA OBČINE JESENICE
Mojca LEVSTIK

ŽUPAN
OBČINE JESENICE
Tomaž Tom MENCINGER
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