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ZAPISNIK
6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 20. 6. 2019, OB 17.00 V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNE ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
Gregor ČOP, Edina DŽAMASTAGIĆ, mag. Almin GORINJAC, Boris GRILC, Jure
KRAŠOVEC, Maja KRIŽNAR, Uroš LAKIĆ, Janez MARINČIČ, dr. Adis MEDIĆ, Tomaž
Tom MENCINGER, Vlado MLINAREC, Maja OTOVIČ, Vera PINTAR, Marko PLEČNIK,
Žiga PRETNAR, Maja RAZINGAR, Miha REBOLJ, Alma REKIĆ, Miha REZAR, Marta
SMODIŠ, dr. Borut STRAŽIŠAR, Žarko ŠTRUMBL, Jernej UDIR, Veronika VIDMAR,
Marko ZUPANČIČ in Boštjan ŽIGON
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN: Iztok PERGAREC
ODSOTEN ČLAN: Stanko SEDLAR
OSTALI PRISOTNI:
Blaž RAČIČ – župan občine Jesenice, dr. Gregor HUDRIČ – direktor občinske uprave,
mag. Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor, Marko MARKELJ –
direktor Komunalne direkcije, Petra DEČMAN – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in
splošne zadeve, Ines DVORŠAK – svetovalka za odnose z javnostmi, Mojca LEVSTIK –
svetovalka za Občinski svet, Uroš BUČAR – direktor Javnega komunalnega podjetja
JEKO, d.o.o., Jesenice, Domen ZALOKAR – Atelje Prizma, d.o.o. ter Janez POKLUKAR
– direktor Splošne bolnišnice Jesenice
JAVNOST: Irena KOLBL
ZAPISNIK JE ZAPISALA:
Mojca LEVSTIK
Župan Blaž Račič je na začetku 6. 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 neposredno predvaja preko spletne strani
Občine Jesenice. Povedal je, da je na seji v danem trenutku prisotnih 23 svetnic in
svetnikov, kar pomeni, da je Občinski svet sklepčen ter kdo je bil, poleg svetnic in
svetnikov, še vabljen na sejo.
Župan Blaž Račič je v nadaljevanju povedal, da je v gradivu predlagano, da se tri točke
dnevnega reda obravnavajo po skrajšanem postopku.
Predlagal je
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111. sklep 6. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20. 6. 2019:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB1 se obravnava po skrajšanem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 19
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
112. sklep 6. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20. 6. 2019:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini
Jesenice se obravnava po skrajšanem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 19
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
in
113. sklep 6. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20. 6. 2019:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec
Jesenice« - UPB2 se obravnava po skrajšanem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 19
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
Župan Blaž Račič je na predlog direktorja Splošne bolnišnice Jesenice predlagal, da se
točka 7 - Informacija o možnosti širitve bolnišnične dejavnosti s prostorsko programsko
preveritvijo umestitve regijske bolnišnice na območju občine Jesenice obravnava kot
druga točka dnevnega reda.
Predlagal je
114. sklep 6. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20. 6. 2019:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
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Informacija o možnosti širitve bolnišnične dejavnosti s prostorsko programsko preveritvijo
umestitve regijske bolnišnice na območju občine Jesenice se obravnava kot druga točka
dnevnega reda. Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 22
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
Župan Blaž Račič je svetnike vprašal še po morebitnih drugih predlogih za spremembo
predlaganega dnevnega reda, a jih ni bilo, zato je v sprejem predlagal
115. sklep 6. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20. 6. 2019:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
1. Potrditev besedila zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila
23. 5. 2019
2. Informacija o možnosti širitve bolnišnične dejavnosti s prostorsko programsko
preveritvijo umestitve regijske bolnišnice na območju občine Jesenice
3. Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB1 – SKRAJŠANI POSTOPEK
4. Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini
Jesenice – SKRAJŠANI POSTOPEK
5. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec
Jesenice« - UPB2 – SKRAJŠANI POSTOPEK
6. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 6. dopolnitev Načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019
7. Predlog Strategije za mlade v občini Jesenice za obdobje 2019 - 2023 – PRVA
OBRAVNAVA
8. Informacija o Letnem poročilu JEKO d.o.o., Jesenice za leto 2018
9. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 21
PROTI - 0
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE
JESENICE, KI JE BILA 23. 5. 2019
Župan Blaž Račič je v razpravo dal besedilo zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta
občine Jesenice, ki je bila 23. 5. 2019.
Razprave ni bilo, zato je župan Blaž Račič predlagal
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116. sklep 6. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20. 6. 2019:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE
JESENICE, KI JE BILA 23. 5. 2019
Potrdi se besedilo zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila
23. 5. 2019.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
INFORMACIJA O MOŽNOSTI ŠIRITVE BOLNIŠNIČNE DEJAVNOSTI S
PROSTORSKO
PROGRAMSKO
PREVERITVIJO
UMESTITVE
REGIJSKE
BOLNIŠNICE NA OBMOČJU OBČINE JESENICE
Uvodno obrazložitev so podali mag. Valentina Gorišek, Domen Zalokar in Janez
Poklukar.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice so poročali Boris
Grilc – predsednik Odbora za proračun in finance, Miha Rezar – predsednik Odbora za
družbene dejavnosti, Žarko Štrumbl – predsednik Odbora za gospodarstvo in
gospodarske javne službe ter Miha Rebolj – predsednik Odbora za okolje in prostor ter
gospodarjenje z nepremičninami.
V razpravi so sodelovali:
Tomaž Tom Mencinger:
Svetniška skupina Socialnih demokratov meni, da se na sedanji lokaciji bolnišnice z
relativno majhnimi posegi dejavnost lahko okrepi za 100 %. Na lokaciji, kjer je v času
gradnje urgentnega centra stala mobilna bolnišnica, se lahko zgradi objekt s kletnimi
prostori, pritličjem in štirimi nadstropji. Ravno tako se prostor proti Hrušici, kjer so sedaj
stanovanjski objekti, lahko nameni za bolnišnico dejavnost, tako da se lahko pridobi
veliko površin za regijsko bolnišnico.
Poleg tega garažna hiša omogoča, da se v določen del umesti del pisarn in se na ta
način sprosti del površin, ki se namenijo izključno za bolnišnično dejavnost. Je pa tudi
Šrančev travnik namenjen izključno za širitev Splošne bolnišnice Jesenice. Prednost
sedanje lokacije bolnišnice je, da je možna fazna investicija. Poleg tega je prednost tudi v
možnosti povezovanja z Domom upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice, kamor bi
lahko umestili negovalne oddelke. Poleg dosedanjih vlaganj v Splošno bolnišnico
Jesenice se ne sme pozabiti tudi na možnosti šolanja zdravstvenega kadra v Srednji šoli
Jesenice in na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.
Na Svetu regije glede lokacije nove bolnišnice verjetno ne bo prišlo do dogovora, zato bo
ministrstvo odločilo na podlagi dejstev in argumentov. Pri tem se ne sme pozabiti, da je
Splošna bolnišnica Jesenice tudi referenčna bolnišnica za potrebe Olimpijskega komiteja.
Vera Pintar:
Zanima jo, ali je v tem trenutku bolj krizna kadrovska ali prostorska problematika.
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Janez Poklukar:
Prebivalstvo v Sloveniji se stara in po projekcijah bo v primerjavi z letom 2010 leta 2030
130.000 manj aktivnih prebivalcev starih med 25 in 65 let, kar predstavlja dobrih 10 %
vseh zaposlenih. V zdravstvu se je v zadnjih 10 letih število zaposlenih sicer povečalo iz
31.000 na 41.000, vendar bo glede na predstavljene projekcije v prihodnje tudi na tem
področju primanjkovalo delovne sile. V tem trenutku je v Splošni bolnišnici Jesenice
zaprtih 17 bolnišničnih postelj zaradi pomanjkanja medicinskih sester. V bolnišnici se
zaenkrat izvaja še celoten program, se pa za jesen pripravljajo določeni ukrepi, s katerimi
se bo poskušalo ponovno vzpostaviti teh 17 bolnišničnih postelj.
Jernej Udir:
Predvidena lokacija na Plavškem travniku se nahaja na poplavnem območju, zato ta
lokacija ni najbolj primerna za gradnjo nove bolnišnice. Strinja se s predlogom, da
bolnišnica ostane na sedanji lokaciji, kjer je v bližini fakulteta in je širitev tudi možna. Bo
pa v primeru širitve bolnišnice na sedanji lokaciji potrebno najprej spremeniti traso
regionalne ceste. Zemljišča na Blejski Dobravi so iz ekološkega vidika ravno še na meji,
da so primerna za kmetijstvo, zato se to območje lahko predvidi za rezervno lokacijo.
Alma Rekić:
Naloga Občine Jesenice je, da čim prej ponudi razpoložljive lokacije, država, ki bo plačnik
projekta, pa bo s svojimi pristojnimi službami odločila, katera lokacija bo najbolj primerna.
Uroš Lakić:
Vsi si želijo, da bolnišnica ostane v občini Jesenice, zato je že na seji Odbora za
gospodarstvo in gospodarske javne službe direktorja Splošne bolnišnice Jesenice prosil,
da naj tudi on stopi na stran Občine Jesenice. Točna lokacija v tem trenutku ni bistvena,
saj je je prav da o njej odloči stroka. Župan, občinska uprava in vse politične stranke
morajo vsak po svojih močeh vršiti pritisk v Ljubljani, da bolnišnica ostane na Jesenicah.
Župan Blaž Račič:
Prejšnji mesec je bil na Koordinaciji županov Zgornje Gorenjske prisoten minister za
zdravje, ki je izpostavil, da je ta trenutek v zdravstvu ključni problem s pomanjkanjem
delovne sile. Poudaril je, da je to ena večjih ovir tudi pri načrtovanju bodočih bolnišnic. Na
državni ravni bodo morali najprej pripraviti sklop ukrepov za zagotovitev potrebnih kadrov,
naslednji korak pa bo potem gradnja bolnišnice.
S strani Občine Jesenice je bil ministru za zdravje, takoj po njegovem imenovanju,
posredovan predlog o možnih lokacijah, ki mu je bil kasneje predstavljen tudi osebno na
sestanku. Pobudo je sam predstavil tudi na Koordinaciji županov, zato se pridružuje
predlogu, da mora vsak po svojih kanalih opozarjati državo na pomen bolnišnice za
občino Jesenice.
Uroš Lakić:
Občina Jesenice ima predispozicije za zagotavljanje zdravstvenega kadra, vendar pa je
žalostno, v kakšnih pogojih se ta kader izobražuje. Na vseh pristojnih ministrstvih je
potrebno vztrajati, da se Srednja šola Jesenice obnovi, kajti nova oz. obnovljena šola bo
posledično pomenila tudi več vpisa v te programe. Občina Jesenice ima več kot lahko
ponudijo druge občine in to je potrebno izkoristiti.
Vlado Mlinarec:
Preko politike je potrebo doseči, da se na ministrstvu nekaj spremeni. Levica je ta korak
naredila in stopila v kontakt s predsednikom odbora za gospodarstvo pri Vladi RS.
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Obenem poziva vse ostale člane Občinskega sveta, da preko svojih strank ravno tako
poskušajo vršiti pritisk na državno politiko.
Po razpravi je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
117. sklep 6. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20. 6. 2019:
INFORMACIJA O MOŽNOSTI ŠIRITVE BOLNIŠNIČNE DEJAVNOSTI S
PROSTORSKO
PROGRAMSKO
PREVERITVIJO
UMESTITVE
REGIJSKE
BOLNIŠNICE NA OBMOČJU OBČINE JESENICE
Občinski svet se je seznanil z Informacijo o možnosti umestitve regijske bolnišnice v
prostor na območju občine Jesenice - Prostorsko programska preveritev umestitve
regijske bolnišnice na območju občine Jesenice in podpira zahtevo, da bolnišnična
dejavnost ter njen razvoj ostaneta na območju občine Jesenice, Splošna bolnišnica
Jesenice pa se preoblikuje v regijsko bolnišnico.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 23
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
in
118. sklep 6. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20. 6. 2019:
INFORMACIJA O MOŽNOSTI ŠIRITVE BOLNIŠNIČNE DEJAVNOSTI S
PROSTORSKO
PROGRAMSKO
PREVERITVIJO
UMESTITVE
REGIJSKE
BOLNIŠNICE NA OBMOČJU OBČINE JESENICE
Občinski svet občine Jesenice poziva Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za okolje in
prostor, da pristopita k izdelavi državnega prostorskega načrta za eno od treh lokacij na
območju občine Jesenice za potrebe razvoja Splošne bolnišnice Jesenice kot regijske
bolnišnice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 21
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O DOPOLNITVI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA GLASBENA ŠOLA JESENICE – UPB1 –
SKRAJŠANI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala
Veronika Vidmar – predsednica Statutarno pravne komisije in Miha Rezar – predsednik
Odbora za družbene dejavnosti.
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V razpravi so sodelovali:
Alma Rekić:
Opozarja na kršitev Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice, saj ima na
podlagi 42. člena Poslovnika pravico do razprave in replike.
Župan Blaž Račič:
Možnost razprave je bila dana vsem, ki so se prijavili k razpravi. Ni pa bilo povedano, da
svetnica želi tudi repliko.
Alma Rekić:
Pri prejšnji točki se je želela prijaviti k razpravi oz. repliki, vendar ji ta možnost ni bila dana
in to pomeni kršitev Poslovnika.
Vera Pintar:
Na svetu Glasbene šole je bil dan predlog, da naj se po obnovi Ruardove graščine arhiv
preseli tja, saj Glasbena šola nujno potrebuje dodatne prostore za baletne skupine.
Po razpravi je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
119. sklep 6. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20. 6. 2019:
PREDLOG ODLOKA O DOPOLNITVI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA GLASBENA ŠOLA JESENICE – UPB1 –
SKRAJŠANI POSTOPEK – SPREJEM AMANDMAJA
Črta se 2. člen Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB1. 3. člen Odloka se ustrezno preštevilči.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 21
PROTI - 0
Amandma je bil sprejet.
in
120. sklep 6. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20. 6. 2019:
PREDLOG ODLOKA O DOPOLNITVI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA GLASBENA ŠOLA JESENICE – UPB1 –
SKRAJŠANI POSTOPEK
Sprejme se predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB1, s sprejetim amandmajem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 22
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O DOPOLNITVI ODLOKA O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA
IZOBRAŽEVANJE V OBČINI JESENICE – SKRAJŠANI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala
Veronika Vidmar – predsednica Statutarno pravne komisije in Miha Rezar – predsednik
Odbora za družbene dejavnosti.
V razpravi je sodelovala:
Vera Pintar:
Podpira predlagano dopolnitev Odloka, s tem, da je pri pripravi proračuna za prihodnje
leta potrebno upoštevati dejstvo, da se krog upravičencev širi in za ta namen zagotoviti
več sredstev.
Po razpravi je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
121. sklep 6. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20. 6. 2019:
PREDLOG ODLOKA O DOPOLNITVI ODLOKA O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA
IZOBRAŽEVANJE V OBČINI JESENICE – SKRAJŠANI POSTOPEK – SPREJEM
AMANDMAJA
Črta se 3. člen Odloka o dopolnitvi Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v
Občini Jesenice. 4. člen Odloka se ustrezno preštevilči.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 22
PROTI - 0
Amandma je bil sprejet.
in
122. sklep 6. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20. 6. 2019:
PREDLOG ODLOKA O DOPOLNITVI ODLOKA O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA
IZOBRAŽEVANJE V OBČINI JESENICE – SKRAJŠANI POSTOPEK
Sprejme se predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje
v Občini Jesenice, s sprejetim amandmajem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 22
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 5:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O USTANOVITVI
JAVNEGA ZAVODA »VRTEC JESENICE« - UPB2 – SKRAJŠANI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala
Veronika Vidmar – predsednica Statutarno pravne komisije in Miha Rezar – predsednik
Odbora za družbene dejavnosti.
V razpravi so sodelovali:
Jernej Udir:
Zanima ga, kdo nadzira smotrnost porabe proračunskih sredstev, kajti v preteklosti, ko so
se ta sredstva namenila Osnovni šoli Toneta Čufarja, le-ta niso bila namensko porabljena
za otroke s posebnimi potrebami
Petra Dečman:
V razvojni oddelek vrtca so otroci usmerjeni s posebno odločbo. Program se izvaja, v
sodelovanju z Osnovnim zdravstvom Gorenjske pa se zagotavlja tudi terapevtski kader.
Župan Blaž Račič:
Vsaka javna ustanova ima ustrezne organe, ki nadzirajo poslovanje in porabo sredstev.
Po razpravi je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
123. sklep 6. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20. 6. 2019:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O USTANOVITVI
JAVNEGA ZAVODA »VRTEC JESENICE« - UPB2 – SKRAJŠANI POSTOPEK –
SPREJEM AMANDMAJA
V 1. členu Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec
Jesenice« - UPB 2 se besedilo »V 2. členu Odloka« nadomesti z besedilom »V 2.
odstavku 2. člena Odloka«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 23
PROTI - 0
Amandma je bil sprejet.
124. sklep 6. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20. 6. 2019:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O USTANOVITVI
JAVNEGA ZAVODA »VRTEC JESENICE« - UPB2 – SKRAJŠANI POSTOPEK –
SPREJEM AMANDMAJA
Črta se 3. člen Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
»Vrtec Jesenice« - UPB 2. 4. člen Odloka se ustrezno preštevilči.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 22
PROTI - 0
Amandma je bil sprejet.
in
125. sklep 6. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20. 6. 2019:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O USTANOVITVI
JAVNEGA ZAVODA »VRTEC JESENICE« - UPB2 – SKRAJŠANI POSTOPEK
Sprejme se predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda »Vrtec Jesenice« – UPB2, s sprejetima amandmajema.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 22
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – 6.
DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V
LASTI OBČINE JESENICE ZA LETO 2019
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali Boris
Grilc – predsednik Odbora za proračun in finance, Žarko Štrumbl – predsednik Odbora
za gospodarstvo in gospodarske javne službe ter Miha Rebolj – predsednik Odbora za
okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami.
Razprave ni bilo, zato je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
126. sklep 6. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20. 6. 2019:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – 6.
DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V
LASTI OBČINE JESENICE ZA LETO 2019
Sprejme se 6. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine
Jesenice za leto 2019, ki predstavlja sestavni del Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem za leto 2019.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 18
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 7:
PREDLOG STRATEGIJE ZA MLADE V OBČINI JESENICE ZA OBDOBJE 2019 - 2023
– PRVA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala Boris
Grilc – predsednik Odbora za proračun in finance in Miha Rezar – predsednik Odbora za
družbene dejavnosti.
V razpravi so sodelovali:
Župan Blaž Račič:
Mladi so ena bolj pomembnih družbenih skupin. Slovenska družba se stara, zato je
potrebna še toliko večja previdnost pri snovanju ukrepov za mlade. Ukrepe je potrebno
umestiti v tri osnovna področja oz. sklope, in sicer v delovna mesta, v stanovanja in v
prosti čas, kamor sodi tudi mladinski center.
Maja Otovič:
Svetniška skupina Socialnih demokratov predlaga, da se župan čimprej sestane s
predstavniki Stanovanjskega sklada in se dogovori za nadaljevanje izvedbe načrta
gradnje novih stanovanj na Jesenicah. Ponovno naj se preuči možnost zazidalnega
načrta na območju Partizan 2, da se tam gradnja čim prej začne. Predlagajo tudi, da se v
okviru te gradnje spodnja etaža stavbe nameni za potrebe knjižnice, zgornji del pa za
stanovanja.
Občina naj stopi v dogovor z Acronijem glede možnosti, da se dve prazni etaži v objektu,
kjer je sedež Centra za socialno delo usposobi za potrebe dijakov, ki prihajajo iz drugih
občin v šolo na Jesenice.
Glede na izraženo potrebo po prostoru za posamezne skupine mladih predlagajo, da
Občina stopi v stik z Obrtno zbornico Jesenice za odstopitev njenega dela zemljišča ob
objektu za ureditev shajališča mladih na prostem.
Predlagajo, da naj Občina nadaljuje z novo strategijo na uresničenih temeljih prejšnje
strategije.
Za celovitejši pregled in popolno informiranje naj se vzpostavi spletni portal za mlade.
Občina naj pozove Mladinski svet Jesenice in Komisijo za mladinske politike k
posredovanju iz njihove strani možnih lokacij za izgradnjo oz. ureditev novega
mladinskega centra.
Prouči naj se možnost razširitve subvencije vrtca na vse mlade s stanovanjskim kreditom,
in ne kot sedaj, da to velja samo za tiste mlade pod 35 let, kateri padejo v 2. do 6.
dohodkovni razred.
Za izvajanje strateških ciljev in ukrepov za uresničevanje mladinske politike ne more biti
odgovorna le Občina Jesenice, pač pa je odgovornost deljena med vse deležnike,
katerim je namenjena, kajti le s skupnimi močmi bo možno cilje in ukrepe realizirati.
V Zaključnem računa proračuna občine mora biti posebno poglavje namenjeno
uresničevanju ciljev in ukrepov oz. poročilu o izvajanju ukrepov mladinske politike.
Jernej Udir
Zanima ga, kakšni so rezultati izvajanja dosedanje strategije za mlade.
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Petra Dečman:
Kazalniki in rezultati iz prejšnje strategije so predstavljeni v gradivu za sejo Občinskega
sveta.
Maja Križnar:
Podpira predlog Strategije za mlade, vendar pa jo moti, da je veliko ukrepov usmerjenih k
sodelovanju z gospodarstvom. Najprej je potrebno vzpostaviti gospodarstvo, da bo
gospodarska rast pozitivna, šele nato se bo mlade lahko vključevalo v to gospodarstvo.
Tudi, če stanovanjske razmere ne bodo urejene, za mlade ne bo mogoče zagotavljati
ustreznih stanovanj.
Tomaž Tom Mencinger:
V stanovanjskih objektih pod TVD Partizanom bi se morala prioritetno zgraditi enosobna
stanovanja in garsonjere za mlade. Kletni prostori in pritličje v obeh objektih bi se morali
nameniti za občinsko knjižnico.
Mladinski center bi se lahko umestil v Razvojni center Jesenice, v katerem je Občina
Jesenice lastnica okoli 200 m2 površin.
Potrebno je poskrbeti, da se za dijake srednjih šol vzpostavi dijaški dom.
Strinja se, da je projekt v zvezi s kulinariko dober, zato je potrebno s tem projektom
nadaljevati.
Župan Blaž Račič:
Prejšnji teden si je ogledal mladinski center v Ajdovščini, kjer imajo mladi na voljo 1.400
m2 površin, ki vključujejo mladinski hostel, pisarne za delo mladinskih društev,
večnamensko dvorano, koncertno dvorano, zunanji vrt, ipd. Župan Občine Ajdovščina je
predstavil tudi ukrepe, s katerimi želijo zadržati mlade v svoji občini.
Usmeritve iz strategije je potrebno vključiti tudi v občinski proračun, da se bo mladim
lahko ponudilo nekaj sredstev za njihove vsebine.
Vera Pintar:
V občini Ajdovščina imajo zelo dobro urejeno stanovanjsko politiko za mlade, zato bi
morali kakšen njihov vzorec prenesti tudi v občino Jesenice. Poleg Ajdovščine pa ima
področje mladih zelo dobro organizirano tudi občina Velenje. Res pa je, da so v
Ajdovščini mladi bistveno bolj angažirani in vključeni v družbo.
Župan Blaž Račič:
Občina Ajdovščina je v preteklih letih veliko sredstev namenjala za odkupe zemljišč za
stanovanjsko gradnjo. Imajo pripravljene projekte, ki pa so seveda povezani z velikimi
finančnimi vložki.
Dr. Borut Stražišar:
Zanima ga, ali je v občini Jesenice narejena kakšna demografska ocena gibanj glede
mladih. Dobro je, da se pripravljajo ukrepi za mlade in da se namenjajo sredstva za te
ukrepe, vendar pa je potrebno vedeti, kakšna bo demografija v naslednjih 15 letih.
Nekateri župani iz Koroške namreč že opozarjajo, da veliko otrok iz tega območja hodi na
šolanje v Avstrijo.
Podpira vse ukrepe, da mladi ostanejo na Jesenicah in vse ukrepe, ki bodo pripomogli k
dvigu pozitivnega prirastka v občini Jesenice. Je pa potrebno realno oceniti, kateri ukrepi
so kratkoročni in kateri dolgoročni, da se ne bo čez nekaj let razpravljalo o tem, da so
šole in vrtci prazni, kljub temu, da se bodo ti objekti obnavljali.
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Petra Dečman:
Občina Jesenice v skladu z usmeritvami Ministrstva za izobraževanje spremlja trende na
področju rojstva otroka z vidika zagotavljanja kapacitete v vrtcih in šolah. Trendi kažejo
na zmanjšanje števila otrok, kar pomeni, da dodatnih kapacitet verjetno ne bo potrebno
zagotavljati. Bo pa potrebno izvesti energetske sanacije in posodobitve obstoječih
objektov.
Marko Plečnik:
Zanima ga, zakaj stavba bivšega kulturnega doma »pri Jelenu« propada in ne služi
svojemu namenu. V teh prostorih bi se mladi lahko ukvarjali s svojimi aktivnostmi, ali pa
bi v njih imel sedež mladinski center. Po drugi strani pa je na Jesenicah veliko folklornih
skupin, ki bi se ravno tako lahko sestajale v tej stavbi, ki že dalj časa propada, z
obnovitvijo pa bi se lahko dobro izkoristila.
Župan Blaž Račič:
Omenjena stavba je v zasebni lasti, Občina Jesenice pa ne sme javnih sredstev vlagati v
zasebno premoženje.
Dr. Borut Stražišar:
Daje pobudo, da se pristopi k pripravi podobnih odlokov, kot jih imajo v tujini, in ki
omogočajo sankcioniranje zasebnih lastnikov propadajočih stavb. Ustavno sodišče je že
odločilo, da so v takih primerih možnosti, da lahko občina z odlokom naloži lastnikom
določeno ravnanje oz. da lahko celo sankcionira lastnike, ki dejansko omogočajo
propadanje nekih objektov.
Boris Grilc:
Poslovnik o delu občinskega sveta občine Jesenice v členih od 42. do 44. članom
Občinskega sveta daje možnost razprave in replike, zato naj se ta določila Poslovnika
tudi upoštevajo.
Mag. Almin Gorinjac:
Če bi točno sledili določilom poslovnika, bi se na začetku vsi člani Občinskega sveta
morali prijaviti k razpravi. Po vrstnem redu se potem da beseda prijavljenim
razpravljavcem in ko je razprava izčrpana, so na vrsti replike. Razpravlja pa se samo o
konkretnem vprašanju oz. o konkretni točki. Na ta način bodo seje krajše in tudi ne bo
prihajalo do nesporazumov.
Po razpravi je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
127. sklep 6. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20. 6. 2019:
PREDLOG STRATEGIJE ZA MLADE V OBČINI JESENICE ZA OBDOBJE 2019 - 2023
– PRVA OBRAVNAVA
Sprejme se predlog Strategije za mlade v občini Jesenice za obdobje 2019 – 2023 –
PRVA OBRAVNAVA, s predlogi iz razprave:
 prostori in programi Srednje šole Jesenice morajo omogočati take pogoje za delo, da
bodo mladi z veseljem hodili v šolo ter po zaključenem šolanju imeli tudi možnost
zaposlitve;
 potrebno je razmisliti o ukrepih, da se mladim, ki se bodo lahko zaposlili na
Jesenicah, zagotovijo ustrezna stanovanja;
 vključevanje mladih v javna dela ni primeren ukrep, kajti mladim je potrebno
zagotoviti, da najdejo svojo zaposlitev;
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 članstvo v delovni skupini naj se razširi s strokovnjaki;
 župan naj se čimprej sestane s predstavniki Stanovanjskega sklada in se dogovori za
nadaljevanje izvedbe načrta gradnje novih stanovanj na Jesenicah. Ponovno naj se
preuči možnost zazidalnega načrta na območju Partizan 2, da se tam gradnja čim
prej začne. V okviru te gradnje naj se spodnja etaža stavbe nameni za potrebe
knjižnice, zgornji del pa za stanovanja;
 Občina naj stopi v dogovor z Acronijem glede možnosti, da se dve prazni etaži v
objektu, kjer je sedež Centra za socialno delo usposobi za potrebe dijakov, ki
prihajajo iz drugih občin v šolo na Jesenice;
 glede na izraženo potrebo po prostoru za posamezne skupine mladih naj Občina
stopi v stik z Obrtno zbornico Jesenice za odstopitev njenega dela zemljišča ob
objektu za ureditev shajališča mladih na prostem;
 Občina naj nadaljuje z novo strategijo na uresničenih temeljih prejšnje strategije;
 za celovitejši pregled in popolno informiranje naj se vzpostavi spletni portal za mlade;
 Občina naj pozove Mladinski svet Jesenice in Komisijo za mladinske politike k
posredovanju iz njihove strani možnih lokacij za izgradnjo oz. ureditev novega
mladinskega centra;
 prouči naj se možnost razširitve subvencije vrtca na vse mlade s stanovanjskim
kreditom, in ne kot sedaj, da to velja samo za tiste mlade pod 35 let, kateri padejo v
2. do 6. dohodkovni razred;
 v Zaključnem računa proračuna občine mora biti posebno poglavje namenjeno
uresničevanju ciljev in ukrepov oz. poročilu o izvajanju ukrepov mladinske politike;
 najprej je potrebno vzpostaviti gospodarstvo, da bo gospodarska rast pozitivna, šele
nato se bo mlade lahko vključevalo v gospodarstvo;
 če stanovanjske razmere ne bodo urejene, za mlade ne bo mogoče zagotavljati
ustreznih stanovanj;
 v stanovanjskih objektih pod TVD Partizanom bi se morala prioritetno zgraditi
enosobna stanovanja in garsonjere za mlade;
 Mladinski center bi se lahko umestil v Razvojni center Jesenice, v katerem je Občina
Jesenice lastnica okoli 200 m2 površin;
 potrebno je poskrbeti, da se za dijake srednjih šol vzpostavi dijaški dom;
 v občini Ajdovščina imajo zelo dobro urejeno stanovanjsko politiko za mlade, zato bi
morali kakšen njihov vzorec prenesti tudi v občino Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 22
PROTI - 3
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
INFORMACIJA O LETNEM POROČILU JEKO D.O.O., JESENICE ZA LETO 2018
Uvodno obrazložitev sta podala Marko Markelj in Uroš Bučar.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice sta poročala Boris
Grilc – predsednik Odbora za proračun in finance ter Žarko Štrumbl – predsednik
Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
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V razpravi so sodelovali:
Janez Marinčič:
Svetniška skupina SD ugotavlja, da gradivu ni priloženo mnenje Skupščine javnega
podjetja, Sveta ustanoviteljev, niti ni podrobneje podano mnenje Komunalne direkcije, kar
bi bilo glede na njene pristojnosti dobrodošlo.
Postavljajo vprašanje, kako je s statusom in delovanjem družbe Ecosynergy na prostoru
Zbirnega centra Jesenice, enako pa tudi kaj se dogaja s Centrom ponovne uporabe.
Svetniška skupina podpira predlog, da se ustvarjeni dobiček iz naslova opravljanja javne
službe razdeli lastnikom družbe in nameni za vlaganje v infrastrukturo, saj so na tem
področju nujne investicije. Zanima jih tudi, kdaj se bo ta dobiček delil, o porabi teh
sredstev pa mora odločati Občinski svet v okviru rebalansa letošnjega proračuna ali
načrtovanja proračuna za prihodnje leto.
Zanima jih, kdaj naj bi bila izvedena predstavitev s strani Ministrstva za okolje o
možnostih izgradnje sežigalnice v naši državi.
Uroš Bučar:
Pri projektu Ecosynergy je šlo za pilotni projekt, ki je bil podprt s strani prejšnje Vlade, z
namenom, da se čim več odpadne embalaže nameni za reciklažo. Ta pilotni projekt
poteka že leto in pol, namenjen pa mu je bil del prostora v zbirnem centru. Projekt
Ecosynergy se bo na zbirnem centru sedaj zaključil in se bo preselil na drugo lokacijo v
mestu Jesenice, ki bo bolj dostopna ljudem.
Center ponovne uporabe deluje. S prvotnim partnerjem pri tem projektu se je sodelovanje
sicer prekinilo, s sedanjim partnerjem pa sodelovanje poteka na zadovoljivem nivoju.
Jure Krašovec:
Zanima ga, za katere namene se bo porabil dobiček javnega podjetja. Vodovod v
določenih delih občine je v zelo slabem stanju in zato upa, da se bo dobiček namenil za
obnovo tega vodovoda.
Župan Blaž Račič:
Pri načrtovanju občinskega proračuna za prihodnje leto bo dobiček razporejen za
določene ukrepe na področju infrastrukture, o katerih bo odločal Občinski svet.
Po razpravi je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
128. sklep 6. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 20. 6. 2019:
INFORMACIJA O LETNEM POROČILU JEKO D.O.O., JESENICE ZA LETO 2018
Sprejme se Informacija o Letnem poročilu JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2018.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 22
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 9:
INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Župan Blaž Račič je svetnikom predstavil informacije:
 o seji Občinskega sveta v mesecu septembru, ki bo zaradi obiska v Nagoldu
predvidoma prestavljena na sredo, 25. 9. 2019;
 o imenovanju Miha Rezarja za nepoklicnega podžupana Občine Jesenice;
 o osrednji občinski prireditvi ob državnem prazniku, ki bo v petek, 21. 6. 2019 na
Platoju Karavanke;
 o udeležbi na sejah dveh komisij Državnega sveta, na katerih je predstavil
problematiko odpadkov, s katero se soočajo Jesenice;
 o obisku občine Ajdovščina, kjer so predstavili uvedbo participativnega proračuna
in njihove dejavnosti za mlade;
 o podpisu pogodbe z izvajalcem del na Osnovni šoli Toneta Čufarja ter
 o začetku gradnje gasilskega poligona na Plavškem travniku.
Župan Blaž Račič je odprl razpravo še za vprašanja in pobude svetnikov:
9.1 Janez Marinčič – vprašanje - ustno
88. vprašanje 6. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 20. 6. 2019 k 9. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Zanima ga, ali bi mestni potniški promet na Jesenicah lahko uvedli na enak način, kot je
uveden v Kranju, kjer vozovnica za lokalni mestni promet stane en evro, velja pa 24 ur za
vse linije lokalnega prometa.
Župan Blaž Račič:
Ureditev javnega mestnega prometa v mestnih občinah je sofinancirana iz državnih virov.
Jesenice niso mestna občina in morajo mestni promet sofinancirati same. Znižanje cene
vozovnice pomeni dodatno obremenitev za proračun, zato bo potrebno v bodoče sprejeti
neko odločitev glede primernega načina spodbujanja javnega prevoza.
9.2 Vera Pintar – vprašanje - ustno
89. vprašanje 6. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 20. 6. 2019 k 9. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Svetniška skupina SD ima pripombe glede posredovanih odgovorov na pobude. Pobude
niso same sebi namen, ampak so podane zato, da se pridobi ustrezen in konkreten
odgovor, kako se bo reševala posamezna zadeva oz. kakšni ukrepi bodo potrebni za
sanacijo stanja. Ne pristajajo na pavšalne odgovore, da je že vse narejeno ali da nič ni
možno narediti.
Konkretno je bilo njihovo vprašanje postavljeno, kdo bo nosil odgovornost za primer
nesreče na katerem od dveh mostov, ki sta v zelo slabem stanju, niso pa še pripravljeni
načrti za sanacijo.
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9.3 Vera Pintar – pobuda - ustno
90. pobuda 6. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 20. 6. 2019 k 9. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Pevski zbor Mavrica je praznoval 15 let delovanja. Praznovanja, ki je bilo v Kolpernu, se
ni udeležil nihče od predstavnikov Občine Jesenice. Zelo slabo je, da piar služba v takih
primerih ne opravi svojega dela, saj bi morala opozoriti predstavnike Občine na te
dogodke in zagotoviti, da se jih nekdo od njih udeleži.
Župan Blaž Račič:
V preteklem tednu je bila organizirana na Jesenicah Kulturna mavrica, ki pa se jo je na
žalost udeležilo zelo malo članov Občinskega sveta. Prav je, da se vsi skupaj udeležijo
čim več prireditev in s tem izkažejo spoštovanje delu, ki ga ljudje ljubiteljsko opravljajo v
svojem prostem času.
9.4 Tomaž Tom Mencinger – vprašanje - ustno
91. vprašanje 6. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 20. 6. 2019 k 9. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Udeležil se je Kulturne mavrice, kjer so ga ljudje začeli spraševati o realizaciji danih
obljub sedanjega župana glede hokeja, deponije Mala Mežakla, Splošne bolnišnice
Jesenice in plazu nad Koroško Belo. Poleg tega je bilo izpostavljeno tudi kar nekaj obljub
glede urejanja posameznih cest in glede financiranja posameznih društev.
Poleg naštetega je bilo postavljeno tudi vprašanje o prisotnosti župana, poklicnega
podžupana in direktorja občinske uprave v stavbi Občine Jesenice. Zanima ga, kako se
evidentira in ugotavlja njihova prisotnost.
Župan Blaž Račič:
Sam še vedno stoji za svojimi obljubami. Pri obravnavi rebalansa proračuna občine
Jesenice za leto 2019 je želel nekatere od teh obljub tudi izposlovati, vendar s tem ni
uspel. V proračunu za prihodnje leto bodo predlagani ukrepi, ki bodo šli v smeri danih
obljub, končna odločitev pa je tako ali tako v pristojnosti Občinskega sveta.
Direktor občinske uprave je občinski uradnik in se evidentira tako, kot ostali zaposleni v
občinski upravi. Župan in poklicni podžupan sta občinska funkcionarja in se evidentirata
po pravilih, ki veljajo za evidentiranje funkcionarjev.
9.5 Tomaž Tom Mencinger – vprašanje - ustno
92. vprašanje 6. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 20. 6. 2019 k 9. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Glede na to, da je župan obiskal Novigrad in Umag, ga zanima, kaj je bil cilj teh dveh
obiskov ter kaj je bilo dogovorjenega.
Župan Blaž Račič:
Obiskal je Mladinsko letovišče Pinea v Novigradu in kamp Finida. Zemljišče v Finidi je
komunalno neopremljeno, zato je bila pred časom imenovana posebna komisija, ki jo
sestavljajo predstavniki vseh treh občin. Komisija bo obravnavala omenjeno problematiko
in pripravila tudi ustrezne ukrepe.
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9.6 Tomaž Tom Mencinger – vprašanje - ustno
93. vprašanje 6. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 20. 6. 2019 k 9. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Tečejo aktivnosti, da bi se sežig odpadkov v Sloveniji reševal preko TEŠ-a. Obljubljeno je
bilo, da bo na občinski ravni sklican sestanek in predstavitev s strani Ministrstva za okolje
in prostor, kako bo s termično obdelavo odpadkov v Sloveniji. Zanima ga, kdaj bo ta
problematike predstavljena na lokalnem nivoju.
Župan Blaž Račič:
Občina Jesenice je Ministrstvo za okolje in prostor ponovno pisno pozvala, da naj pridejo
na Jesenice bolj podrobno predstaviti njihova pričakovanja glede objektov za termično
obdelavo odpadkov. S strani Ministrstva Občina zaenkrat ni prejela še nobenega
odgovora.
9.7 Vlado Mlinarec – vprašanje - ustno
94. vprašanje 6. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 20. 6. 2019 k 9. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Zanima ga, kater zakon prepoveduje Občini Jesenice, da bi na osnovi promocije mesta
sofinancirala društva oz. klube, ki nastopajo v mednarodnih ligah, tako kot imajo to
urejeno v veliko drugih občinah.
9.8 Vlado Mlinarec – vprašanje - ustno
95. vprašanje 6. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 20. 6. 2019 k 9. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Županu so že posredovali pobudo, da se del dobička javnega podjetja JEKO, d.o.o.
nameni za pomoč hokejskemu klubu HDD Jesenice. Županov odgovor je bil, da je tak
predlog nezakonit.
V letu 2015 je bila dana pobuda, da se sredstva v višini 50.000 EUR vzamejo iz postavke
Občinske knjižnice in se namenijo določenemu klubu. Teh 50.000 EUR je šlo nazaj na
postavko za šport in se je namenilo točno določenemu klubu. Zanima ga, zakaj v trenutni
situaciji taka rešitev ni več mogoča.
Župan Blaž Račič:
Prejel je pobudo glede financiranja športnega kluba, vendar še vedno ni našel zakonite
podlage, da bi lahko javna sredstva (sredstva proračuna Občine Jesenice ali sredstva
javnega komunalnega podjetja) namenil hokejskemu klubu HDD Jesenice.
Nacionalni program športa določa, za katere namene se lahko namenijo javna sredstva.
Na več naslovih je spraševal, ali so primeri po posameznih občinah zakoniti, vendar nikjer
ni dobil odgovora, da je tak način financiranja zakonit.
Miha Rebolj:
Hokejsko društvo Hidria Jesenice se vsako leto prijavi na Letni program športa, na
katerem na podlagi meril, ki jih sprejema Občinski svet, pridobi sredstva, ki jih Občinski
svet potrdi za Letni program športa.
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Vlado Mlinarec:
Gospod Pem je v letu 2015 predlagal amandma, s katerim se je 50.000 EUR iz Občinske
knjižnice Jesenice prerazporedilo na Letni program športa. Zanima ga, kdo je koristil teh
50.000 EUR.
Miha Rebolj:
Ta sredstva so koristila vsa športna društva, ki so se prijavila na Letni program športa.
9.9 Vlado Mlinarec – pobuda - ustno
96. pobuda 6. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 20. 6. 2019 k 9. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Stanje na Mali Mežakli je iz dneva v dan slabše, saj Ekogor sploh ne odvaža lahke
frakcije, ampak jo kopiči na lokaciji odlagališča. Poleg tega se na Malo Mežaklo dovažajo
biološki odpadki, ki se odlagajo na Ekogorjevo zemljišče, ki ni namenjeno odlaganju teh
odpadkov. Tedensko se pripelje na Malo Mežaklo 300 ton odpadkov, ki se balirajo ter
skladiščijo na Mali Mežakli in se ne odvažajo.
Ni potrebe, da Ekogor iz Maribora na Malo Mežaklo dovaža biološke odpadke, zato je
čimprej potrebno sprejeti nek ukrep, kajti stanje na Mali Mežakli je nevzdržno.
Župan Blaž Račič:
Slovenija letno izvozi na sežig v tujino za 35 milijonov evrov odpadkov. Na ta način iz
državnega proračuna izpade tudi 11 milijonov evrov DDV-ja. Po podatkih Komunalne
zbornice v Sloveniji na letni ravni ostane približno 100.000 ton odpadkov, ki jih ni mogoče
nikamor odložiti. Država se je že pred leti opredelila, da bo to opravljala kot gospodarsko
javno službo, vendar na tem področju ni bilo narejenega nič, zato bo potrebno najti neko
politično rešitev.
Publicus v občini Komenda na občinskem zemljišču skladišči odpadke. Občine je od tega
dobila približno 9.000 evrov letne najemnine, potem pa je okoljski inšpektor Občini naložil
10.000 evrov kazni, ker dovoli skladiščenje odpadkov na občinskem zemljišču.
V začetku tedna je Ekogor posredoval obvestilo, da so na Malo Mežaklo pripeljali balirko,
ter da bodo začeli s pospešenim baliranjem odpadkov, ki so bili sedaj poviti samo z žico.
Vlado Mlinarec:
Na Malo Mežaklo se tedensko pripelje 300 ton odpadkov, ki jih Ekogor balira, vendar pa
potem teh bal ne odpeljejo, temveč jih skladiščijo na Mali Mežakli. Pred vhodom v njihov
objekt so bale naložene že vsaj 15 metrov visoko. Glede tega bo potrebno nekaj narediti,
sicer bodo vse te bale ostale na Mali Mežakli. Izdana je namreč tudi državna uredba, ki
določa, da odpadki, katere se ne more skladiščiti ali obdelati, ostanejo pri izvoru.
Predlaga, da se na zemljišču na Mali Mežakli opravi analiza izcednih voda.
9.10 Alma Rekić – pobuda - ustno
97. pobuda 6. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 20. 6. 2019 k 9. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Župan je članom Občinskega sveta po elektronski pošti posredoval pismo o polletnem
delovanju in izhodišča za razvojne naloge. Moti oz. žalosti jo dejstvo, da so v teh
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izhodiščih zajete postavke, kot je npr. slogan mesta, ki po njenem mnenju ni tako nujna
zadeva, po drugi strani pa se pozablja na starostnike, ki niso nikjer omenjeni niti z eno
besedo. Potrebno je pomisliti tudi na to starostno skupino občanov, pa ni nikjer niti z
besedo omenjeno, da jih je potrebno upoštevati. Apelira na župana, da razmisli o tem, da
so občani različnih starostnih skupin, in da niso pomembni samo mladostniki.
Župan Blaž Račič:
V programu niso omenjene tudi ceste, komunalna infrastruktura ipd., ker so to naloge, ki
jih mora Občina ves čas izvajati. Izpostavil je postavke, ki se mu zdijo ključne in
pomembne na določenih področjih, kar pa ne pomeni, da se bo kogarkoli zapostavljalo.
9.11 Marko Zupančič – pobuda - ustno
98. pobuda 6. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 20. 6. 2019 k 9. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
V petek, 14. 6. 2019 je potekalo kolesarsko tekmovanje iz Javorniškega Rovta proti
Koroški Beli. Prejel je kar nekaj klicev vaščanov, ki so izražali veliko skrb oz.
nezadovoljstvo nad to prireditvijo. Cesta v Javorniški Rovt je v slabem stanju, kolesarskih
poti pa ni urejenih. Občinski redar je sicer opozarjal voznike na dodatno previdnost zaradi
kolesarske prireditve, vendar meni, da ta cesta ni primerna za organizacijo take
kolesarske prireditve, ali pa bi morala biti cesta v času prireditve zaprta za promet.
Župan Blaž Račič:
14. 6. 2019 je Policija organizira Brajnikov memorial v več občinah. Organizatorji
prireditve bi morali obvestiti javnost o ukrepih za zagotovitev varnosti, zato se jih bo na to
tudi opozorilo.
9.12 Jernej Udir – pobuda - ustno
99. pobuda 6. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 20. 6. 2019 k 9. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Po njegovem mnenju je škoda, da izvajalec podira most na regionalni cesti R2, ker je ta
most v dobrem stanju. Poleg tega so jeseni dva metra previsoko zabetonirali pilote, ki jih
sedaj režejo in podirajo, kar na Plavžu povzroča velik hrup.
Predlaga, da vse projekte pred realizacijo obravnava Občinski svet.
Župan Blaž Račič:
Obnova mostu na regionalni cesti R2 je državni projekt in ne občinski.
9.13 dr. Adis Medić – pobuda - ustno
100. pobuda 6. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 20. 6. 2019 k 9. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Veliko se govori o sežigalnici odpadkov na Dunaju. V kolikor želi biti ta sežigalnica
okoljsko sprejemljiva, ne obratuje pozitivno oz. dobičkonosno. V Sloveniji so danes
težave glede odpadkov, vendar pa se boji tudi, kako se bo to reševalo v primeru
postavitve sežigalnice.
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9.14 dr. Adis Medić – pobuda - ustno
101. pobuda 6. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 20. 6. 2019 k 9. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Predlaga, da se pred sejami Občinskega sveta preveri delovanje glasovalnih naprav, saj
število prijavljenih članov Občinskega sveta nikoli ni enako dejansko prisotnim.
Mojca Levstik:
Delovanje glasovalnih naprav se preverja pred vsako sejo Občinskega sveta. Težave pri
beleženju rezultatov se verjetno pojavljajo zaradi prehitrega glasovanja.
9.15 dr. Borut Stražišar – vprašanje - pisno
102. vprašanje 6. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 20. 6. 2019 k 9.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Kaj se dogaja v zvezi z revizijskim mnenjem glede pogodbe s podjetjem Ekogor?
9.16 dr. Borut Stražišar – vprašanje - pisno
103. vprašanje 6. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 20. 6. 2019 k 9.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Kdaj se bodo zamenjale preostale azbestne vodovodne cevi v občini Jesenice?
9.17 dr. Borut Stražišar – pobuda - pisno
104. pobuda 6. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 20. 6. 2019 k 9. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Glede na spremembe medlinijskega prevoza naj se ugotovi in predstavi vpliv teh
sprememb na mestni prevoz.
9.18 dr. Borut Stražišar – pobuda - pisno
105. pobuda 6. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 20. 6. 2019 k 9. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Postavi naj se informacijski portal o dogajanju v občini Jesenice (tudi v angleščini za
potrebe tujcev). Vzrok: slab obisk kulturnih prireditev.
9.19 dr. Borut Stražišar – pobuda - pisno
106. pobuda 6. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 20. 6. 2019 k 9. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Prouči naj se možnost priprave odloka, ki bi uredil vprašanje ureditve zapuščenih stavb v
občini Jesenice.
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9.20 dr. Borut Stražišar – pobuda - pisno
107. pobuda 6. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 20. 6. 2019 k 9. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
V primeru izgradnje poligona za gasilce naj se preuči umestitev poligona za avto šole oz.
učenje vožnje (po vzoru tujine).
9.21 dr. Borut Stražišar – pobuda - pisno
108. pobuda 6. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 20. 6. 2019 k 9. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Izdela naj se projekcija razvoja ključnih kadrov za javne službe v občini Jesenice
(zdravstveno osebje, negovalke,…).
9.22 Žiga Pretnar – pobuda - pisno
109. pobuda 6. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 20. 6. 2019 k 9. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Daje pobudo, da se za vse odloke in njihove dopolnitve naredi čistopise, ki se jih objavi
na vseh mestih, kot je običajno, vključno s spletno stranjo občine Jesenice.
9.23 Žiga Pretnar – vprašanje - pisno
110. vprašanje 6. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 20. 6. 2019 k 9.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Vprašanje Komunalni direkciji, ali je projekt kanalizacija Murova z vsemi pripadajočimi
obnovami zaključen in prevzet. Kdo s strani Komunalne direkcije je bil na prevzemu, v
kolikor je že bil? Ali je opažena slaba izvedba asfaltiranja, izvedbe jaškov in podobnega,
in kdo ter kdaj bo to saniral? Zakaj kljub obljubi na sestanku s krajani v sejni sobi Občine
Jesenice v letu 2018 niso bili hkrati nameščeni koši za odpadke ter pasje iztrebke?
9.24 Uroš Lakić – pobuda - pisno
111. pobuda 6. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 20. 6. 2019 k 9. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
V zadnjem času se pojavlja prekomerno kopičenje smeti na nekaterih ekoloških otokih.
Smeti, ki tja sploh ne sodijo. Rešitev bi morda pomenilo večkratno praznjenje zabojnikov.
Morda bo težavo omilil podaljšan delovnik zbirnih centrov, ki ga nalaga država. Smiselno
pa je stremeti k približevanju, izboljšavam in koristnikom ponuditi še dodatne možnosti.
Vse več avtomobilom ima že serijsko vgrajene vlečne kljuke, vsakdo pa doma nima
tovorne prikolice.
Kakšna je možnost, da javno komunalno podjetje JEKO kupi tovorno prikolico, ki bi jo ob
plačilu kavcije, morda pa celo brezplačno, ponudilo v dnevni najem uporabnikom? S tem
bi občani sami imeli možnost pripeljati denimo večje kose pohištva, zeleni odrez, ipd.
Ve, da JEKO že sedaj omogoča brezplačno možnost odvoza kosovnih odpadkov, a
včasih naročanje takšne storitve ljudi časovne omejuje.
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Zaveda se, da obstaja tudi težava tretje tablice, zavarovanja za prikolico. Naproša, da se
pobuda preuči in v kolikor je zadeva izvedljiva, le to uvrsti v dodatno ponudbo javnega
komunalnega podjetja.
9.25 LO Levica Jesenice – Jeseniška alternativa – pobuda - pisno
112. pobuda 6. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 20. 6. 2019 k 9. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Svetniška skupina LO Levica Jesenice – Jeseniška alternativa daje pobudo, da se del
dobička (50.000 €) javnega podjetja JEKO, d.o.o., ki za leto 2018 znaša približno 530.000
€ nameni za pomoč hokejskemu klubu HDD Jesenice za premostitev finančnih težav, v
katere so zašli v lanski sezoni. Glede na to, da za presežek finančnih sredstev ni
narejenega plana porabe in o porabi le-teh odloča ustanovitelj, ne vidijo ovire pri
realizaciji predlagane pobude.
V kolikor se smatra, da bi bilo za pobudo potrebno glasovati oziroma sprejeti kakršenkoli
sklep, predlagajo, da se na seji Občinskega sveta, ki bo 20. 6. 2019 pod točko Vprašanja
in pobude tako glasovanje tudi opravi.
9.26 LO Levica Jesenice – Jeseniška alternativa – pobuda - pisno
113. pobuda 6. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 20. 6. 2019 k 9. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Svetniška skupina LO Levica Jesenice – Jeseniška alternativa daje pobudo, da se v
proračunu občine Jesenice za leto 2020 doda nova proračunska postavka »promocija
mesta Jesenice«. S predlagano proračunsko postavko bi se financirali športni klubi in
društva, katerih članska moštva tekmujejo v mednarodnih tekmovanjih in s svojimi uspehi
pripomorejo k ugledu in promociji mesta Jesenice, tako doma kot tudi v tujini.
S to proračunsko postavko bi se naše mesto pridružilo občinam, katere preko športnih
društev in klubov promovirajo svoje mesto, ter so zaradi tega tudi ustrezno financirana.
Višino finančnih sredstev in kriterije za financiranje določijo strokovne službe Občine, ki
so zadolžene za to področje.
11.27 Sonja Tušar, članica KS Hrušica – vprašanje - pisno
114. vprašanje 6. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 20. 6. 2019 k 9.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Ima dodatna vprašanja glede problematike ceste proti Betonarni Sava, in sicer:
1. Ali je prenos lastništva na Občino Jesenice edina možnost trajnejše ureditve te poti?
2. Ali lahko uporabniki finančno prispevajo k trajnejši ureditvi te poti?
3. Ali je smiselno, da se trajnejše uredi vsaj ta del, 2172 parc. št. 117/8, ki je v lasti
Občine Jesenice; bolje nekaj kot čisto nič?
4. Ali lahko uporabniki oziroma katerikoli od vseh uporabnikov za svoje potrebe in v
izogib prašenju namesto te makadam poti uporabljajo cesto z druge strani, mimo Bizjaka,
ki je v lasti Občine Jesenice, ko id 2638 parc. št. 866/4, 543/40?
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5. Ali ste za to, da se vsi vpleteni, torej tudi krajani Hrušice, sestanejo in poskusijo najti
trajnejšo rešitev problema te poti?
Drugih informacij, vprašanj in pobud ni bilo, zato je župan Blaž Račič 6. redno sejo
Občinskega sveta zaključil ob 19.45 uri.
SVETOVALKA OBČINSKEGA
SVETA OBČINE JESENICE
Mojca LEVSTIK

ŽUPAN
OBČINE JESENICE
Blaž RAČIČ
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