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ZAPISNIK
13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 19. 5. 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, Boštjan SMUKAVEC, Branka STOJANOVIĆ, Veronika
VIDMAR in Boštjan ŽIGON (26 od 27 članov)
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANICA:
Simona ŠTRAVS
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 DŽAMASTAGIĆ – 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, mag. Stevo ŠČAVNIČAR – direktor Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske, Robert PAJK – direktor podjetja ENOS OTE d.o.o., Damijana MARN vodja trženja v podjetju Alpetour d.d. in Ivanka ZUPANČIČ GABER – direktorica podjetja
Alpetour d.d.
NOVINARJI:
Klementina SKUMAVC MEŽEK – GTV in mag. Rina KLINAR – Radio Triglav.
ZAPISNIK JE ZAPISALA:
Ines DVORŠAK
Župan Tomaž Tom Mencinger je na začetku 13. 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 povedal, da je Žiga Jereb posredoval izjavo, da
odstopa z mesta člana Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, politična
stranka SDS pa je že posredovala predlog za imenovanje drugega člana tega Odbora,
zato predlaga, da se na dnevni red uvrsti dodatna točka, in sicer »Predlog za razrešitev in
imenovanje novega člana Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe«.
Predlagal je naslednji
318. sklep 13. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 19. 5. 2016:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
Predlagani dnevni red 13. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice se razširi tako,
da se vanj vključi dodatna točka z naslovom »Predlog za razrešitev in imenovanje
novega člana Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe«. Točka se
obravnava kot 10.3 točka dnevnega reda.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
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
319. sklep 13. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 19. 5. 2016:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
1. Potrditev besedila zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 31.3.2016
2. Potrditev besedila zapisnika 3. dopisne seje Občinskega sveta, ki je trajala od
18.4.2016 do 29.4.2016
3. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin občine
Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
5. Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica
Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
6. Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski
muzej Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
7. Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport
Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
8. Predlog odpisa dolga iz naslova zapadlih in neplačanih najemnin za neprofitno
stanovanje
9. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2016
10. Volitve in imenovanja:
10.1 Mnenje k imenovanju direktorice Centra za socialno delo Jesenice
10.2 Prenehanje mandata članu Občinskega sveta občine Jesenice ter članu Odbora za
gospodarstvo in gospodarske javne službe
10.3 Predlog za razrešitev in imenovanje novega člana Odbora za gospodarstvo in
gospodarske javne službe
11. Poročila:
11.1 Predlog Poročila št. 1 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2016
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11.2 Predlog Poročila o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2015 s
finančnim poročilom
11.3 Predlog Poročila o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa
in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2015
11.4 Predlog Poročila o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s
toploto na območju občine Jesenice za leto 2015
11.5 Predlog Poročila župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta
občine Jesenice za mandatno obdobje 2014 – 2018
12. Informacije, vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA 12. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE
BILA 31. 3. 2016
Župan Tomaž Tom Mencinger je v razpravo dal besedilo zapisnika 12. redne seje
Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila dne 31. 3. 2016.
Razprave in pripomb ni bilo, zato je predlagal
320. sklep 13. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 19. 5. 2016:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA 12. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE
BILA 31. 3. 2016
Potrdita se besedilo zapisnika in poročilo z realizacijo sklepov, sprejetih na 12. redni seji
Občinskega sveta, ki je bila 31. 3. 2016.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 25
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA 3. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE
TRAJALA OD 18. 4. 2016 DO 29. 4. 2016
Župan Tomaž Tom Mencinger je v razpravo dal besedilo zapisnika 3. dopisne seje
Občinskega sveta občine Jesenice, ki je trajala od 18. 4. 2016 do 29. 4. 2016.
Razprave in pripomb ni bilo, zato je predlagal
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321. sklep 13. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 19. 5. 2016:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA 3. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
OBČINE JESENICE, KI JE TRAJALA OD 18. 4. 2016 DO 29. 4. 2016
Potrdita se besedilo zapisnika in poročilo z realizacijo sklepov, sprejetih na 3. dopisni seji
Občinskega sveta, ki je trajala od 18. 4. 2016 do 29. 4. 2016.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 25
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI SVETA ZA VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH
DOBRIN OBČINE JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala Irena
Micco – predsednica Statutarno–pravne komisije in Uroš Lakić – namestnik predsednice
Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v
sprejem predlagal naslednji
322. sklep 13. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 19. 5. 2016:
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI SVETA ZA VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH
DOBRIN OBČINE JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ODVAJANJU
IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V OBČINI JESENICE
– DRUGA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
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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 in Uroš Lakić – namestnik predsednice Odbora za
gospodarstvo in gospodarske javne službe.
Župan Tomaž Tom Mencinger je povedal, da sta k predlogu tega Odloka predlagana dva
amandmaja, ki ju je dal v razpravo in na glasovanje:
Amandma št. 1 – k 2. členu predlaganega Odloka:
Predlog amandmaja:
V 2. členu predlaganega Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Jesenice se tretji odstavek
spremeni tako, da se glasi:
»Padavinska odpadna voda je odpadna voda, ki kot posledica meteornih padavin
onesnažena odteka z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin v vode
ali se odvaja v javno kanalizacijo. Za padavinsko odpadno vodo ne šteje odpadna voda,
ki se zbira in odteka iz površin objektov ali naprav za predhodno skladiščenje, predelavo,
skladiščenje ali odstranjevanje odpadkov, razen njihovih streh, ali s funkcionalnih
prometnih površin ob teh objektih in napravah, če na teh površinah poteka manipulacija z
odpadki in bi lahko prišlo do onesnaženja površin.«
V sedmem odstavku se beseda »izvaja« nadomesti z besedo »izpolnjuje«.
Obrazložitev:
Statutarno pravna komisija je na svoji redni seji dne 11.5.2016 pri obravnavi predloga
Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode v drugi obravnavi podala pripombo oziroma predlog, da se
preuči ustreznost opredelitve izraza Padavinska odpadna voda v 2. členu. Glede na
navedeno je bila določba glede opredelitve tega izraza preučena in je bilo ugotovljeno, da
se zaradi jasnejše opredelitve definicija izraza spremeni. Poleg navedenega je na predlog
komisije spremenjena tudi beseda v sedmem odstavku, ki sedaj pravno pravilneje določa,
kljub temu, da tako definicijo vsebuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode (Ur. list RS, št. 98/2015), da uporabniki izpolnjujejo obveznosti in ne izvajajo.
Glede predloga, da se za območja, do katerih ni dostopa s cestnimi motornimi vozili,
doda, da se do njih dostopa s traktorjem, preden se naloži občanom, da sami poskrbijo
za odvoz vsebine iz malih komunalnih čistilnih naprav ali nepretočnih greznic, se besedilo
Odloka ne spreminja, saj po Zakonu o motornih vozilih traktor spada med motorna vozila
in je tako v definiciji že zajet.
V razpravi na vloženi amandma je sodeloval Janez Poljšak, ki je povedal, da mora biti v
odloku napisano, kako se bo urejalo razmerja med občani in gospodarsko javno službo.
Zato mora biti odlok napisan čimbolj jasno in nedvoumno. S predlaganim amandmajem
so želeli doseči, da bo besedilo odloka napisano tako precizno, da bo ustrezalo tako
dejanski vsebini, kot tudi pogoju, da ga ne bo mogoče drugače razlagati. Namen
amandmaja je, da se prečisti besedilu odloka v tistem delu, ki bi lahko pomenil izgubo
pravice.
Druge razprave na vloženi amandma ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v
sprejem predlagal naslednji
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323. sklep 13. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 19. 5. 2016:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ODVAJANJU
IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V OBČINI JESENICE
– DRUGA OBRAVNAVA – SPREJEM AMANDMAJA
V 2. členu predlaganega Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Jesenice se tretji odstavek
spremeni tako, da se glasi:
»Padavinska odpadna voda je odpadna voda, ki kot posledica meteornih padavin
onesnažena odteka z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin v vode
ali se odvaja v javno kanalizacijo. Za padavinsko odpadno vodo ne šteje odpadna voda,
ki se zbira in odteka iz površin objektov ali naprav za predhodno skladiščenje, predelavo,
skladiščenje ali odstranjevanje odpadkov, razen njihovih streh, ali s funkcionalnih
prometnih površin ob teh objektih in napravah, če na teh površinah poteka manipulacija z
odpadki in bi lahko prišlo do onesnaženja površin.«
V sedmem odstavku se beseda »izvaja« nadomesti z besedo »izpolnjuje«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Amandma je bil sprejet.
Amandma št. 2 – k 20. členu predlaganega Odloka:
Predlog amandmaja:
V 16. točki 20. člena sprememb Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode se črta beseda „cestni“.
Obrazložitev:
Formalna: izhaja iz zakona o motornih vozilih, (Ur. list RS št. 106/10 in 23/15) saj ta v 3.
členu kjer so navedeni izrazi ne pozna pojma „cestno motorno vozilo„ ampak samo
„motorno vozilo“.
Vsebinska: Besedilo, ki ga predlaga župan utesnjuje javno storitev za tiste občane, ki
niso priključeni na kanalizacijo in so zavezani prazniti svoje čistilne naprave. S
predlaganim besedilom se ta obveznost prenaša na same občane, ti pa niso v enakem
položaju, kar zadeva uporabe javnih dobrin. Predlagano besedilo izključuje odvoz s
traktorjem s strani gospodarske javne službe oziroma se ga prelaga na občane. To
pomeni, da skupina občanov, ki so lastniki nepremičnin, pa je njihova lokacija zaradi
zgodovinskih ali drugih razlogov taka, da pristop s cestnim motornim vozilom ni mogoč,
nima zagotovljene storitve javne gospodarske službe in je v neenakem položaju nasproti
ostalim občanom. Z amandmajem vzpostavljamo enakost občanov in puščamo odprto
samo redko izjemo.
Razprave na vloženi amandma ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem
predlagal naslednji
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324. sklep 13. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 19. 5. 2016:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ODVAJANJU
IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V OBČINI JESENICE
– DRUGA OBRAVNAVA – SPREJEM AMANDMAJA
V 16. točki 20. člena sprememb Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode se črta beseda „cestni“.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 23
PROTI - 3
Amandma je bil sprejet.
Druge razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v
sprejem predlagal naslednji
325. sklep 13. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 19. 5. 2016:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ODVAJANJU
IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V OBČINI JESENICE
– DRUGA OBRAVNAVA
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA, s
sprejetima amandmajema.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE – PRVA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala Irena
Micco – predsednica Statutarno–pravne komisije in Aleksander Pozvek – predsednik
Odbora za družbene dejavnosti.
V razpravi so sodelovali Boštjan Smukavec, Boris Grilc in Marija Mulej. Boštjan
Smukavec je predlagal, naj pravna služba še enkrat preveri, ali je besedilo vseh treh
odlokov v skladu z veljavno zakonodajo, da potem pri imenovanju direktorja javnega
zavoda ne bo prišlo do kakšnih nepotrebnih zapletov. Preveri pa naj se tudi, ali je res
potrebno, da je v odloku navedeno, da imajo prednost kandidati z vodstvenimi in
organizacijskimi izkušnjami. Boris Grilc je povedal, da je eden od pogojev za imenovanje
direktorja univerzitetna izobrazba ali magisterij stroke. Postavlja se vprašanje, katere
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stroke, zato naj se to bolj natančno opredeli. Bolj natančno pa naj se opredelijo tudi
vodstvene in organizacijske izkušnje (kakšne, koliko časa, ipd.), ali pa naj se iz besedila
Odloka črtajo. Marija Mulej je postavila vprašanje, ali se vodstvene in organizacijske
izkušnje oz. sposobnosti lahko zahtevajo v razpisu, če niso navedene v Odloku.
Druge razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
naslednji
326. sklep 13. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 19. 5. 2016:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE – PRVA OBRAVNAVA
Sprejme se predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska
knjižnica Jesenice – PRVA OBRAVNAVA, s pripombami in predlogi iz razprave:
 preveri se, ali se vodstvene in organizacijske izkušnje oz. sposobnosti lahko
zahtevajo v razpisu, če niso navedene v Odloku. V kolikor je to mogoče, se stavek
»Prednost imajo kandidati z vodstvenimi in organizacijskimi izkušnjami oz.
sposobnostmi, kar dokazujejo s preteklim delom (reference).« iz Odloka črta;
 v kolikor v Odloku ostane besedilo, da imajo prednost kandidati z vodstvenimi in
organizacijskimi izkušnjami oz. sposobnostmi, naj se besedilo dopolni tako, da bo iz
njega jasno razvidno, da so vodstvene in organizacijske izkušnje oz. sposobnosti
lahko iz kateregakoli področja dela;
 pravna služba naj še enkrat preveri, ali je besedilo Odloka v skladu z veljavno
zakonodajo, da potem pri imenovanju direktorja javnega zavoda ne bo prišlo do
kakšnih nepotrebnih zapletov;
 eden od pogojev za imenovanje direktorja je univerzitetna izobrazba ali magisterij
stroke. Postavlja se vprašanje, katere stroke, zato naj se to bolj natančno opredeli;
 vodstvene in organizacijske izkušnje naj se bolj natančno opredelijo (kakšne, koliko
časa, ipd.), ali pa naj se iz besedila Odloka črtajo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA
GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE – PRVA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala Irena
Micco – predsednica Statutarno–pravne komisije in Aleksander Pozvek – predsednik
Odbora za družbene dejavnosti.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal naslednji
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327. sklep 13. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 19. 5. 2016:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA
GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE – PRVA OBRAVNAVA
Sprejme se predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Gornjesavski muzej Jesenice – UPB1 – PRVA OBRAVNAVA, s pripombami in predlogi iz
razprave:
 preveri se, ali se vodstvene in organizacijske izkušnje oz. sposobnosti lahko
zahtevajo v razpisu, če niso navedene v Odloku. V kolikor je to mogoče, se stavek
»Prednost imajo kandidati z vodstvenimi in organizacijskimi izkušnjami oz.
sposobnostmi, kar dokazujejo s preteklim delom (reference).« iz Odloka črta;
 v kolikor v Odloku ostane besedilo, da imajo prednost kandidati z vodstvenimi in
organizacijskimi izkušnjami oz. sposobnostmi, naj se besedilo dopolni tako, da bo iz
njega jasno razvidno, da so vodstvene in organizacijske izkušnje oz. sposobnosti
lahko iz kateregakoli področja dela;
 pravna služba naj še enkrat preveri, ali je besedilo Odloka v skladu z veljavno
zakonodajo, da potem pri imenovanju direktorja javnega zavoda ne bo prišlo do
kakšnih nepotrebnih zapletov;
 eden od pogojev za imenovanje direktorja je univerzitetna izobrazba ali magisterij
stroke. Postavlja se vprašanje, katere stroke, zato naj se to bolj natančno opredeli;
 vodstvene in organizacijske izkušnje naj se bolj natančno opredelijo (kakšne, koliko
časa, ipd.), ali pa naj se iz besedila Odloka črtajo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA
ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE – PRVA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala Irena
Micco – predsednica Statutarno–pravne komisije in Aleksander Pozvek – predsednik
Odbora za družbene dejavnosti.
V razpravi so sodelovali Vera Pintar, Elvira Garibović in Andrej Lavtar. Vera Pintar je
povedala, da se pri vseh javnih zavodih od kandidatov zahteva samo aktivno znanje
slovenskega jezika, pri Zavodu za šport pa poleg tega vsaj še enega svetovnega jezika.
Pri vseh javnih zavodih naj se poenoti, da morajo kandidati za direktorja poleg
slovenskega jezika aktivno znati vsaj še en svetovni jezik. Elvira Garibović je predlagala,
da naj se besedilo Odloka dopolni tako, da bo iz njega jasno razvidno, da so vodstvene in
organizacijske izkušnje oz. sposobnosti lahko iz kateregakoli področja dela. Andrej
Lavtar pa je predlagal, glede na to, da so Jesenice obmejna občina, da naj se pri pogojih
točno specificira, da morajo kandidati za direktorja poleg aktivnega znanja slovenskega
jezika aktivno znati še angleški, nemški ali italijanski jezik.
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Druge razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
naslednji
328. sklep 13. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 19. 5. 2016:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA
ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE – PRVA OBRAVNAVA
Sprejme se predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod
za šport Jesenice – UPB1« - PRVA OBRAVNAVA ,s pripombami in predlogi iz razprave:
 preveri se, ali se vodstvene in organizacijske izkušnje oz. sposobnosti lahko
zahtevajo v razpisu, če niso navedene v Odloku. V kolikor je to mogoče, se stavek
»Prednost imajo kandidati z vodstvenimi in organizacijskimi izkušnjami oz.
sposobnostmi, kar dokazujejo s preteklim delom (reference).« iz Odloka črta;
 v kolikor v Odloku ostane besedilo, da imajo prednost kandidati z vodstvenimi in
organizacijskimi izkušnjami oz. sposobnostmi, naj se besedilo dopolni tako, da bo iz
njega jasno razvidno, da so vodstvene in organizacijske izkušnje oz. sposobnosti
lahko iz kateregakoli področja dela;
 iz besedila Odloka se črta pogoj »delovne izkušnje v športnih organizacijah in
združenjih«;
 pravna služba naj še enkrat preveri, ali je besedilo Odloka v skladu z veljavno
zakonodajo, da potem pri imenovanju direktorja javnega zavoda ne bo prišlo do
kakšnih nepotrebnih zapletov;
 eden od pogojev za imenovanje direktorja je univerzitetna izobrazba ali magisterij
stroke. Postavlja se vprašanje, katere stroke, zato naj se to bolj natančno opredeli;
 vodstvene in organizacijske izkušnje naj se bolj natančno opredelijo (kakšne, koliko
časa, ipd.), ali pa naj se iz besedila Odloka črtajo;
 pri vseh javnih zavodih se od kandidatov zahteva samo aktivno znanje slovenskega
jezika, pri Zavodu za šport pa poleg tega vsaj še enega svetovnega jezika. Pri vseh
javnih zavodih naj se poenoti, da morajo kandidati za direktorja poleg slovenskega
jezika aktivno znati vsaj še en svetovni jezik;
 glede na to, da so Jesenice obmejna občina, naj se pri pogojih točno specificira, da
morajo kandidati za direktorja poleg aktivnega znanja slovenskega jezika aktivno
znati še angleški, nemški ali italijanski jezik.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG ODPISA DOLGA IZ NASLOVA ZAPADLIH IN NEPLAČANIH NAJEMNIN
ZA NEPROFITNO STANOVANJE
Uvodno obrazložitev je podal Matej Smukavec.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala Andrej
Lavtar – predsednik Odbora za proračun in finance in Branka Stojanović – predsednica
Odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami.
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Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal naslednja
dva sklepa:
329. sklep 13. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 19. 5. 2016:
PREDLOG ODPISA DOLGA IZ NASLOVA ZAPADLIH IN NEPLAČANIH NAJEMNIN
ZA NEPROFITNO STANOVANJE
Dovoli se odpis celotnega dolga iz naslova najemnin za stanovanje št. 4 na naslovu
Hrušica 56, Hrušica, katerega najemnik je bil pokojni Arnaut Omer.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.
in
330. sklep 13. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 19. 5. 2016:
PREDLOG ODPISA DOLGA IZ NASLOVA ZAPADLIH IN NEPLAČANIH NAJEMNIN
ZA NEPROFITNO STANOVANJE
Dovoli se odpis celotnega dolga iz naslova najemnin za stanovanje št. 23 na naslovu
Kurirska pot 2c, Jesenice, katerega najemnik je bil pokojni Bogdanović Izidor.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – 2.
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, Uroš Lakić – namestnik predsednice
Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe ter 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
331. sklep 13. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 19. 5. 2016:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – 2.
DOPOLNITEV NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LAST
OBČINE JESENICE ZA LETO 2016
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Sprejme se 2. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last 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:
VOLITVE IN IMENOVANJA

TOČKA 10.1:
MNENJE K IMENOVANJU DIREKTORICE CENTRA ZA SOCIALNO DELO JESENICE
Uvodno obrazložitev je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja Boštjan Žigon.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal naslednji
332. sklep 13. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 19. 5. 2016:
MNENJE K IMENOVANJU DIREKTORICE CENTRA ZA SOCIALNO DELO JESENICE
Občinski svet občine Jesenice daje pozitivno mnenje k imenovanju Anite Bregar, univ.
dipl. soc. del., roj. 3. 1. 1966, stanujoče na naslovu Smokuč 44/a, Žirovnica za direktorico
Centra za socialno delo Jesenice za mandatno obdobje od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2021.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10.2:
PRENEHANJE MANDATA ČLANU OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE TER
ČLANU ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
Uvodno obrazložitev je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja Boštjan Žigon.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal naslednja
dva sklepa:
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333. sklep 13. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 19. 5. 2016:
PRENEHANJE MANDATA ČLANU OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE TER
ČLANU ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
1. Občinski svet občine Jesenice ugotavlja, da je na podlagi 37a. člena Zakona o lokalni
samoupravi Elvisu Vukaliću z dnem 1.5.2016 predčasno prenehal mandat člana
Občinskega sveta občine Jesenice.
2. Občinsko volilno komisijo se pozove, da na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih
volitvah ugotovi, kateremu kandidatu pripada nadomestni mandat v Občinskem svetu
občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.
in
334. sklep 13. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 19. 5. 2016:
PRENEHANJE MANDATA ČLANU OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE TER
ČLANU ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
Elvisu Vukaliću je zaradi predčasnega prenehanja mandata člana Občinskega sveta
občine Jesenice z dnem 1.5.2016 predčasno prenehala tudi funkcija člana Odbora za
gospodarstvo in gospodarske javne službe.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10.3:
PREDLOG ZA RAZREŠITEV IN IMENOVANJE NOVEGA ČLANA ODBORA ZA
GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
Uvodno obrazložitev je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja Boštjan Žigon.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal naslednja
dva sklepa:
335. sklep 13. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 19. 5. 2016:
PREDLOG ZA RAZREŠITEV IN IMENOVANJE NOVEGA ČLANA ODBORA ZA
GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
Občinski svet občine Jesenice ugotavlja, da na podlagi odstopne izjave Žigu Jerebu
predčasno preneha funkcija člana Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 23
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.
in
336. sklep 13. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 19. 5. 2016:
PREDLOG ZA RAZREŠITEV IN IMENOVANJE NOVEGA ČLANA ODBORA ZA
GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
Za preostanek mandatne dobe Občinskega sveta občine Jesenice in Odbora za
gospodarstvo in gospodarske javne službe se imenuje drugega člana Odbora, Janeza
Poljšaka, roj. 18. 9. 1945, stanujočega na naslovu Hrušica 2/b, Hrušica.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 23
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11:
POROČILA

TOČKA 11.1:
PREDLOG POROČILA ŠT. 1 O REALIZACIJI AKCIJSKEGA PROGRAMA VARSTV A
OKOLJA ZA LETO 2016
Uvodno obrazložitev je podal Matej Smukavec.
O sprejetih sklepih delovnega telesa Občinskega sveta občine Jesenice je poročala
Branka Stojanović – predsednica Odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z
nepremičninami.
V razpravi so sodelovali Vera Pintar, Jure Krašovec, Irena Micco, Egon Kepic, Maja
Otovič, Helena Razingar, Elvira Garibović in Janez Poljšak.
Vera Pintar je postavila vprašanje, ali bi se v gradivu poleg poročila lahko navedli tudi
ukrepi za izboljšanje. Jure Krašovec je povedal, da naj se na deponiji Mala Mežakla
najprej reši problem smradu in naj se za ta čas odpadkov iz drugih občin ne sprejema.
Irena Micco je postavila vprašanje, na kakšen način se odloča o kazalnikih. Predlaga, da
se v poročilo vključi tudi analize o zdravju ljudi in ekosistemov.
Egon Kepic je povedal, da se Občina Jesenice in Javno komunalno podjetje JEKO-IN že
vrsto let borita, da se na Malo Mežaklo odlagajo odpadki tudi iz drugih gorenjskih občin,
saj deponija lahko obratuje samo, če izpolnjuje določeno tonažo v letu. Strinja se, da
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smrad iz deponije ni prijeten, vendar če bi deponijo zaprli, bi morali odpadke iz Jesenic
voziti drugam, kar pa bi to storitev za občane zelo podražilo. Majo Otovič je zanimalo,
kdo so zavezanci za opravljanje meritev onesnaženosti tal s težkimi kovinami. Daje tudi
pobudo, da bi te meritve opravili v okviru meritev, ki jih izvaja Občina Jesenice. Helena
Razingar je postavila vprašanje, kakšna je kapaciteta deponije na Mali Mežakli, Elvira
Garibović pa je predlagala, da naj se pojasnila glede obratovanja deponije Mala Mežakla
objavijo v Jeseniških novicah, ker ljudje s temi informacijami niso seznanjeni. Janez
Poljšak je povedal, da je potrebno poskrbeti, da se iz deponije Mala Mežakla smrad ne
bo več širil.
Pojasnila in odgovore na vprašanja, postavljena v razpravi so podali mag. Valentina
Gorišek, Matej Smukavec in Alenka Markun.
Druge razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
naslednji
337. sklep 13. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 19. 5. 2016:
PREDLOG POROČILA ŠT. 1 O REALIZACIJI AKCIJSKEGA PROGRAMA VARSTVA
OKOLJA ZA LETO 2016
Sprejme se Poročilo št. 1 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2016.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11.2:
PREDLOG POROČILA O DELU RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE ZA
LETO 2015 S FINANČNIM POROČILOM
Uvodno obrazložitev sta podala mag. Vera Djurić Drozdek in mag. Stevo Ščavničar.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala Andrej
Lavtar – predsednik Odbora za proračun in finance in Uroš Lakić – namestnik
predsednice Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal naslednja
dva sklepa:
338. sklep 13. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 19. 5. 2016:
PREDLOG POROČILA O DELU RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE ZA
LETO 2015 S FINANČNIM POROČILOM
Občinski svet občine Jesenice se je seznanil s Poročilom o delu Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske za leto 2015 s finančnim poročilom.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 22
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Sklep je bil sprejet.
in
339. sklep 13. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 19. 5. 2016:
PREDLOG POROČILA O DELU RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE ZA
LETO 2015 S FINANČNIM POROČILOM
Občinski svet občine Jesenice soglaša z uporabo presežka prihodkov nad odhodki
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2015 v višini 5.830,13 € za izvajanje in
razvoj svoje dejavnosti.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 22
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11.3:
PREDLOG POROČILA O IZVAJANJU KONCESIONIRANE DEJAVNOSTI JAVNEGA
MESTNEGA PROMETA IN ŠOLSKIH PREVOZOV NA OBMOČJU OBČINE JESENICE
V LETU 2015
Uvodno obrazložitev sta podala Marko Markelj in Ivanka Zupančič Gaber.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala Andrej
Lavtar – predsednik Odbora za proračun in finance in Uroš Lakić – namestnik
predsednice Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
V razpravi so sodelovali Branka Stojanović, Jure Krašovec in Andrej Lavtar. Branka
Stojanović je postavila vprašanje, kako se oglašuje veljavna vozovnica pri prestopanju,
saj so občani zelo slabo seznanjeni z uporabo te vozovnice. Jure Krašovec je predlagal,
da se na voznih redih označi, kateri avtobusi so dostopni za invalide. Andrej Lavtar je
povedal, da javni mestni promet občine ne more biti kakorkoli pogojen z davčno politiko
države. Zanima pa ga, koliko avtobusov je na obnovljive vire energije (elektrika, bioplin,
ipd.) oz. kaj podjetje načrtuje na tem področju.
Pojasnila in odgovore na postavljena vprašanja sta podali Ivanka Zupančič Gaber in
Damijana Marn.
Druge razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
naslednji
340. sklep 13. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 19. 5. 2016:
PREDLOG POROČILA O IZVAJANJU KONCESIONIRANE DEJAVNOSTI JAVNEGA
MESTNEGA PROMETA IN ŠOLSKIH PREVOZOV NA OBMOČJU OBČINE JESENICE
V LETU 2015
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Sprejme se Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in
šolskih prevozov na območju Občine Jesenice v letu 2015, ki ga je pripravilo podjetje
ALPETOUR, Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, Kranj.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11.4:
PREDLOG POROČILA O POSLOVANJU IN IZVAJANJU GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE OSKRBE S TOPLOTO NA OBMOČJU OBČINE JESENICE ZA LETO 2015
Uvodno obrazložitev sta podala Marko Markelj in Robert Pajk.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala Andrej
Lavtar – predsednik Odbora za proračun in finance in Uroš Lakić – namestnik
predsednice Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
V razpravi so sodelovali: Boris Grilc, Janez Poljšak in Egon Kepic.
Boris Grilc je postavil vprašanje, ali je s koncesijsko pogodbo urejeno razmerje najema
omrežja, ki je v lasti Občine in pod kakšnimi pogoji. Zanima ga, kdo skrbi za vzdrževanje
toplovodnega omrežja, kakšni so stroški vzdrževanja in kakšen je delež Občine, ki je
namenjen vzdrževanju omrežja. Glede na to, da je priklopna moč vračunana v ceni, ga
zanima tudi, kaj potem pomeni priklopna moč, ki je posebej prikazana na položnici oz.
kakšno je njuno medsebojno razmerje.
Janez Poljšak je povedal, da je na eni strani priključna moč ogrevanja, na drugi strani pa
obračunska moč objekta. Razlika je približno 30 %, zato ga zanima, zakaj nastane ta
razlika, ter ali to pomeni, da se 30 % moči ne proda oz. da se 30 % moči da zastonj.
Egon Kepic je povedal, da je zakonodaja ista, dobavitelj toplote isti, človeški resursi isti,
cena za končnega odjemalca je nižja, večjih napak v letu in pol na sistemu ni bilo, pa je
JEKO-IN prikazal izgubo na letnem nivoju okoli 140.000 EUR, zdajšnjo podjetje pa
posluje z dobičkom okoli 10.000 EUR.
Pojasnila in odgovore na postavljena vprašanja sta podala Marko Markelj in Robert
Pajk.
Druge razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
naslednji
341. sklep 13. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 19. 5. 2016:
PREDLOG POROČILA O POSLOVANJU IN IZVAJANJU GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE OSKRBE S TOPLOTO NA OBMOČJU OBČINE JESENICE ZA LETO 2015
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Občinski svet se je seznanil s Poročilom o poslovanju in izvajanju gospodarske javne
službe oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice za leto 2015, ki ga je pripravilo
podjetje ENOS OTE, d.o.o.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11.5:
PREDLOG POROČILA ŽUPANA O REALIZACIJI SKLEPOV, SPREJETIH NA SEJAH
OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE ZA MANDATNO OBDOBJE 2014 – 2018
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal naslednji
342. sklep 13. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 19. 5. 2016:
PREDLOG POROČILA ŽUPANA O REALIZACIJI SKLEPOV, SPREJETIH NA SEJAH
OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE ZA MANDATNO OBDOBJE 2014 – 2018
Sprejme se predlog Poročila župana o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta
občine Jesenice za obdobje od meseca oktobra 2014 do meseca aprila 2016.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 12:
INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Župan Tomaž Tom Mencinger je svetnikom predstavil informacije v zvezi z junijsko sejo
Občinskega sveta, dopisom ZKD Jesenice glede finančnih sredstev za ljubiteljsko
kulturo, v zvezi z dobrodelnim koncertom Gledališča Toneta Čufarja Jesenice za obnovo
fasade, dogodki v sklopu miss narcis, odprtjem športnega poligona v Športnem parku
Podmežakla, nacionalnim tednom prostovoljstva, investicijo Cesta v Rovte–Trebež in
izgradnjo športnega igrišča na Blejski Dobravi ter v zvezi z objavo javnega naročila za
dobavo opreme oziroma pohištva za Osnovno šolo Koroška Bela.
Nato je odprl razpravo še za vprašanja in pobude svetnikov:
12.1 Egon Kepic – vprašanje – ustno
160. vprašanje 13. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 19. 5. 2016 k 12.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
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Gospa Vera Grgurič s Planine pod Golico se je povezala z njim in svetnico Heleno
Razinger ter postavila nekaj vprašanj v zvezi s sanacijo ceste Belcijan–Betel. Projekt
namreč ne poteka tako, kot je bil predstavljen krajanom pred začetkom projekta. Cesta
čez Križevce, čez katero naj bi potekal prevoz je sicer prevozna, a v zelo slabem stanju.
Zagotovljeno naj bi bilo tudi, da bo tudi cesta čez najbolj kritičen del, razen v kratkih
obdobjih, vedno prevozna, a temu ni tako, niti ni zagotovljene varovane pešpoti.
V imenu krajanov so bila postavljena naslednja vprašanja:
1. Ali je nadomestna mehanizacija voljo? O tem naj bi bili obveščeni do srede 18. 5.
2016, a odgovora še vedno ni.
2. Pokvarjen stroj na cesti naj bi se umaknil, saj predstavlja nevarnost – do danes se
še ni. Kdaj se bodo dela začela nadaljevati?
3. Kako je mogoče, da izvajalec ni predvidel morebitnih težav, glede na izčrpno
geološko poročilo, v katerem je zavedena težavnost zaradi sestave tal?
Predvidevajo, da so bili ob podpisu pogodbe o seznanjeni z geološkimi poročili in
težavnostjo oziroma so bili ob razpisu podatki na voljo vsem morebitnim
izvajalcem.
4. Glede na potek dela na gradbišču se krajanom porajajo dvomi. Potrebno bi bilo
zabiti 35 pilotov, do sedaj so jih zabili 3, nato se je stroj pokvaril. Ali bodo dela
zaključena v roku?
5. Kdo je odgovoren za nadzor nad izvajanjem dela? – Ob tem so mislili na nadzor s
strani občine kot investitorja.
6. Vprašanje ga. Vere Grgurič - Turistična kmetija Betel je vir prihodkov oziroma
služba družine Grgurič. V mesecu juniju, ko naj bi dela potekala, niso sprejemali
rezervacij (so se prilagodili razmeram). V juliju in avgustu pa imajo rezervacije in
sprejeta naročila prek agencije iz tujine. Kako naj usmerja goste prek Križevcev –
po neprimerni cesti, glede na to, da je dobila odgovor, da je to gozdna cesta in je
vožnja na lastno odgovornost, za urejenost pa je odgovorno Gozdno
gospodarstvo?
7. Kako je lahko obvozna cesta – gozdna cesta in vožnja po njej na lastno
odgovornost ?
8. Ali se bodo dela podražila in če se bodo, kdo bo kril ta sredstva? Če bo obvozna
cesta res čez Križevce, ali se bo sanirala?
Marko Markelj je pojasnil, v kateri fazi je investicija, in da se o vseh podrobnostih
dogovarjajo tudi na tedenskih operativnih sestankih, na katerih je prisotna tudi gospa
Vera Grgurič.
Helena Razingar je povedala, da bo Marku Marklju na elektronski naslov poslala
postavljena vprašanja in prosi, če bo lahko odgovore nanje predstavil ge. Grgurič na
jutrišnjem koordinacijskem sestanku.
12.2 Egon Kepic – pobuda – ustno
161. pobuda 13. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 19. 5. 2016 k 12.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Navezal se je na razpis za turistične prireditve in na prireditev, pri kateri sodeluje, tj.
Smuk za trofejo Svinjska glava. Njihova sekcija se je na razpis pritožila, in sicer na sam
sklep, ne pa na višino dodeljenih sredstev oziroma točkovanje. Za pritožbo je zakonsko
določeno 8 dni, odločil naj bi župan s končno odločbo. Po šestih tednih so prejeli odgovor
od komisije, ki po njegovem mnenju sploh ni pristojna za to. V prejetem sklepu pa je toliko
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napak, da bi v primeru upravnega spora »padel« tudi razpis, s čimer bi vsa društva letos
izgubila sredstva. V primeru pritožbe pritožnik zavira ostala društva, da bi prejela
sredstva, zato se pritožbi odpovedujejo in bodo sprejeli tisto, kar jim je namenila Občina.
Uroš Lakić je kot član komisije za izvedbo postopka omenjenega javnega razpisa
povedal, da je odlok napisan jasno ter da se je morala komisija držati točk, ki so
navedene v razpisu, Egon Kepic pa je povedal, da se ne pritožuje zaradi same višine
dodeljenih sredstev, temveč zaradi napak v dokumentu, ki ga je prejel.
12.3 Andrej Lavtar – pobuda – ustno
162. pobuda 13. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 19. 5. 2016 k 12.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Že sama selitev FURS-a je bila sporna, na njihovi spletni strani pa piše, da so odprti
dvakrat na teden. Ko se oglasiš na lokaciji, piše, da so odprti samo še dva ponedeljka na
mesec, za mesec maj pa je bilo spodaj objavljeno še eno obvestilo, da je odprt samo
enkrat v mesecu. Prosi, da župan ukrepa, pri čemer ima najbrž podporo celotnega
Občinskega sveta.
12.4 Andrej Černe, Andrej Lavtar, Branko Bergant, Boris Grilc, Miha Rebolj, Vera
Pintar, Janez Poljšak in Helena Razingar – pobuda – ustno/pisno
163. pobuda 13. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 19. 5. 2016 k 12.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Izpraznitev cerkve Marijinega Vnebovzetja na Stari Savi in priložnostna odprtja
Čeprav za cerkev na Stari Savi dolgoročne rešitve še ni na vidiku, je trenutno stanje
nesprejemljivo. Tudi neobnovljena cerkev, kakršna je v trenutnem stanju, si ne zasluži
ostati skladišče ograj, smetnjakov in druge opreme.
Občinska uprava naj zahteva od Zgornjesavskega muzeja, da poskrbi za izpraznitev
cerkve še pred poletjem, cerkev naj se pospravi in pripravi v stanje, ki bo primerno za
priložnostna odprtja ob dogodkih na Stari Savi.
V ta namen predlagajo, da se prouči možnost fazne ureditve objekta, saj ej za cerkev
pridobljeno gradbeno dovoljenje za celovito rekonstrukcijo, ki faznosti ne predvideva.
Pogoj za uporabo objekta je izvedba vseh del po veljavnem gradbenem dovoljenju ter
pridobitev uporabnega dovoljenja.
Apelirajo tudi na Zavod za varstvo kulturne dediščine – Območna enota Kranj, naj
omogoči spremembo projektne dokumentacije in definiranje zaključenih faz (in
posamična/ločena uporabna dovoljenja), ki bi omogočilo postopno ureditev objekta po
zmožnostih Občine.
Z odprtjem cerkve, čeprav bi šlo za fazno obnovo, bomo hitro dosegli zavedanje o
obstoju kulturne dediščine, ki je nedostopna, spregledana in pozabljena, s priložnostnimi
koncerti in prireditvami pa bi lahko morda celo zbrali tudi nekaj prostovoljnih prispevkov
za osnovna zaščitna dela v notranjosti, da bi cerkev lahko vsaj začasno postala
funkcionalen prireditveni prostor, četudi v močno okrnjeni obliki.
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12.5 Jure Krašovec – pobuda – ustno
164. pobuda 13. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 19. 5. 2016 k 12.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Navezal se je na odgovore na dane pobude z zadnje seje Občinskega sveta, s katerimi
zopet ni zadovoljen in je pripravljavce odgovorov na prejšnji seji prehitro pohvalil.
12.6 Branka Stojanović – pobuda – ustno/pisno
165. pobuda 13. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 19. 5. 2016 k 12.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Pravica do vode v Ustavi RS ni dovolj dobro definirana, zasebni kapital pa stremi k temu,
da se voda in vodni viri opredelijo kot vsako drugo tržno blago.
Z zapisom neodtujljive pravice vode v Ustavo RS zaobjamemo oskrbo prebivalstva s
pitno vodo, oskrbo gospodinjstev, za katero ni možno več podeljevati koncesij, vodni viri
pa služijo prednostno in trajnostno, ne morejo se privatizirati in komercializirati in
obravnavati kot vsako drugo blago, da je voda vitalni del okolja, osnovna dobrina in
naravni vir, ki je strateškega pomena za življenje vseh živih bitij, razvoj in varnost države.
Ker je voda splošna in temeljna pravica vsakogar in javno dobro obenem, katerega je
država dolžna varovati in skrbeti v imenu svojih državljanov in prihodnjih rodov.
Zato Občinskemu svetu občine Jesenice predlaga, da podpre Peticijo civilne iniciative Za
Slovenijo in Svobodo in sprejme sklep, da se v Ustavo RS zapiše neodtujljiva pravica do
vseh vrst voda (površinskih voda, podzemnih voda, vseh vodotokov), Državni zbor
Republike Slovenije pa do poletja 2016 sprejme spremembo Ustave Republike Slovenije
tako, da bo na najvišji ravni zapisana neodtujljiva pravica vode za vsakogar.
Župan Tomaž Tom Mencinger je v sprejem predlagal
343. sklep 13. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 19. 5. 2016:
INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Občinski svet občine Jesenice podpira Peticijo Civilne iniciative Za Slovenijo in Svobodo,
da se v Ustavo RS zapiše neodtujljiva pravica do vode.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 23
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
12.7 Andrej Černe – vprašanje – ustno
166. pobuda 13. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 19. 5. 2016 k 12.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Zanimalo ga je, kako daleč je Občina Jesenice z izbiro izvajalca za obvoznico Lipce.
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Marko Markelj je odgovoril, da je bilo izvedeno odpiranje ponudb – prejeli smo dve
ponudbi, ki izpolnjujeta pogoje. Računamo, da bo župan sklep o izbiri izvajalca podpisal
še ta teden, potem bomo o izboru obvestili izvajalca. Po poteku roka za pritožbo sledi
podpis pogodbe in nato začetek izvedbe del. Z razpisom je bilo predvideno, da se bodo
dela letos začela in zaključila drugo leto, vendar bomo poskusili investicijo zaključiti še
letos, saj je bila prejeta ponudba bistveno cenejša od razpisane vrednosti.
12.8 Bojan Korbar – vprašanje – pisno
167. vprašanje 13. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 19. 5. 2016 k 12.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Krajani Slovenskega Javornika se pritožujejo zaradi neprijetnih vonjav, ki prihajajo iz
čistilne naprave. Vonjave so tako močne, da je nemogoče imeti odprta okna.
Zato lepo prosi, če bi se dalo dobiti kakšna pojasnila glede vonjav in delovanja naprave in
sestanek s krajani na čistilni napravi z odgovornimi osebami.
Za odgovor se lepo zahvaljuje.
12.9 Elvira Garibović – pobuda – pisno
168. pobuda 13. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 19. 5. 2016 k 12.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Glede na to, da v občini Jesenice večina informacij do občanov pride preko Jeseniških
novic (kljub socialnim omrežjem ipd.) predlaga, da se tako videz kot vsebina Jeseniških
novic nekoliko pomladita oziroma osvežita.
Zdi se ji, da je v občini dovolj nejasnih tem, vprašanj, dvomov, ki bi se z informacijami
lahko odpravili. Zato predlaga, da se novice bolj posvetijo perečim tematikam, pojasnilom,
pa na nasprotni strani tudi veselim, zanimivim dogodkom v občini. Sama informacija o
dogajanju bi bila bolj slikovita, da bi dogodki privabili več ljudi.
Torej, njena pobuda so sveže, pestre, zanimive in bralcem vseh generacij všečne
Jeseniške novice.
12.10 Uroš Lakić – vprašanje – pisno
169. vprašanje 13. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 19. 5. 2016 k 12.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Dve leti in pol je minilo od evropskega prvenstva v košarki, nekoliko več od temeljite
prenove hale Podmežakla. Zato močno bode v oči in zmoti klavrno stanje predvsem
levega stopnišča, ki vodi na severno tribuno.
Pohodna površina stopnic odstopa, madeži rjavečega vgrajenega materiala povsod,
ograja s katere odstopa barva…
Verjetno obstajajo garancijski roki na izvedena dela, zakaj jih ne izkoristimo?
12.11 Žiga Pretnar – pobuda – pisno
170. pobuda 13. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 19. 5. 2016 k 12.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
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Daje pobudo, da se pregled sklepov podaja od naslednje seje naprej, s katero se je
predhodno poročilo zaključilo, razen v primeru nerealiziranih sklepov, ki so vmes postali
realizirani. Pobudo podaja v imenu svetniške skupine Socialnih demokratov.
12.12 Uroš Lakić – pobuda – pisno
171. pobuda 13. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 19. 5. 2016 k 12.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Pobudo vlaga na predlog občana Andraža Kosa, ki že dlje časa opaža redne pritožbe
večjega števila občanov glede pločnika ob cesti 152171. Omenjeni pločnik poteka po
parceli 91/3 in se konča pred priključkom ceste 652411 ob koncu omenjene parcele v
križišču ceste 152171 s cesto 654571 (Visoka šola – Kovinar).
Pešci na tej točki ostanejo brez možnosti varnega nadaljevanja poti in morajo hoditi ob
cesti naprej ali izven urejenega prehoda za pešce prečkati precej prometno križišče, ko
nadaljujejo pot proti trgovskim centrom ali mostu. Vsi občani si enotno želijo na tem
mestu prehod za pešce, ki jim bo omogočal varno nadaljevanje poti.
Glede na dejstvo, da je javna pot 654571 v zadnjih letih postala vpadnica za nakupovalne
centre in je zato precej bolj prometna, kot industrijski promet preko mostu, občan
predlaga rešitev, s katero se zavaruje vse udeležence v prometu s približanjem
prometnega režima in klasifikacije cest v križišču k dejanskem stanju.
Rešitev zahteva več korakov, kateri bodo skupaj omogočili izvedbo daljše površine za
pešce, ki bo potekala vzporedno glavni cesti v celotni dolžini križišča:
1. cesto 152171 se v križišču s cesto 654571 razdeli na dve cesti:
a. 152171M (preko mostu do naslednjega križišča)
b. 152171S (do semaforja)
2. cesto 152171M se spremeni v javno pot
3. cesto 654571 se spremeni v krajevno cesto
4. vzporedno s krajevno cesto 654571, ki se nadaljuje s krajevno cesto 152171S. se
v celotni dolžini križišča označi površina za pešce v širini pločnika
5. javno pot 652411 se spremeni v površino za pešce z izjemo za lokalni dovoz
6. javno pot 152171M se, preko urejenega prehoda za pešce, pravokotno priključi na
prednostno krajevno cesto 654571
Materialni stroški, ki bi v tem postopku nastali, so stroški barvanja novih talnih označb in
postavitve prometnih znakov, ki voznike opozarjajo na nov prometni režim.
12.13 Žiga Pretnar – pobuda – pisno
172. pobuda 13. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 19. 5. 2016 k 12.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
V imenu občanov prosi, da se pristojnim za kolesarsko stezo posreduje pobudo za
izboljšanje prometnih označb na kolesarski stezi ter večji nadzor nad uporabniki
kolesarske steze, saj navedeno stezo uporabljajo tudi sprehajalci s psi in brez in podobni
ter tako marsikdaj onemogočajo normalno uporabo tistim, katerim je namenjena.
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12.14 Žiga Pretnar – pobuda – pisno
173. pobuda 13. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 19. 5. 2016 k 12.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
V imenu občanov na Plavžu, ki pogrešajo pravo budnico za 1.maj, kot je bila včasih s peš
sprevodom Pihalnega orkestra Jesenice-Kranjska Gora skozi Jesenice in predlagajo, da
bi le-ta potekal po stari Titovi cesti od sodišča do Kosove graščine in naprej.
12.15 Žiga Pretnar – pobuda – pisno
174. pobuda 13. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 19. 5. 2016 k 12.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
V imenu svetniške skupine Socialnih demokratov o podpori s sklepom Občinskega sveta
občine Jesenice pobudi strokovne skupine za pravico do pitne vode, ki je v postopku na
državnem nivoju že vložila predlog za spremembo Ustave Republike Slovenije.
Argumentov za sprejetje podpore je več, ki pa se najbolje razberejo iz mnenja o predlogu
za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega
zakona - pravica do pitne vode (EPA 463-VII), ki ga je zavzela strokovna skupina
imenovana s strani ustavne komisije:«
Mnenje o predlogu za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z
osnutkom ustavnega zakona - pravica do pitne vode (EPA 463-VII) je priloga pobude
12.16 Andrej Lavtar – informacija – ustno
Z g. Ščavničarjem z Razvojne agencije Zgornje Gorenjske ob ekološki tržnici, ki bo
prihodnji četrtek, organizirata t. i. dan električne mobilnosti, tematika bodo električna
vozila. Na dogodek vabi tudi vse člane Občinskega sveta.

Drugih informacij, vprašanj in pobud ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger 13.
redno sejo Občinskega sveta zaključil ob 20.10.

SVETOVALKA OBČINSKEGA
SVETA OBČINE JESENICE
Mojca LEVSTIK

ŽUPAN
OBČINE JESENICE
Tomaž Tom MENCINGER

24

