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ZAPISNIK
15. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 22. 9. 2016, OB 17.00 V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNE ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
Branko BERGANT, 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, Eva REBERNIK, Miha REBOLJ, Alma
REKIĆ, Boštjan SMUKAVEC, Branka STOJANOVIĆ, Simona ŠTRAVS, Veronika
VIDMAR in Boštjan ŽIGON (26 od 28 članov)
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANA: Helena RAZINGAR in Andrej ČERNE
OSTALI PRISOTNI:
Tomaž Tom MENCINGER – župan občine Jesenice, mag. Valentina GORIŠEK –
direktorica občinske uprave, Marko MARKELJ – direktor Komunalne direkcije, Petra
DEČMAN – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, mag. Vera
DJURIĆ DROZDEK – vodja Oddelka za gospodarstvo, Matej SMUKAVEC – vodja
Oddelka za okolje in prostor ter Mojca LEVSTIK – svetovalka za Občinski svet
NOVINARJI:
Klementina MEŽEK SKUMAVC – GTV in Tina DOKL – Gorenjski glas
ZAPISNIK JE ZAPISALA:
Mojca LEVSTIK
Župan Tomaž Tom Mencinger je na začetku 15. 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 24 svetnic in svetnikov, kar pomeni, da je Občinski svet
sklepčen, kdo je bil, poleg svetnic in svetnikov, še vabljen na sejo ter katero dodatno
gradivo so svetniki že prejeli pred sejo.
Župan Tomaž Tom Mencinger je na podlagi 39. člena Poslovnika o delu občinskega
sveta predlagal, da se na dnevni red 15. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice
uvrsti dodatna točka dnevnega reda: »Predlog za uvrstitev novega projekta v Načrt
razvojnih programov za obdobje 2016 – 2019.« Občina Jesenice je bila ob sodelovanju z
OZG in ZD Jesenice uspešna na javnem razpisu Ministrstva za zdravje. Dne 15. 9. 2016
smo s strani MZ prejeli obvestilo o informativnem izračunu dodeljenih sredstev z
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navodilom, da prijavitelji lahko na tej podlagi izvedemo ustrezne postopke v zvezi z
javnim naročanjem ter da mora biti investicija zaključena do 30. 11. 2016. Vire za
investicijo predstavljajo sredstva sofinanciranja MZ ter OZG in v ta namen je potrebno v
NRP Občine Jesenice vključiti nov projekt.
Župan je v sprejem predlagal
364. sklep 15. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 9. 2016:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
Predlagani dnevni red 15. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice se razširi tako,
da se vanj vključi dodatna točka z naslovom »Predlog za uvrstitev novega projekta v
Načrt razvojnih programov za obdobje 2016 – 2019.« Točka se obravnava kot 10. točka
dnevnega reda, ostale točke pa se ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 23
Sklep je bil sprejet.
Župan Tomaž Tom Mencinger je svetnike vprašal še po morebitnih drugih predlogih za
spremembo predlaganega dnevnega reda a jih ni bilo, zato je v sprejem predlagal
365. sklep 15. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 9. 2016:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
1. Potrditev besedila zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 22.6.2016
2. Predlog Odloka o priznanjih občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
3. Predlog Odloka o lokalni turistični vodniški službi v občini Jesenice – PRVA
OBRAVNAVA
4. Predlog Novelacije Programa urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in
upravljanju Občine Jesenice za obdobje 2016 - 2019 - DRUGA OBRAVNAVA
5. Predlog Lokalnega programa za kulturo občine Jesenice za obdobje 2017 – 2020 –
PRVA OBRAVNAVA
6. Predlog Strategije razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 2017 – 2020 – PRVA
OBRAVNAVA
7. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 4. dopolnitev Načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2016
8. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 4. dopolnitev Načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2016
9. Predlog izvzema tržnega stanovanj iz seznama tržnih stanovanj in vključitev le - tega
v seznam neprofitnih stanovanj
10. Predlog za uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2016 –
2019.
11. Predlog sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2016 - 2019
12. Predlog soglasja k zadolževanje javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice
in izdaji poroštva Občine Jesenice
13. Volitve in imenovanja: predlog za soglasje k imenovanju direktorja Osnovnega
zdravstva Gorenjske
14. Informacije, vprašanja in pobude
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 24
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA 14. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE
BILA 22. 6. 2016
Župan Tomaž Tom Mencinger je v razpravo dal besedilo zapisnika 14. redne seje
Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 22. 6. 2016.
Razprave in pripomb ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger predlagal
366. sklep 15. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 9. 2016:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA 14. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE
BILA 22. 6. 2016
Potrdita se besedilo zapisnika in poročilo z realizacijo sklepov, sprejetih na 14. redni seji
Občinskega sveta, ki je bila 22. 6. 2016.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O PRIZNANJIH OBČINE JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročala Irena
Micco – predsednica Statutarno-pravne komisije.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v
sprejem predlagal
367. sklep 15. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 9. 2016:
PREDLOG ODLOKA O PRIZNANJIH OBČINE JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA
Sprejme se predlog Odloka o priznanjih Občine Jesenice - DRUGA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O LOKALNI TURISTIČNI VODNIŠKI SLUŽBI V OBČINI
JESENICE – PRVA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala mag. Vera Djurić Drozdek.
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.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
368. sklep 15. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 9. 2016:
PREDLOG ODLOKA O LOKALNI TURISTIČNI VODNIŠKI SLUŽBI V OBČINI
JESENICE – PRVA OBRAVNAVA
Sprejme se predlog Odloka o lokalni turistični vodniški službi v občini Jesenice – PRVA
OBRAVNAVA, s predlogi iz razprave:
 v celoti naj se črta 5. člen Odloka;
 uskladi naj se besedilo 1. in 2. odstavka 10. člena Odloka;
 v Odloku naj se opredli izbris lokalnega turističnega vodnika iz registra na lastno
pobudo turističnega vodnika;
 v 7. členu Odloka se navede, da ko lokalni turistični vodnik sprejme naročilo za
vodenje, se vzpostavi obligacijsko razmerje med naročnikom storitve in lokalnim
turističnim vodnikom, TIC pa potem do naročnika nima nobene obveznosti več.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG NOVELACIJE PROGRAMA UREJANJA IN VZDRŽEVANJA OTROŠKIH
IGRIŠČ V LASTI IN UPRAVLJANJU OBČINE JESENICE ZA OBDOBJE 2016 - 2019 DRUGA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podal Matej Smukavec.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročala Branka
Stojanović – predsednica Odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z
nepremičninami.
Uroš Lakić se je zahvalil, ker je bil upoštevan predlog za vzpostavitev otroškega igrišča v
KS Sava. Je pa v večini odgovorov navedeno, da se bodo predlogi preučili, zato ga
zanima, koliko časa se bodo predlogi preučevali, kajti Krajevna skupnost še nič ne ve o
teh predlogih.
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Matej Smukavec je pojasnil, da bo po sprejetju programa na seji Občinskega sveta
najprej sklican sestanek s predstavniki Krajevne skupnosti Plavž, na katerem se bodo
dogovorili o vzdrževanju igrišč. Sočasno bodo sklicani sestanki tudi z ostalimi krajevnimi
skupnostmi, na območju katerih so locirana igrišča in kjer se pojavljajo težave z
vandalizmom na igriščih.
Po razpravi je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal naslednji
369. sklep 15. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 9. 2016:
PREDLOG NOVELACIJE PROGRAMA UREJANJA IN VZDRŽEVANJA OTROŠKIH
IGRIŠČ V LASTI IN UPRAVLJANJU OBČINE JESENICE ZA OBDOBJE 2016 - 2019 DRUGA OBRAVNAVA
Sprejme se Novelacija Programa urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in
upravljanju Občine Jesenice za obdobje 2016 – 2019 – DRUGA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG LOKALNEGA PROGRAMA ZA KULTURO OBČINE JESENICE ZA
OBDOBJE 2017 – 2020 – PRVA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala Vera Pintar.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala
Aleksander Pozvek – predsednik Odbora za družbene dejavnosti in Andrej Lavtar –
predsednik Odbora za proračun in finance.
V razpravi so sodelovali: Simona Štravs, Marija Mulej, Branko Bergant, Andrej Lavtar,
Boštjan Smukavec, Vera Pintar in Boris Grilc.
Simona Štravs je podala pripombe v imenu Svetniške skupine SD. Izpostavila je
pomanjkanje ustreznih kadrov v vseh treh javnih zavodih na področju kulture, razpršenost
dejavnosti ter pogosto datumsko pokrivanje izvajanja dogodkov in problematiko delovanja
ljubiteljske kulture. Poudarila je, da bi se za vse javne zavode organizirala skupna služba,
predvsem računovodska služba, kadrovska in pravna služba, povezali pa bi lahko tudi
vzdrževanje in upravnike. Zveza kulturnih društev bi morala prevzeti večjo koordinacijo
med društvi, društva pa bi se morala med seboj dogovoriti glede skupne uporabe
prostorov, da bi bili le-ti v celoti izkoriščeni. V občini bo potrebno razmisliti in ustrezno
rešiti javno infrastrukturo na področju kulture, ker mnogi objekti razpadajo (npr. Kulturni
dom na Hrušici), zato Svetniška skupina SD predlaga, da se program za kulturo v tem
delu tudi dopolni. (Pisne pripombe Svetniške skupine SD v celoti so priloga zapisnika in
sklepa št. 370.)
Marija Mulej je povedala, da so dober primer skupnih služb računovodske, kadrovske in
pravne službe pri Osnovnem zdravstvu Gorenjske, ki opravljajo naloge za vse
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zdravstvene domove. Vendar je v tem primeru verjetno bistveno lažje, ker se povsod
izvaja zdravstvena dejavnost, v primeru kulturnih javnih zavodov pa se izvajajo različne
dejavnosti. V preteklosti so Gledališče Toneta Čufarja, Gornjesavski muzej in Občinska
knjižnica že imeli skupno računovodsko službo, vendar so se s sprejemanjem področne
zakonodaje postavila nova pravila, novi temelji ter vedno večje administrativne zadeve,
tako da bi danes ena oseba težko opravljala naloge za vse tri javne zavode. Predlaga, da
se strokovne službe Občine sestanejo z direktorji in računovodji javnih zavodov in
preučijo predloge o eventuelni organizaciji skupnih služb.
Branko Bergant je postavil vprašanje, koliko je predstavljeni program sploh realen, glede
na to, da je občinski proračun vsako leto nižji. Boris Grilc pa je povedal, da je v SWOT
analizi, kot eno izmed nevarnosti navedeno pomanjkanje zanimanja za kulturo. Jesenice
so multinacionalno območje, zato ga zanima, kaj kaže na to, da bi lahko prišlo do
pomanjkanja zanimanja za kulturo. Iz grafa, kjer je prikazano število obiskovalcev kina, je
razvidno, da je število obiskovalcev v upadanju, zato ga zanima, kakšni ukrepi so
predvideni, da bi se število obiskovalcev kina spet povečalo.
Vera Pintar je podala pojasnila, da bo v okviru projekta Moj kino vsak zadnji petek v
mesecu v kinu na ogled več filmov, namenjenih različnim generacijam. Filmi bodo
novejši, predvajani v sodobni tehnologiji. Projekt bo poskusno potekal tri mesece.
Andrej Lavtar je opozoril, da tudi večji kinematografi v današnjem času težko poslujejo.
Kino bo verjetno v prihodnje potreboval neko drugačno obliko kot je poznana danes.
Boštjan Smukavec je povedal, da se vsi zadevamo, da program glede vlaganj sredstev
najbrž ni realen. Vendar pa je delovna skupina pri pripravi dokumenta veliko časa
namenila pogovorom z direktorji javnih zavodov ravno o tej problematiki. Če se npr.
Gornjesavskega muzeja ne bo v kratkem popravilo, se bo podrl, Občinska knjižnica ne
more obratovati, ker ne ustreza zakonskim normativom, Gledališče Toneta Čufarja pa
ima premalo prostorov in zato ta problematika mora biti navedena v dokumentu, saj bo
potrebno najti neke rešitve, kajti področje kulture je, za razliko od področja športa, zelo
podhranjeno.
Po razpravi je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal naslednji
370. sklep 15. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 9. 2016:
PREDLOG LOKALNEGA PROGRAMA ZA KULTURO OBČINE JESENICE ZA
OBDOBJE 2017 – 2020 – PRVA OBRAVNAVA
Sprejme se Lokalni program za kulturo občine Jesenice za obdobje 2017 – 2020 – PRVA
OBRAVNAVA, s predlogi iz razprave:
 pripombe Svetniške skupine SD (pisne pripombe v celoti so priloga sklepa);
 strokovne službe Občine naj se sestanejo z direktorji in računovodji javnih zavodov
in preučijo predloge o eventuelni organizaciji skupnih služb;
 koliko je predstavljeni program sploh realen, glede na to, da je občinski proračun
vsako leto nižji;
 v SWOT analizi je kot eno izmed nevarnosti navedeno pomanjkanje zanimanja za
kulturo. Jesenice so multinacionalno območje; kaj kaže na to, da bi lahko prišlo do
pomanjkanja zanimanja za kulturo;
 iz grafa, kjer je prikazano število obiskovalcev kina, je razvidno, da je število
obiskovalcev v upadanju; kakšni ukrepi so predvideni, da bi se število obiskovalcev
kina spet povečalo.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 23
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA ŠPORTA V OBČINI JESENICE ZA OBDOBJE
2017 – 2020 – PRVA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podal Miha Rebolj.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala
Aleksander Pozvek – predsednik Odbora za družbene dejavnosti in Andrej Lavtar –
predsednik Odbora za proračun in finance.
V razpravi so sodelovali Andrej Lavtar, Simona Štravs, Janez Poljšak, Jure Krašovec
in Miha Rebolj.
Andrej Lavtar je povzel razpravo iz Odbora za proračun in finance, na katerem je bilo
najbolj izpostavljeno predvideno povišanje sredstev. Na Odboru je bilo postavljeno
vprašanje zakaj tako povišanje sredstev in kateri so tisti specifični cilji, zaradi katerih je
predvideno povišanje sredstev. Zanima pa jih tudi, od kje se bodo pridobila ta sredstva,
glede na to, da se proračun ne bo povečeval in da sredstev že sedaj povsod primanjkuje.
Simona Štravs je podala pripombe v imenu Svetniške skupine SD. Povedala je, da iz
dokumenta ni razvidno, kdo je Strategijo pripravil. Izpostavila je tudi, da je pri vsaki
strategiji potrebno postaviti strateške cilje in prioritete, zato je potrebno dokument
dopolniti z operativno izvedbo, da bo razvidna aktivnost oz. ukrep glede na rok izvedbe.
Ukrepi naj se tudi ovrednotijo, kajti tako ovrednotenje bo potem lahko pokazalo zapisano
utemeljitev v oceni finančnih in drugih posledic, da bo potrebno sredstva povečati za 20
%. Hkrati pa naj se izdela za obdobje 2017 – 2020 strategija in program aktivnosti na
področju prostočasnih dejavnosti, Občinskemu svetu pa naj se predstavi tudi poročilo o
delovanju Mladinskega centra Jesenice ter poročilo o delu, poslovanju, porabi
proračunskih sredstev in aktivnosti za Letovišče Pinea Novigrad. (Pisne pripombe
Svetniške skupine SD v celoti so priloga zapisnika in sklepa št. 371)
Janez Poljšak je povedal, da je bil sam sicer član delovne skupine, vendar pa je nad
pripravljeno Strategijo precej razočaran, ker to ni strategija športa, ampak je strategija
Zavoda za šport. Pri pripravi dokumenta se je razmišljalo samo o investicijah, ni pa se
razmišljalo, da to pomeni neko dolgoročno obremenitev, ki jo občina ne zmore. Že
večkrat je opozoril, da je temeljna podlaga vsake strategije družbeni proizvod. Tega
družbenega proizvoda se mora za posamezno dejavnost izkazati toliko, da se potem
lahko na tem zgradi neka strategija. Število otrok ta trenutek precej očitno pada,
posamezne aktivnosti in dejavnosti nimajo nobenega podmladka, razen hokeja pa na
Jesenicah tudi ni nobenega moštva, ki bi nastopalo v prvi slovenski ligi. Strategija bi
morala biti narejena v tej smeri, ne pa da se v njej razmišlja o neki stezi, ki se je niti ne
more postaviti na Jesenicah, ker ni prostora in ki bi pomenila tudi zelo velike stroške.
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Vsako povečanje infrastrukture preko minimalne meje namreč pomeni velik odliv sredstev
iz dejavnosti.
Miha Rebolj je pojasnil, da je bil g. Poljšak res član delovne skupine, ki je pripravljala
strategijo, vendar pa v času, ko se je strategija pripravljala, na ta predlog žal ni imel
nobenega konkretnega predloga. Povedal je tudi, da šport danes temelji predvsem na
višini razpoložljivih sredstev, zato je iluzorno pričakovati, da bo ob zmanjšanju sredstev
za šport, kakšen klub lahko nastopal v prvi slovenski ligi. V Strategiji ni navedeno, da se
bo gradila nova steza ali nov bazen, temveč je opredeljeno, da se bodo naredile idejne
zasnove, ki bodo polaga za odločitev o tem, kaj je sploh izvedljivo. Ne strinja pa se s
trditvijo, da se zmanjšuje število otrok v športu, saj se število otrok vsako leto veča. Žal
ima občutek, da želijo nekateri vzeti temu mesto to, kar ga je naredilo velikega – šport in
kulturo.
Janez Poljšak je povedal, da ni nikoli rekel, da je cilj zmanjševanje sredstev za šport.
Podatki o številu otrok so lahko statistično točni, vendar jih je potrebno pogledati po
posameznih panogah, da se dobi pravo sliko. Poudaril je, da bi moral biti namen
strategije, da se dvigne kvaliteta športa in ne da je bistveno vprašanje gradnja še
dodatnih infrastrukturnih objektov, kajti več ko bo infrastrukturnih objektov, višji bodo
stroški in manj bo ostalo sredstev za samo dejavnost.
Jure Krašovec je povedal, da se morajo športna društva in klubi zavedati, da če želijo
biti profesionalni, morajo pridobiti sponzorje. Občina ne more biti sponzor
profesionalnega kluba, ker za to nima dovolj sredstev. V Strategijo naj se vključi
organizacija delavnic oz. zaposlitev nekoga na področju marketinga, ki bo poskrbel, da
bodo društva in klubi pridobili sponzorje, in to iz privatnega sektorja, ne pa iz občinskega
proračuna.
Andrej Lavtar je povedal, da pri tej razpravi ne gre za zmanjšanje sredstev na področju
športa, temveč za zaustavitev povečevanja sredstev.
Po razpravi je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal naslednji
371. sklep 15. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 9. 2016:
PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA ŠPORTA V OBČINI JESENICE ZA OBDOBJE
2017 – 2020 – PRVA OBRAVNAVA
Sprejme se Strategija razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 2017 - 2020 – PRVA
OBRAVNAVA, s predlogi iz razprave:
 če bi se v Planini pod Golico bolj obudil turizem, bi lahko privabili ljudi in jih z
žičnico vozili v Španov vrh. Na ta način bi lahko pridobili sredstva za obnavljanje
žičnice;
 čez poletje naj se prazni avtobusi, ki vozijo skozi Jesenice, preusmerijo v Planino
pod Golico, saj bi tudi s tem pritegnili ljudi na to območje;
 na trasi od trgovine Lidl do Slovenskega Javornika naj se nekoliko počistit pot ob
železniški progi, pa bo to zelo lepa pešpot;
 v Planini pod Golico je zelo lepa kolesarska steza, ki bi jo lahko pozimi preuredili v
tekaško stezo za tek na smučeh;
 šole je potrebno spodbuditi, da svoje športne prostore v popoldanskem času v
največji možni meri oddajajo v najem za izvajanje različnih športnih dejavnosti;
 zakaj je predvideno tako povišanje sredstev in kateri so tisti specifični cilji, zaradi
katerih je predvideno povišanje sredstev. Od kje se bodo pridobila ta sredstva
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pridobila, glede na to, da se proračun ne bo povečeval in da sredstev že sedaj
povsod primanjkuje;
pripombe Svetniške skupine SD (pisne pripombe v celoti so priloga sklepa);
pri pripravi dokumenta se je razmišljalo samo o investicijah, ni pa se razmišljalo,
da to pomeni neko dolgoročno obremenitev, ki jo občina ne zmore;
namen Strategije bi moral biti, da se dvigne kvaliteta športa in ne da je bistveno
vprašanje gradnja še dodatnih infrastrukturnih objektov, kajti več ko bo
infrastrukturnih objektov, višji bodo stroški in manj bo ostalo sredstev za samo
dejavnost;
v Strategijo naj se vključi organizacija delavnic oz. zaposlitev nekoga na področju
marketinga, ki bo poskrbel, da bodo društva in klubi pridobili sponzorje, in to iz
privatnega sektorja, ne pa iz občinskega proračuna.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 17
PROTI - 9
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – 4.
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 Branka
Stojanović – predsednica Odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z
nepremičninami, Simona Štravs – predsednica Odbora za gospodarstvo in gospodarske
javne službe in Andrej Lavtar – predsednik Odbora za proračun in finance.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal naslednji
372. sklep 15. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 9. 2016:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – 4.
DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V
LASTI OBČINE JESENICE ZA LETO 2016
Sprejme se 4. 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.
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TOČKA 8:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – 4.
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 Branka
Stojanović – predsednica Odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z
nepremičninami, Simona Štravs – predsednica Odbora za gospodarstvo in gospodarske
javne službe in Andrej Lavtar – predsednik Odbora za proračun in finance.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal naslednji
373. sklep 15. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 9. 2016:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – 4.
DOPOLNITEV NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LAST
OBČINE JESENICE ZA LETO 2016
Sprejme se 4. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine
Jesenice za leto 2016, ki predstavlja sestavni del načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
PREDLOG IZVZEMA TRŽNEGA STANOVANJ IZ SEZNAMA TRŽNIH STANOVANJ IN
VKLJUČITEV LE - TEGA V SEZNAM NEPROFITNIH STANOVANJ
Uvodno obrazložitev je podal Matej Smukavec.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala
Branka Stojanović – predsednica Odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z
nepremičninami in Andrej Lavtar – predsednik Odbora za proračun in finance.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal naslednji
374. sklep 15. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 9. 2016:
PREDLOG IZVZEMA TRŽNEGA STANOVANJ IZ SEZNAMA TRŽNIH STANOVANJ IN
VKLJUČITEV LE - TEGA V SEZNAM NEPROFITNIH STANOVANJ
Iz seznama tržnih stanovanj se izvzame dvosobno stanovanje na Cesti revolucije 9 v
izmeri 57,03 m2 ter se ga vključi v seznam neprofitnih stanovanj.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
PREDLOG ZA UVRSTITEV NOVEGA
PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2016 – 2019.

PROJEKTA

V

NAČRT

RAZVOJNIH

Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
O sprejetih sklepih Odbora za proračun in finance je poročala Mojca Levstik.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
375. sklep 15. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 9. 2016:
PREDLOG ZA UVRSTITEV NOVEGA PROJEKTA V NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2016 – 2019.
V Načrt razvojnih programov za obdobje 2016 – 2019, se uvrsti nov projekt "Nakup
terminalov za RP - NMP ZD Jesenice" (šifra NRP: OB041-16-0007) v predlagani višini, v
proračun za leto 2016 pa se uvrsti tudi nova proračunska postavka 6870 ZD Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 23
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11:
PREDLOG SPREMEMB NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2016 –
2019
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala
Simona Štravs – predsednica Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe in
Andrej Lavtar – predsednik Odbora za proračun in finance.
Razprave ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger v sprejem predlagal
376. sklep 15. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 9. 2016:
PREDLOG SPREMEMB NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2016 –
2019
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Sprejme se predlog sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2016 – 2019 za
projekt Cesta odlagališče Mala Mežakla (šifra NRP: OB041-13-0004) v predlaganem
besedilu.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.
377. sklep 15. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 9. 2016:
PREDLOG SPREMEMB NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2016 –
2019
Sprejme se predlog sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2016 – 2019 za
projekt Odvoz odpadkov (šifra NRP: OB041-12-0004) v predlaganem besedilu.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.
in
378. sklep 15. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 9. 2016:
PREDLOG SPREMEMB NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2016 –
2019
Sprejme se predlog sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2016 – 2019 za
projekt Obvoznica Lipce (šifra NRP: OB041-09-0002) v predlaganem besedilu.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 12:
PREDLOG SOGLASJA K ZADOLŽEVANJE JAVNEGA ZAVODA GASILSKO
REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE IN IZDAJI POROŠTVA OBČINE JESENICE
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
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
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379. sklep 15. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 9. 2016:
PREDLOG SOGLASJA K ZADOLŽEVANJE JAVNEGA ZAVODA GASILSKO
REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE IN IZDAJI POROŠTVA OBČINE JESENICE
Občinski svet občine Jesenice soglaša, da Občina Jesenice kot solidarni porok in plačnik
jamči za vse obveznosti iz naslova kreditne pogodbe za nakup dveh gasilskih vozil za
GARS Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 13:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA SOGLASJE
DIREKTORJA OSNOVNEGA ZDRAVSTVA GORENJSKE

K

IMENOVANJU

O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal Boštjan
Žigon – predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Marija Mulej, predstavnica Občine Jesenice v Svetu zavoda Osnovno zdravstvo
Gorenjske je na vprašanje Janeza Poljšaka pojasnila, kako poteka postopek glasovanja
na seji Sveta zavoda. Bo pa o izvedbi postopka glasovanja pridobila še bolj natančne
informacije, ki jih bo posredovala v vednosti tudi članom Občinskega sveta.
Druge razprave in pripomb ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger predlagal
380. sklep 15. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 9. 2016:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA SOGLASJE K IMENOVANJU
DIREKTORJA OSNOVNEGA ZDRAVSTVA GORENJSKE
Občinski svet občine Jesenice soglaša z imenovanjem Jožeta Veternika, univ. dipl. ekon.,
stanujočega v Kamniku, Jenkova ulica 7 za direktorja zavoda Osnovnega zdravstva
Gorenjske za mandatno obdobje 5 let (2016 – 2021).
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 24
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 14:
INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Župan Tomaž Tom Mencinger je svetnikom predstavil naslednje informacije:
 o poteku del pri sanaciji plazu v Planini pod Golico;
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o začetku del za obvozno cesto Lipce – Črna vas;
o poteku del pri urejanju dovozne ceste na deponijo Mala Mežakla;
o ureditvi križišča pri Fakulteti za zdravstvo Jesenice;
1. septembra je Občina Jesenice pridobila uporabno dovoljenje za Centralno čistilno
napravo;
v mesecu avgustu je družba Anepremičnine pridobila gradbeno dovoljenje za
stanovanjske bloke v soseski Gorenjski sonček na Hrenovici;
o zanimanju potencialnih investitorjev za nakup objekta lužilnice;
o otvoritvi nove proizvodne linije v podjetju Acroni;
ob Evropskem tednu mobilnosti je bil v torek, 20.9.2016 izveden program aktivnosti,
s katerimi smo poskušali omejiti promet osebnih vozil v središču mesta, v okolici
občinske stavbe ter v okolici srednjih in osnovnih šol ter vrtcev;
zaradi povečanja števila tovornjakov skoz Jesenice, je Občina že zaprosila za
pojasnila DRSI, ki je pristojen za prometno signalizacijo na državni cesti;
6.10.2016 bo na deponiji Mala Mežakla med 15. in 17. uro organiziran dan odprtih
vrat, tako da si bo vsa zainteresirana javnost ob prisotnosti predstavnikov JEKO-INa in Ekogorja lahko ogledala odlagališče.

Župan Tomaž Tom Mencinger je odprl razpravo še za vprašanja in pobude svetnikov:
14.1 Jure Krašovec – pobuda – ustno
182. pobuda 15. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 9. 2016 k 14.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Rad bi opozoril na neustrezne odgovore na socialnih omrežjih. Opazil je, da Občina dobi
neko vprašanje od občana, da nek odgovor in vsakič, ko se po tem odgovoru pojavijo
dodatna vprašanja, Občina ne odgovarja. To ni v redu, kajti Občina mora biti
transparentna in mora ljudem odgovarjati.
14.2 Boris Grilc – vprašanje – ustno
183. vprašanje 15. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 9. 2016 k 14.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Zanima ga, zakaj še ni dobil odgovora na vprašanje, ki ga je postavil na 14. redni seji
Občinskega sveta občine Jesenice glede poravnanih oz. neporavnanih finančnih
obveznosti vseh uporabnikov športne hale Podmežakla.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Ko bo odgovor posredovan, bo predložen tudi Občinskemu svetu v vednost.
14.3 Boris Grilc – obvestilo – ustno
S strani Delavske lista JA Jeseniška alternativa je bila podana pobuda glede trgovinsko
investicijskih sporazumov TTIP, CETA in TiSA. Postavljena bo tudi stojnica, na kateri se
bodo zbirali podpisi in na kateri bo vsak lahko izrazil svoje mnenje, ali se strinja oz. ali se
ne strinja s temi sporazumi.
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14.4 Uroš Lakić – pobuda – ustno
184. pobuda 15. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 9. 2016 k 14.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Na Odboru za gospodarstvo in gospodarske javne službe je g. Poljšak postavil
vprašanje, kdaj se bo končala revitalizacija območja Hrenovice. Na občinski strani je dan
odgovor, da naj bi rampa na novem mostu na Hrenovico sicer delovala, se pa
predvidevajo sredstva v proračunu za leto 2017, da se bo tem uredila klančina. Ima
občutek, da se bo klančina na tem mostu težko uredila, zato prosi, da se mu na Občini
predstavi ta projekt.
14.5 Uroš Lakić – pobuda – ustno
185. pobuda 15. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 9. 2016 k 14.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Glede rdečega mostu je bil že na Krajevni skupnosti, kjer so mu ravno tako povedali, da
jim ni razumljivo, da se ta projekt preprosto ne ukine. Velikokrat gre čez ta most in se
strinja, da je potrebno urediti leseno pohodno površino, poseganje v samo konstrukcijo
mostu z izgradnjo neke streha pa je absurd, ki bo Občino stal 35.000 EUR. Prosi, da se
mu na Občini podrobno predstavi ta projekt.
14.6 Simona Štravs – pobuda – ustno in pisno
186. pobuda 15. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 9. 2016 k 14.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
V svojem imenu in v imenu Sveta krajevne skupnosti Hrušica daje pobudo in prosi tudi za
udejanjenje, da se v letu 2017, ob ponatisu Informatorja Jesenice, v Informator vključi
tudi Krajevna skupnost Hrušica.
Žal ugotavljajo, da Krajevna skupnost Hrušica ni zajeta ne v zemljevidu, ne v slikah, celo
pri Anžetu Kopitarju je zapisano, da je zgolj Jeseničan. Lahko bi zapisali, da je doma na
Hrušici in dodali sliko iz prireditve obiska prvega Stanleyjevega pokala.
Krajevna skupnost bi bila lahko omenjena v tem delu, da je edini kraj, ki ima cestni in
železniški predor, in da je med geološke znamenitosti vpisana soteska Dobršnik, kjer se
skriva 7 slapov, številna korita in tolmuni, grobišče fosilnih školjk, itd.
Mag. Vera Djurić Drozdek:
S predsednico Krajevne skupnosti Hrušica sta o tem že govorili. Strinja se s to pobudo,
zato bo pri naslednjem ponatisu vsem predsednikom krajevnih skupnosti v pregled in
dopolnitev poslan osnutek Informatorja, po prejemu njihovih dopolnitev in pripomb pa bo
potem le-ta dan v tisk.
14.7 Elvira Garibović – pobuda – ustno
187. pobuda 15. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 9. 2016 k 14.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Velikokrat se precej časa čaka na odgovore na dane pobude. Marsikdaj je odgovor
pripravljen samo zato, da je bilo na pobudo odgovorjeno. Verjema, da včasih ni možno
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takoj dati konkretnih odgovorov, vendar ni v redu, da se odgovori samo zato, da se
smatra, da je bilo na pobudo odgovorjeno. Za npr. postavitev čezcestnih transparentov in
za ureditev prehoda za pešce na Bokalovi je sama že večkrat dala pobudo, pa si sploh še
nihče niti ni ogledal lokacije. Prosi, da se na vprašanja in pobude posredujejo bolj
konkretni odgovori.
14.8 Sonja Tušar – pobuda – pisno
188. pobuda 15. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 9. 2016 k 14.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Železniška postaja Vintgar ni več neurejenega videza, kar je super. Pohvalno, imamo tudi
nekaj novih označevalnih tabel. Zanima pa jo, kako se napreduje z označbo lepot
Vintgarja na jeseniški strani.
Predlaga, da se informacije postavijo na železniške ter avtobusne postaje (ali v bližini
teh). Postavi se smerokaze in slikovni info skozi Blejsko Dobravo ter tudi na obrobje
mesta: območje HE Moste, izhod iz avtoceste… Po zgledu novonastalih poslikav
(Festeelval) ter ostalih slikovnih prikazov v pohodu glavne železniške postaje, bi lahko
preko obstoječih betonskih zidov ob glavni cesti skozi mesto (Hrušica, podhod
Podmežaklo, na Lipcah…) promovirali vrline našega mesta, vključno z Vintgarjem. Naj se
ve, da je Vintgar povezava dveh občin. Informacije bi bile v več jezikih in bi bile
predstavljene kot paket: označbe pešpoti, transporta (nakupa vozovnic), do naslednjih
mestnih zanimivosti, TIC-a, potencialnih prenočišč in dobrih obrokov v mestu.
14.9 Sonja Tušar – vprašanje – pisno
189. vprašanje 15. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 9. 2016 k 14.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Zakaj OJ javne razpise ne objavi tudi na zunanjih lokacijah, katere ima v lasti (poleg neta
in lokalnega časopisa ipd.)? Zakaj ne na javnih površinah? Zakaj ne uporabi npr.
plakatne panoje, svetlobne stebre, obešanke na drogovih, stene zgradb…Nekaj, kar ne bi
povzročilo večjega finančnega vložka?
Predlaga, da se najde oz. določi zunanjo, v mimohodu vedno vidno, lokacijo ali dve za
oglaševanje (poleg izložbe TIC-a) in delovnih mest in prodaje nepremičnin s sliko in
dogodkov v mestu, s postavitvijo info točke/oglasne deske/panoja (lahko tudi na stavbo,
vrata stavbe, ob stavbi občinske uprave…). Zakaj tega v občini nimamo?
14.10 Jure Krašovec – pobuda – pisno
190. pobuda 15. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 9. 2016 k 14.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Spodaj omenjeno pobudo je sicer že oddal, a se bankina in asfaltiranje še ni izvedlo. Če
je problem z asfaltom razume, a bankino je potrebno urediti čim prej, saj se bo sesedla
sama vase. Sanacijo mu je obljubil g. Knific, a je na žalost zapustil podjetje JEKO-IN in
posledično do sanacije ni prišlo. Prosil bi, če ga lahko odgovorni za ta odsek kontaktira,
da si skupaj ogledata situacijo in pripravita nov načrt sanacije.
Original tekst:
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»Cesta med objektom Partizanska pot 9 in Partizanska pot 11 je v KATASTROFALNEM
stanju. Glede na to, da denarja za asfaltiranje in celovito obnovo v letošnjem in
prihodnjem letu ni, predlagam, da se sanira vsaj bankine. Obstoječe bankine so na robu
sesutja. Če se to zgodi (kar je predvsem verjetno v zimskem času) bo cesta zgrmela v
objekta Cesta Ivana Cankarja 34 in 32. Na vseh teh naslovih živijo občani, ki spadajo v
najbolj ogrožene skupine, torej otroci in ostareli/onemogli, zato pričakujem, da se bo
ukrepalo v najkrajšem možnem času.«
14.11 Jure Krašovec – pobuda – pisno
191. pobuda 15. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 9. 2016 k 14.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Na Koroški Beli obstaja nekaj križišč, kjer je vidljivost nična, zato potrebujemo ogledala.
Načrt za postavitev sta z g. Knificem že postavila, a je na žalost zapustil podjetje JEKOIN in postavitev ogledal posledično ni bila izvedena. Prosi, da se pristojni za ta odsek
oglasi pri njem, da si skupaj ogledata sporna križišča in določita terminski plan za
postavitev ogledal.
14.12 Jure Krašovec – pobuda – pisno
192. pobuda 15. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 9. 2016 k 14.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Stanovalci v stavbi Cesta Slavka Likoviča 5/a imajo težave z vodo oz. natančneje težave
s podjetjem JEKO-IN. Ker imajo slab pritisk, so poklicali podjetje z željo po sanaciji, a so
jim pojasnili, da so dolžni cev do glavnega razvoda plačati in sanirati sami. Kar sicer ne bi
bil problem, če ta cev ne bi tekla pod vrtovih drugih stanovalcev in javno cesto.
Prosil bi, če lahko nekdo iz podjetja JEKO-IN kontaktira stanovalce na tem naslovu in
problem uredijo. Še enkrat poudarja, da ni problem v tem, da stanovalci ne bi želeli
plačati stroške same cevi, vendar jo ne morejo odkopati in zamenjati, saj je položena pod
javno cesto in zemljišči v privatni lasti.
14.13 Jure Krašovec – vprašanje – pisno
193. vprašanje 15. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 9. 2016 k 14.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Cesta proti Planini pod Golico je od gostilne Erlah do bara Žičnica zelo luknjasta kot
bohinjski sir. Zanima ga, kdaj se jo planira popraviti in upa, da čim prej, ker bo drugače po
letošnji zimi do Planine pod Golico možno priti le še s terenskimi vozili.
14.14 Jure Krašovec – pobuda – pisno
194. pobuda 15. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 9. 2016 k 14.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Kot odgovor na pobudo za odprtje ceste od bencinske črpalke na Koroški Beli do
Mercatorja na Koroški Beli so »strokovnjaki« ugotovili, da most ne bi zdržal
avtomobilskega prometa. Zanimivo se mu zdi, da most še vedno stoji, čeprav je vsak
drugi dan ravno na tem mostu parkiran AVTOBUS!!! Prosil bi, če se še enkrat razmisli in
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sestane na temo odprtja te ceste, saj bi občanom Koroške Bele olajšala dostop do
domov.
14.15 Uroš Lakić – pobuda – pisno
195. pobuda 15. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 9. 2016 k 14.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Lomijo se! Ja, občani pri prečkanju železniškega prehoda na Skladiščni ulici s kolesi
padajo in si lomijo kosti, razbijajo glave.
Tudi sam je bil že žrtev tega nevarnega prehoda.
Ker smo občina, ki je aktivno vključena v Evropski teden mobilnosti, katerega namen je
tudi spodbujanje kolesarstva, daje naslednjo pobudo.
Naj se v najkrajšem možnem času zagtovijo sredstva za ureditev zastarelega in
predvsem kolesarjem že smrtno nevarnega železniškega prehoda. Ker je lastnik
industrijskega tira največja jeseniška družba SIJ Acroni d.o.o. obenem naproša občinsko
upravo, naj posredujejo njegovo pobudo vodstvu družbe, v kateri jih vljudno naproša naj
prevzamejo svoj del finančne odgovornosti.
14.16 Uroš Lakić – pobuda – pisno
196. pobuda 15. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 9. 2016 k 14.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Razume, da je potrebno kdaj pa kdaj gradbeno posegati v vozišče. A človek nehote dobi
občutek, da so posegi narejeni nestrokovno. Zato daje pobudo, da si strokovne službe
ogledajo in sanirajo udarno jamo, ki je nastala pri transformatorju pod prečno povezavo
Hrenovica – trgovski center Spar, na desni strani vozišča (gledano proti Občini).
Avtomobilom škodljiva, kolesarjem nevarna.
Potem naj si službe ogledajo še poseg pri vzhodnem uvozu proti Gorenjskemu sončku.
Izveden nedolgo nazaj, asfalt pa že poseden.
14.16 Žiga Pretnar – vprašanje – pisno
196. vprašanje 15. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 9. 2016 k 14.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
V svojem imenu ter v imenu občanov sprašujem, kako naj na novo prečno povezavo
dostopajo gibalno ovirani ter občanke in občani z vozički, saj je naprava, ki naj bi to
omogočala, pokrita s plastičnim prekrivalom, ki je fiksiran z lepilnim trakom.
14.17 Žiga Pretnar – vprašanje – pisno
197. vprašanje 15. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 9. 2016 k 14.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
V svojem imenu ter imenu občanov ter Sveta krajevne skupnosti Plavž postavlja
vprašanje, če vsa parkirišča za tovorna vozila v občini Jesenice ustrezajo vsem
zakonskim predpisom s tega področja, ter če se lahko vzpostavi nazaj omejitev prometa
težkih tovornih vozil skozi mesto Jesenice, ter ali ima lastnik parcele na vstopu v občino
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Jesenice pri Koroški Beli vsa dovoljenja za odlaganje gradbenih odpadkov in če ima, ali
lahko poskrbi, da se le-ti odlagajo tako, da se izboljša izgled občine na tem delu.

14.18 Andrej Lavtar (v imenu Neodvisne liste ZBJ) in Vlado Mlinarec (v imenu
Delavske liste JA) – pobuda – pisno
198. pobuda 15. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22. 9. 2016 k 14.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Podpisani člani Jeseniške Alternative in Neodvisne liste ZBJ podajamo naslednjo
pobudo:
Občina Jesenice naj pristojno ministrstvo s sklepom občinskega sveta opozori na
občutljivost določenih lokalnih gospodarskih specifik v zvezi s sprejemanjem
trgovinsko-investicijskih sporazumov TTIP, CETA in TiSA in zahteva pojasnila o
zaščiti lokalno-pomembnih gospodarskih panog.
Pobuda naj se obravnava na naslednji seji občinskega sveta, to je 22.09.2016. V ta
namen predlagam, da se dnevni red omenjene seje razširi in se doda točka :
Predlog za poziv ministrstvu o pomislekih in strateških prioritetah Jesenic ob
pogajanju trgovinsko-investicijskih sporazumov TTIP, CETA in TiSA.
Obrazložitev:
Trgovinsko-investicijski sporazumi imajo lahko kljub sprostitvi trgovine in splošnemu
povečanju gospodarske menjave na določene sektorje gospodarstva negativne vplive. Iz
študije Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je razvidno, da bi sprejetje sporazuma
TTIP za Slovenijo v splošnem imelo zanemarljive do rahlo negativne posledice, na
določene sektorje gospodarstva pa bi lahko imelo bolj negativen vpliv. S sklepom
Občinskega sveta Občine Jesenice zato pristojno ministrstvo opozarjamo na področja, ki
so za razvoj lokalnega gospodarstva, zdravega okolja in družbene kohezije za naš še
posebej pomembna.
Vlada Republike Slovenije je sprejela jasno stališče, da ne bo pristala na zniževanje v
Uniji veljavnih standardov in da ne podpira mehanizma . Občani občine Jesenice to
stališče podpiramo, vendar menimo, da je za razmere v slovenskem gospodarstvu
presplošno.
Občinski svet občine Jesenice Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
poziva, naj med strateško pomembna področja poleg varne prehrane in kmetijske
pridelave vključi tudi zaščito vodnih virov ter zagotovi pošteno in konkurenčno
okolje za vse lokalno pomembne gospodarske panoge. Za Jesenice je železarska,
jeklarska in kovinarska industrija še vedno vitalnega pomena in si nikakor ne
moremo dovoliti morebitnih negativnih učinkov na račun nižjih okoljskih in
delovno-varstvenih standardov v bodočih trgovinskih partnericah. Prav tako je
nujno ustrezno zaščititi zdravstveni sektor, ki naj ostane javen, že tako slabi
delovni pogoji pa se nikakor ne smejo še poslabšati.
Hkrati občinski svet poziva pristojno ministrstvo in Vlado RS naj v pogajanjih
zagotovi enakopraven dostop na trg trgovinskih partneric in vzpostavi podporno
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okolje za mala in srednja podjetja, da bo Slovensko gospodarstvo od takšnih
sporazumov imelo maksimalne koristi.

Drugih informacij, vprašanj in pobud ni bilo, zato je župan Tomaž Tom Mencinger 15.
redno sejo Občinskega sveta zaključil ob 18.55 uri.
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