OBČINSKI SVET
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
T: 04 58 69 200
E: obcina.jesenice@jesenice.si
www.jesenice.si

Številka:
Datum:

900-1/2020
18. 5. 2020

ZAPISNIK
11. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice,
ki je bila v četrtek, 14. 5. 2020, ob 17.00
v Kolpernu (banketna dvorana), Fužinska cesta 2, Jesenice

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, Iztok PERGAREC, Vera PINTAR, Marko PLEČNIK, Žiga PRETNAR, Maja RAZINGAR, Miha
REBOLJ, Alma REKIĆ, Miha REZAR, Stanko SEDLAR, Marta SMODIŠ, Žarko ŠTRUMBL, Jernej UDIR,
Veronika VIDMAR, Marko ZUPANČIČ in Boštjan ŽIGON
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN: dr. Borut STRAŽIŠAR
OSTALI PRISOTNI:
Blaž RAČIČ – župan občine Jesenice, dr. Gregor HUDRIČ – direktor občinske uprave, Marko MARKELJ
– direktor Komunalne direkcije, mag. Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor, Petra
DEČMAN – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, mag. Vera DJURIĆ DROZDEK –
vodja Oddelka za gospodarstvo, Valentina ŠUMI – vodja Oddelka za finance, plan in analize, Ines
DVORŠAK – svetovalka za odnose z javnostmi, Andraž TOLAR – Oddelek za okolje in prostor, Mojca
LEVSTIK – svetovalka za Občinski svet, Mirjam NOČ – namestnica predsednice Nadzornega odbora
Občine Jesenice, mag. Rina KLINAR – članica Nadzornega odbora Občine Jesenice, Gregor JARKOVIČ –
vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica,
Mojca PAVŠIČ – direktorica Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, Špela SUKIČ – vodja
finančne službe v Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, Admir MIDŽAN – pomočnik
komandirja Policijske postaje Jesenice, Simon SITAR – PROVIA d.o.o. ter prim. Saša LETONJA –
direktor Zdravstvenega doma Jesenice
ZAPISNIK JE ZAPISALA:
Mojca LEVSTIK
Župan Blaž Račič je na začetku 11. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice pozdravil vse
prisotne članice in člane Občinskega sveta Občine Jesenice. Opozoril jih je, da se seja snema. 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.
V skladu z 39. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice so bile predlagane
naslednje spremembe dnevnega reda:
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1. Župan Blaž Račič je predlagal, da se z dnevnega reda umakne točka 17 – Predlog za izvedbo
participativnega proračuna Občine Jesenice v obdobju 2020 – 2022 – projekt »JES odločam«.
V razpravi so sodelovali:
Janez Marinčič:
Svetniška skupina SD meni, da naj se ta točka ne umakne iz dnevnega reda, ker je kljub vsemu dovolj
časa, da se projekt izpelje do konca leta.
Župan Blaž Račič:
Za izvedbo tega projekta je potrebno kar nekaj časa, da se lahko izpeljejo vse javne predstavitve in
druge potrebne aktivnosti. Glede na to, da so se aktivnosti načrtovale že za mesec april in maj, ter
glede na to, da je smiselno, da se čim večji krog ljudi seznani s temi aktivnostmi, ocenjuje, da v
poletnih mesecih ne bi mogli teh aktivnosti izpeljati na primeren način, ki bi zajel čim širši krog ljudi.
Iz tega razloga je predlagan umik točke iz dnevnega reda.
Vlado Mlinarec:
Zanima ga, ali se potem v letošnjem letu ne bo razpravljalo o tej točki dnevnega reda.
Dr. Gregor Hudrič:
Pri izvedbi participativnega proračuna je v skladu s časovnico potrebno izvesti vrsto dejavnosti v zvezi
z informiranjem, potrebno pa je izvesti tudi delavnice in glasovanje. Gre za posvetovalni del
aktivnosti, potem pa je izglasovane projekte potrebno vnesti v predlog proračuna za naslednje leto.
Glede na to, da se s pripravo proračuna začenja že v mesecu avgustu, je v skladu s časovnico
nemogoče izvesti vse načrtovane aktivnosti. Ukrepi v zvezi z razglašeno epidemijo so še vedno v
veljavi, zato ni možno načrtovati, kdaj se bodo lahko izvedle delavnice. Projekt je potrebno
predstaviti čim širšemu krogu ljudi, da doseže svoj namen, zato se predvideva, da bi se projekt
zamaknil za eno leto, saj je povezan z načrtovanjem sredstev v proračunu.
Tomaž Tom Mencinger:
Postavi se vprašanje, kdaj izpeljati ta projekt, saj se v času lokalnih volitev ne more sprejemati
dvoletnega proračuna. Poleg tega se točno ve, katera področja so problematična, to so predvsem
krajevne skupnosti, mladi in starejši. Na ta področja je potrebno usmeriti predloge, saj je na primer za
krajevno skupnost večkrat bolj pomembna postavitev neke klopce, kot pa kakšen večji projekt.
Župan Blaž Račič:
Glede na trenutne okoliščine se v tem trenutku projekt ne more izpeljati na najboljši možni način.
Projekt je namreč potrebno predstaviti ljudem, potem pa izpeljati še delavnice in izvesti glasovanje.
Volilna udeležba na Jesenicah kaže na to, da bi se ljudje morali bolj zanimati za javne zadeve.
Participativni proračun je mehanizem, s katerim bi se poskušalo ljudi nagovoriti, da naj se vključujejo
v aktivnosti, ki se nanašajo na njihovo okolje.
Iztok Pergarec:
Če se projekt prestavi v prihodnje leto, se bo sigurno zavlekel še za kakšno dodatno leto ali dve.
Nakazuje se, da bo v kratkem dopuščena možnost zbiranja do 50 ljudi, zato naj se projekt pripravi do
te mere, da se bo takoj lahko predstavil ljudem, ko bo to možno. Podpira predlog za uvedbo
participativnega proračuna, zato tega projekta ne bi prestavljal v drugo leto.
Župan Blaž Račič:
Izvedba aktivnosti v poletnih mesecih ni najboljša možnost, ker poleti veliko ljudi ni doma in bo
udeležba še slabša.
Vera Pintar:
Ni potrebe, da se zadeve še dodatno zapletajo. Nekaj izkušenj je že iz zborov krajanov, na katerih je
običajno ravno tako zelo slaba udeležba. Je pa idealna priložnost, da se za začetek ta projekt
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predstavi v Jeseniških novicah. Ve se, kakšna vsota denarja se bo v prihodnjem proračunu namenila
za participativni proračun, tako da je sedaj potrebno ta sredstva samo razdeliti po krajevnih
skupnostih. Nesmiselno se ji zdi ta projekt prestavljati na prihodnje leto, saj gre za zelo podoben
razpis kot so drugi razpisi, ki jih objavlja Občina Jesenice.
Dr. Gregor Hudrič:
Model participativnega proračuna je že izdelan, predvidena so sredstva in tudi sodelovanje krajevnih
skupnosti. Predsednikom krajevnih skupnosti je bil projekt že predstavljen in z njimi so bile tudi že
dogovorjene aktivnosti za nadaljnje sodelovanje.
Projekt je v osnovi namenjen participaciji posameznikov pri urejanju družbenega življenja. Če se že
sedaj ugotavlja, da je ta participacija na Jesenicah slaba, potem je potrebno ta projekt dobro izpeljati,
da bo nek vzvod za večje sodelovanje posameznikov v lokalni skupnosti.
Vsota sredstev za izvedbo participativnega proračuna je znana, vendar pa bi bilo najbolj smotrno, da
se izglasovani projekti po svoji vsebini že uvrstijo v predlog proračuna za prihodnje leto.
Miha Rezar:
Ne gre za vprašanje, ali bo participativni proračun izpeljan ali ne, temveč gre za vprašanje, ali bo
izpeljan dobro, ali bo izpeljan slabo. Meni, da ni pravi način, da se že sedaj predpostavlja, da bo
udeležba v vsakem primeru slaba in da naj se projekt zato izpelje že v letošnjem letu. Ljudi je potrebo
spodbuditi, da bodo posredovali čim več predlogov ter da se bodo potem tudi udeležili glasovanja.
Pred tem je potrebno ljudem še predstaviti namen participativnega proračuna, zato meni, da se na
dober način do meseca septembra tega projekta ne da izpeljati.
Iztok Pergarec:
Kot je razbrati iz razprave, so dopusti edina težava, da se projekta ne more izpeljati v letošnjem letu.
V letošnjem letu bodo tudi dopusti prilagojeni trenutni situaciji s korona virusom, zato se mu to ne
zdi najbolj razumljiv izgovor, da se projekt ne izvede že v letošnjem letu.
Župan Blaž Račič:
Projekt je potrebno izvesti na ta način, da bo dana možnost sodelovanja čim širšemu krogu ljudi. Če
bodo ljudje poleti odsotni, potem participativni proračun ne bo dosegel svojega namena.
Dr. Gregor Hudrič:
Za izvedbo participativnega proračuna je potrebno izpeljati veliko aktivnosti. Določene nevladne
organizacije za plačilo veliko teh aktivnosti zelo dobro izpeljejo. V proračunu za leto 2020 se je za ta
namen poskušalo nameniti nekaj sredstev, pa so bila potem ta sredstva z amandmajem prenesena na
drugo področje. Do meseca septembra zato ne bo mogoče izpeljati vseh potrebnih aktivnosti za
uspešno izvedbo projekta.
Po razpravi je župan Blaž Račič predlagal
206. sklep 11. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 5. 2020: POTRDITEV
DNEVNEGA REDA
Iz dnevnega reda 11. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice se umakne točka 17 – Predlog za
izvedbo participativnega proračuna Občine Jesenice v obdobju 2020 – 2022 – projekt »JES odločam«.
Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 26
ZA – 16
PROTI - 8

Sklep je bil sprejet.
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2. Župan Blaž Račič je predlagal, da se na dnevni red uvrstita dodatni točki, za kateri je bilo gradivo
že posredovano članom Občinskega sveta, in sicer: Začasna odredba o oprostitvi plačila najemnine
za poslovne prostore v lasti Občine Jesenice ter Mnenje k imenovanju direktorice Doma
upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice.
Razprave ni bilo, zato je župan Blaž Račič predlagal
207. sklep 11. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 5. 2020: POTRDITEV
DNEVNEGA REDA
Na dnevni red 11. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice se pod zap. št. 17 uvrsti dodatna
točka – Začasna odredba o oprostitvi plačila najemnine za poslovne prostore v lasti Občine Jesenice.
Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 26
ZA – 24
PROTI - 2

Sklep je bil sprejet.
in
208. sklep 11. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 5. 2020: POTRDITEV
DNEVNEGA REDA
Na dnevni red 11. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice se pod zap. št. 18.3 uvrsti dodatna
točka – Mnenje k imenovanju direktorice Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 26
ZA – 20
PROTI - 5

Sklep je bil sprejet.

3. Župan Blaž Račič je predlagal, da se predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o
gospodarskih javnih službah v občini Jesenice ter predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o javnem redu in miru v občini Jesenice obravnavata po skrajšanem postopku.
Razprave ni bilo, zato je župan Blaž Račič predlagal
209. sklep 11. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 5. 2020: POTRDITEV
DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice se
obravnava po skrajšanem postopku.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 26
ZA – 22
PROTI - 2

Sklep je bil sprejet.
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210. sklep 11. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 5. 2020: POTRDITEV
DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v občini Jesenice se
obravnava po skrajšanem postopku.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 26
ZA – 25
PROTI - 1

Sklep je bil sprejet.

4. Odbor za proračun in finance je predlagal, da se predlog Odloka o spremembah Odloka o
dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice obravnava po skrajšanem postopku.
Razprave ni bilo, zato je župan Blaž Račič predlagal
211. sklep 11. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 5. 2020: POTRDITEV
DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice se
obravnava po skrajšanem postopku.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 26
ZA – 24
PROTI - 2

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
212. sklep 11. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 5. 2020: POTRDITEV
DNEVNEGA REDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Potrditev besedila zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 6. 2. 2020
Potrditev besedila zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je potekala od
24. 2. 2020 do 27. 2. 2020
Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2019 s poročilom o porabi splošne
proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev
Predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019
Predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2019
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v
občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev
koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih
komunalnih odpadkov v občini Jesenic – DRUGA OBRAVNAVA
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah v občini
Jesenice – SKRAJŠANI POSTOPEK
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v občini Jesenice –
SKRAJŠANI POSTOPEK
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10. Predlog Odloka o spremembah Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini
Jesenice – SKRAJŠANI POSTOPEK
11. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
12. Predlog Koncepta kolesarskega in peš omrežja v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
13. Predlog dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2020
14. Predlog odpisa terjatev iz naslova odprtih in zapadlih najemnin za neprofitno stanovanje
15. Predlog za uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2020 - 2023
16. Predlog soglasja k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč na domu
17. Začasna odredba o oprostitvi plačila najemnine za poslovne prostore v lasti Občine Jesenice.
18. Volitve in imenovanja:
18.1 Predlog za imenovanje predstavnice Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Triglavski narodni
park
18.2 Mnenje k razrešitvi direktorice Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice
18.3 Mnenje k imenovanju direktorice Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice
19. Poročilo o delu Policijske postaje Jesenice za leto 2019
20. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in
Žirovnica za leto 2019
21. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v letu 2019
22. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Občine Jesenice – investicija Avtobusno
postajališče in obračališče Tomšičeva
23. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Občine Jesenice – izplačila prejemkov in
porabe Posebne proračunske rezerve in Splošne proračunske rezervacije v letih 2017 in 2018
24. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice v letu 2019
25. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 25
ZA – 24
PROTI - 1

Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA 10. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE, KI JE BILA
6. 2. 2020
Župan Blaž Račič je v razpravo dal besedilo zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta občine
Jesenice, ki je bila 6. 2. 2020.
Razprave ni bilo, zato je župan Blaž Račič predlagal
213. sklep 11. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 5. 2020: POTRDITEV BESEDILA
ZAPISNIKA 10. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE, KI JE BILA 6. 2. 2020
Potrdi se besedilo zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 6. 2. 2020.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 26
ZA – 26

Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 2:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA 1. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE, KI JE
POTEKALA OD 24. 2. 2020 DO 27. 2. 2020
Župan Blaž Račič je v razpravo dal besedilo zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta občine
Jesenice, ki je potekala od 24. 2. 2020 do 27. 2. 2020.
Razprave ni bilo, zato je župan Blaž Račič predlagal
214. sklep 11. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 5. 2020: POTRDITEV BESEDILA
ZAPISNIKA 1. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE, KI JE POTEKALA OD 24. 2. 2020
DO 27. 2. 2020
Potrdi se besedilo zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je potekala od 24. 2.
2020 do 27. 2.2020.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 26
ZA – 26

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2019 S POROČILOM O
PORABI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV
Uvodno obrazložitev je podala Valentina Šumi.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice so poročali Boris Grilc –
predsednik Odbora za proračun in finance, Miha Rebolj – predsednik Odbora za okolje in prostor ter
gospodarjenje z nepremičninami, Miha Rezar – predsednik Odbora za družbene dejavnosti in Žarko
Štrumbl – predsednik Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
V razpravi so sodelovali:
Vlado Mlinarec:
Dolgoročni cilj pri zbiranju in odlaganju odpadkov naj bi bil zmanjševanje količin odloženih odpadkov
na deponiji Mala Mežakla. Danes so posredovali vprašanja na Komunalno direkcijo, kaj se dogaja na
Mali Mežakli. Po poročilu direktorja javnega podjetja za leto 2018 naj bi odlagalno polje služilo še za
približno šest let. Glede na stanje na deponiji, ne verjame, da bo odlagalno polje zdržalo še eno leto,
saj so odpadki odloženi že čez kamnolom. V približno pol leta se je nivo odlagalnega polja dvignil
sigurno za štiri metre. Poleg vprašanj je posredoval tudi slike, ki izkazujejo stanje na deponiji. Ne
strinja se z oceno, da je stanje uspešno, ker so bile na deponijo pripeljane manjše količine odpadkov.
Alma Rekić:
Največ nerealiziranih odhodkov je bilo pri investicijah, za katere je zadolžen gospod Markelj. Vsako
leto se prenaša med 3 in 4 mio evrov in vedno so izgovori, da so razlogi zaradi zunanjih vplivov,
evropskih projektov, ipd. Na tem področju je za skoraj pol milijona evrov nerealiziranih projektov.
Prosi gospoda Marklja, da za vseh 11 nerealiziranih projektov posreduje vse projektne naloge.
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Vera Pintar:
Svetniška skupina SD daje pohvalo vsem pripravljavcem gradiva, saj je le-to res obsežno in pregledno
pripravljeno. Posebej pozdravljajo novo prilogo z naslovom: Poročilo o realizaciji finančnega načrta
neposrednega uporabnika in obrazložitev realizacije načrta razvojnih programov, tako da se bralcu ni
potrebno takoj prebijati skozi obširne obrazložitve.
Verjamejo, da so bila navodila za pripravo gradiva enotna, vendar še vedno ugotavljajo, da so
nekateri poročevalci v obrazložitvah navajali porabo sredstev v dejanskih stroških in v tabelah, kar je
zelo pregledno. Nekateri pa so v obrazložitvah navajali le porabo v odstotkih in z zelo skopo
obrazložitvijo porabljenih sredstev.
Iz preglednice na strani 38 – Realizacija odhodkov bilance A je razvidno, da je bila tekoča poraba
manjša za 1.223.453,57 EUR in investicijska poraba manjša za 5.462.79,15 EUR. To se ponavlja iz leta
v leto in vsako leto ostane več sredstev, zato bi bilo dobro v občinski upravi analizirati, ali je narejeno
vse, da bi se projekti lahko pravočasno izvedli.
Na konkretne proračunske postavke pa podajo vprašanja v pisni obliki.
Pisna vprašanja in predlogi Svetniške skupine SD po posameznih področjih zaključnega računa:
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih po neposrednih proračunskih uporabnikih in proračunskih
postavkah:
3000 Župan:
V obrazložitvi je naveden skupen znesek porabljenih sredstev za nagrajevanje funkcionarjev občine –
župana in podžupanov občine. Zato prosijo za prikaz višine sredstev za izplačilo plače župana, koliko
je bilo porabljenih sredstev za nagrajevanje profesionalnega podžupana in koliko za nagrade
neprofesionalnega podžupana/ov.
Predlagajo tudi, da se v bodoče v proračunu in zaključnem računu posebej prikazuje načrtovana in
realizirana sredstva za plačo župana in posebej za nagrade podžupanom.
V pristojnosti župana je tudi imenovanje nekaterih delovnih teles in posvetovalnih organov. V tej
zvezi prosijo za odgovor, katere posvetovalne in druge organe je imenoval župan občine po nastopu
mandata 13. 12. 2018 in kako so člani teh organov nagrajevani za svoje delo.
3070 Informiranje:
Obrazložitev vsebuje le skupni znesek porabe sredstev, zato naj se obrazložitev dopolni s konkretnimi
zneski porabe sredstev za izdajo Jeseniških novic, Radia Triglav, Press clipping, sejnine za seje
Uredniškega odbora in število članov Uredniškega odbora, ki prejema sejnino, višino porabljenih
sredstev za avtorske honorarje – skupno s številom prejemnikov in poraba sredstev za druge
predvidene stroške.
3080 Proslave, otvoritve in drugi protokolarni dogodki:
Prosijo za predstavitev, kateri dogodki so bili organizirani v počastitev obeležitve 90. obletnice
mestnih pravic in občinskega praznika in kolikšen je bil skupni strošek te prireditve.
3061 Javni zavod GARS:
Iz obrazložitve izhaja namen projekta gasilski dom GARS Jesenice obnova objekta Gasilskega doma in
novogradnja garažnega objekta, ki ima že od leta 2018 gradbeno dovoljenje.
Zanima jih, ali predvidene gradnje in obnove vključujejo namero Občine po izgradnji centra, kjer bi
bile nameščene vse službe s področja varstva pred nesrečami, vključno s prostori za društva, ki
opravljajo to dejavnost.
8190 Gradnja in vzdrževanje Čistilne naprave:
V obrazložitvi je zapisano, da je bila v letu 2019 podpisana pogodba za ureditev tehnološke vode, ki je
predpogoj za zamenjavo naprave za dehidracijo blata. Zanima jih, v katerem roku oz. do kdaj bosta ti
dve nalogi realizirani?
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8200 Vzdrževanje vodotokov:
Na strani 223 je navedeno, da se k sanaciji prepusta v Javorniškem Rovtu zaradi visokih stroškov
sanacije, glede na projektantsko oceno in nezagotovljena sredstva za celotno izvedbo, ni pristopilo.
Zanima jih, za kakšen prepust gre, kje je lociran in tudi, ali so razmere takšne, da se lahko sanacija
odlaga in prenaša v naslednje obdobje brez povzročanja škode.
9120 Varstvo okolja:
Občina je v preteklem letu namenila 2.000 EUR za izvedbo projekta »Zbiranje odpadnega jedilnega
olja iz gospodinjstev«. Akcija je uspela, očitno pa se je tudi zaključila, saj brezplačnih plastenk za
zbiranje olja ni več možno dobiti. Če Občina ne namerava nadaljevati s to akcijo, bi bilo prav, da jo
nadaljuje javno podjetje.
8360 Pokopališče Blejska Dobrava:
Obnova sanitarij je nujna in se po njihovem mnenju nerazumljivo odlaga. Postavljajo vprašanje, kdaj
bo pričetek in zaključek obnove. V obrazložitvi je zapisano, da bo možno sanitarije obnoviti samo
skupaj s celotnim objektom, za kar bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Vprašujejo, kdo naj bi
jih zagotovil.
Valentina Šumi:
Pri tekočih odhodkih je posebnost pri splošni proračunski rezervaciji, ki je načrtovana v višini 200.000
EUR. Na tej postavki se nikoli ne izkazuje realizacije in tudi to vpliva na skupno razliko. Iz splošne
proračunske rezervacije se sredstva prerazporejajo med ostale odhodke proračuna.
Po razpravi je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
215. sklep 11. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 5. 2020: PREDLOG
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2019 S POROČILOM O PORABI
SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV
Sprejme se Zaključni račun proračuna občine Jesenice za leto 2019 s poročilom o porabi splošne
proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 26
ZA – 25
PROTI - 1

Sklep je bil sprejet.
TOČKA 4:
PREDLOG POROČILA O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO
2019
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice so poročali Miha Rebolj –
predsednik Odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami, Žarko Štrumbl –
predsednik Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe in Boris Grilc – predsednik Odbora
za proračun in finance.
Razprave ni bilo, zato je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
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216. sklep 11. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 5. 2020: PREDLOG POROČILA
O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2019
Sprejme se Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 24
ZA – 24

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG POROČILA O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO
2019
Uvodno obrazložitev je podala mag. Vera Djurić Drozdek.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice so poročali Miha Rebolj –
predsednik Odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami, Žarko Štrumbl –
predsednik Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe in Boris Grilc – predsednik Odbora
za proračun in finance.
Razprave ni bilo, zato je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
217. sklep 11. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 5. 2020: PREDLOG POROČILA
O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2019
Sprejme se Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2019, ki vključuje
Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019 in Načrt
pridobivanja premičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2019.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 25
ZA – 25

Sklep je bil sprejet.
TOČKA 6:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O RAVNANJU S KOMUNALNIMI
ODPADKI V OBČINI JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala Veronika Vidmar –
predsednica Statutarno pravne komisije in Žarko Štrumbl – predsednik Odbora za gospodarstvo in
gospodarske javne službe.
Na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini
Jesenice so bili s strani osmih članic in članov Občinskega sveta vloženi naslednji predlogi
amandmajev:
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AMANDMA 1:
V 1. členu se doda nova 2. točka, ki glasi:
- prevoz odpadkov.
Ostale točke se preštevilčijo.
Obrazložitev:
Amandma je skladen z zahtevami direktive (EU) 2018/851 Evropskega parlamenta in sveta z dne 30.
maja 2018 o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih. 1. člen te direktive postavlja jasno
opredelitev, kaj pojem ravnanja z odpadki zajema. Črtanje posameznih pojmov v nacionalni
zakonodaji ne pomeni, da posamezna aktivnost ni zajeta v ravnanju z odpadki. Glede na izkušnje ob
korona virusu je jasno, da je potrebno imeti široko zastavljene javne službe in da nujnih dejavnosti ni
moč prepustiti trgu.
V razpravi na predlog amandmaja sta sodelovala:
Vlado Mlinarec:
Bistvo tega amandmaja je, da prevozi ostanejo del Odloka. Po novem zakonu se prevozi lahko
izvzamejo iz odloka, vendar se potem izvajajo kot pridobitna dejavnost. S tem, ko prevoz odpadkov
ostane v Odloku, se občane zaščiti pred nadaljnjimi podražitvami. JEKO vsako leto prikazuje izgube na
strani prevozov, zato je to edina določba odloka, ki občane ščiti pred podražitvijo. Tudi pri vseh
ostalih predlogih amandmajev gre za dikcijo, da prevozi ostanejo v Odloku.
Marko Markelj:
1. člen direktive, ki je navedena v obrazložitvi amandmaja, določa predmet urejanja in področje
uporabe direktive. Ta direktiva določa ukrepe za varstvo okolja in zdravja ljudi s preprečevanjem ali
zmanjševanjem odpadkov, škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi ter
zmanjševanja celotnega vpliva uporabe virov in izboljšanjem učinkovitosti takšne uporabe, kar je
nujno za prehod na krožno gospodarstvo in zagotavljanje dolgoročne konkurenčnosti Unije.
Glede na predlog amandmaja in na dodatna pojasnila gospoda Mlinarca naj bi bil prevoz odpadkov
obvezna gospodarska javna služba ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Jesenice.
Zakon o varstvu okolja prevoz odpadkov ne tretira kot obvezno gospodarsko javno službo. Z
občinskim odlokom se ne more vzpostaviti neke gospodarske javne službe, katere zakon ne
predpisuje, zato predlog amandmaja ni upravičen.
Po razpravi je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
218. sklep 11. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 5. 2020: PREDLOG ODLOKA O
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI
JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA – SPREJEM AMANDMAJA
V 1. členu se doda nova 2. točka, ki glasi:
- prevoz odpadkov.
Ostale točke se preštevilčijo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 24
ZA – 13
PROTI - 10

Amandma je bil sprejet.
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AMANDMA 2:
1. odstavek 2. člena se nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
»Tretja alineja 6. člena se spremeni tako, da po novem glasi:
Uporabniki storitev javne službe so pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost
(samostojni podjetniki), društva in druge ustanove ter fizične osebe, ki so lastniki, najemniki oziroma
uporabniki stanovanjskih, počitniških, poslovnih in drugih prostorov ter površin in so izvirni
povzročitelj odpadkov.«
Obrazložitev:
Upravnikov odlok se ne more opredeljevati kot uporabnikova storitev, ker tukaj ni možne podaje
pooblastila. Pooblastilo je možno le za izpeljavo pravnega posla, ne pa izvedbo konkretnih aktivnosti.
V razpravi na predlog amandmaja sta sodelovala:
Marko Markelj:
V predlaganem členu je navedeno, da upravniki večstanovanjskih stavb nastopajo v imenu etažnih
lastnikov. To pomeni, da za izvajanje razmerij z izvajalcem javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki, lahko nastopajo tudi upravniki večstanovanjskih stavb. To je možno izvajati praktično po celi
Sloveniji, v kolikor pa bo sprejet predlagani amandma, pa na Jesenicah to ne bo možno.
Mag. Valentina Gorišek:
Stanovanjski zakon daje pooblastilo upravnikom, da zastopajo etažne lastnike v takih poslih, ki
predstavljajo redno upravljanje, zato predlog amandmaja ni upravičen.
Po razpravi so glede na dana pojasnila predlagatelji umaknili predlog amandmaja.

AMANDMA 3:
Amanda k 3. členu:
Besedilo druge alineje 8. člena se črta, tretja alineja 8. člena pa se spremeni tako, da po novem glasi:
»- storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov, ki vključuje redno sprejemanje mešanih
komunalnih odpadkov in njihovo skladiščenje do njihove obdelave, obdelavo, kjer se iz mešanih
komunalnih odpadkov v čim večji meri izločijo sekundarne surovine in da se zagotovi, da obdelani
komunalni odpadki izpolnjujejo pogoje za končni postopek obdelave ali odlaganja.«
Obrazložitev:
Amandma je skladen z zahtevami direktive (EU) 2018/851 Evropskega parlamenta in sveta z dne 30.
maja 2018 o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih, ki postavlja jasno zahtevo, da je potrebno
postaviti mejo, kdaj odpadek postane sekundarna surovina.
V razpravi na predlog amandmaja je sodeloval:
Marko Markelj:
V 3. členu je predlagana dikcija, da naj se izločijo odpadki oz. produkti, primerni za recikliranje ali
druge postopke predelave. Predlagatelj amandmaja predlaga, da se ta dikcija nadomesti z besedama
»sekundarne surovine«. Iz postopka obdelave mešanih komunalnih odpadkov izvajalci te službe ne
pridobivajo samo sekundarne surovine, ampak produkte, primerne za nadaljnjo recikliranje in druge
postopke predelave. Iz te storitve se ne pridobivajo samo sekundarne surovine, zato predlagani
amandma ni upravičen.
Po razpravi je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
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219. sklep 11. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 5. 2020: PREDLOG ODLOKA O
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI
JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA – SPREJEM AMANDMAJA
Amandma k 3. členu:
Besedilo druge alineje 8. člena se črta, tretja alineja 8. člena pa se spremeni tako, da po novem glasi:
»- storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov, ki vključuje redno sprejemanje mešanih
komunalnih odpadkov in njihovo skladiščenje do njihove obdelave, obdelavo, kjer se iz mešanih
komunalnih odpadkov v čim večji meri izločijo sekundarne surovine in da se zagotovi, da obdelani
komunalni odpadki izpolnjujejo pogoje za končni postopek obdelave ali odlaganja.«
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 26
ZA – 12
PROTI - 13

Amandma ni bil sprejet.

AMANDMA 4:
Določbe 8., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18., 20. in 21. člena se črtajo, v 15. členu pa se črta prvi stavek.
Obrazložitev:
Amandma je skladen z zahtevami direktive (EU) 2018/851 Evropskega parlamenta in sveta z dne 30.
maja 2018 o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih. 1. člen te direktive postavlja jasno
opredelitev, kaj pojem ravnanja z odpadki zajema. Črtanje posameznih pojmov v nacionalni
zakonodaji ne pomeni, da posamezna aktivnost ni zajeta v ravnanju z odpadki. Glede na izkušnje ob
korona virusu je jasno, da je potrebno imeti široko zastavljene javne službe in da nujnih dejavnosti ni
moč prepustiti trgu.
V razpravi na predlog amandmaja so sodelovali:
Vlado Mlinarec:
Tudi ta predlog amandmaja se nanaša na prevoze. Če ti prevozi nimajo nobenega vpliva, potem se
sprašuje, zakaj se vztraja pri predlogu, da se prevozi izvzamejo iz odloka. Rad bi videl zakon, ki
prepoveduje, da so prevozi vključeni v občinski odlok. To je edina zaščita občanov pred podražitvami.
Če se sedaj prevoze črta z odloka, se bodo cene lahko zvišale v nedogled.
Župan Blaž Račič:
Ne gre za prevoz odpadkov, ki se pobirajo s smetarskimi vozilo in se odlagajo na deponijo, temveč gre
za prevoz odpadkov, ki se že po obdelavi odpeljejo na drugo lokacijo. Te dejavnosti so tržne in
delujejo na trgu.
Marko Markelj:
Že v prvi obravnavi odloka je bilo navedeno, da je podlaga za gospodarske javne službe Zakon o
varstvu okolja. Zakon na področju obveznih gospodarskih javnih služb predpisuje, da so obvezne
gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst
komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov.
Prevoz odpadkov z Zakonom o varstvu okolja ni več gospodarska javna služba. Zakonodajalec na
podlagi zakona sprejema uredbe in ena od teh uredba predpisuje zbiranje komunalnih odpadkov, v
kar so vključeni tudi prevozi. Ni pa to ločena obvezna gospodarska javna služba.
Vera Pintar:
Zanima jo, kaj glede na dana pojasnila, pomeni sprejem prvega amandmaja.
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Dr. Gregor Hudrič:
Eden izmed osnovnih namenov sprememb odloka, zlasti pa določb, ki se nanašajo na prevoze, je
uskladitev z nacionalno zakonodajo. Sprejem prvega amandmaja pomeni, da odlok ne bo skladen z
zakonodajo.
Uroš Lakić:
Pojasnila, ki so bila dana pri tem amandmaju, bi morala biti dana že pri prvem predlogu amandmaja,
ki očitno ne bi smel biti sprejet.
Po razpravi je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
220. sklep 11. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 5. 2020: PREDLOG ODLOKA O
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI
JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA – SPREJEM AMANDMAJA
Določbe 8., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18., 20. in 21. člena se črtajo, v 15. členu pa se črta prvi stavek.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 26
ZA – 9
PROTI - 17

Amandma ni bil sprejet.

V nadaljevanju razprave sta sodelovala:
Veronika Vidmar:
Zanima jo, če Občinski svet sedaj glasuje proti predlogu odloka s sprejetim amandmajem, ali to
pomeni, da potem obvelja osnovni odlok, brez sprejetega amandmaja.
Župan Blaž Račič:
V kolikor Občinski svet glasuje proti predlaganemu sklepu, potem odlok ni sprejet. Če župan oceni, da
predpis ni v skladu z zakonodajo, ga je dolžan zadržati in ga dati v ponovno odločanje na naslednjo
sejo Občinskega sveta.
Po razpravi je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
221. sklep 11. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 5. 2020: PREDLOG ODLOKA O
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI
JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki
v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA, s sprejetim amandmajem.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 26
ZA – 14
PROTI - 10

Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 7:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PREDMETU IN POGOJIH ZA
DODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
OBDELAVE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI JESENIC – DRUGA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala Veronika Vidmar –
predsednica Statutarno pravne komisije in Žarko Štrumbl – predsednik Odbora za gospodarstvo in
gospodarske javne službe.
Na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev
koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih
odpadkov v občini Jesenice so bili s strani osmih članic in članov Občinskega sveta vloženi naslednji
predlogi amandmajev:
AMANDMA 1:
Določba 1. člena se črta.
Obrazložitev:
Amandma je skladen z zahtevami direktive (EU) 2018/851 Evropskega parlamenta in sveta z dne 30.
maja 2018 o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih. 1. člen te direktive postavlja jasno
opredelitev, kaj pojem ravnanja z odpadki zajema. Črtanje posameznih pojmov v nacionalni
zakonodaji ne pomeni, da posamezna aktivnost ni zajeta v ravnanju z odpadki. Glede na izkušnje ob
korona virusu je jasno, da je potrebno imeti široko zastavljene javne službe in da nujnih dejavnosti ni
moč prepustiti trgu.
V razpravi na predlog amandmaja so sodelovali:
Marko Markelj:
Pojasnila so bila dana že pri prejšnji točki dnevnega reda, zato meni, da tudi ta predlog amandmaja ni
upravičen.
Maja Križnar:
Zanima jo, ali je možno razpravljati o amandmajih, glede na to, da predlagatelj teh amandmajev
fizično ni prisoten na seji Občinskega sveta.
Župan Blaž Račič:
Predloge amandmajev je podpisala skupina sedmih svetnikov, zato so amandmaji pravilno vloženi in
se o njih lahko razpravlja.
Po razpravi je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
222. sklep 11. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 5. 2020: PREDLOG ODLOKA O
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PREDMETU IN POGOJIH ZA DODELITEV KONCESIJE ZA
OPRAVLJANJE OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OBDELAVE MEŠANIH
KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI JESENIC – DRUGA OBRAVNAVA – SPREJEM AMANDMAJA
Določba 1. člena se črta.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 24
ZA – 9
PROTI - 17

Amandma ni bil sprejet.

AMANDMA 2:
Določba 2. člena se črta.
Obrazložitev:
Sprejem predlagane dikcije pomeni, da bi Občina Jesenice morala skleniti skupno koncesijsko
pogodbo z občinami, v katerih za odvoz skrbi Ekogor. To posledično pomeni, da Občina nima več
samostojnega nadzora nad delovanjem Ekogorja ter tudi odlagališča na Mežakli. S takšno spremembo
bo Občina dokončno in nepreklicno zavezana prevzemati odpadke iz drugih občin in se tudi dodatno
brezplačno ukvarjati s problematiko nabiranja sekundarne frakcije.
Sprejem predlagane dikcije bi pomenil, da bo Občina Jesenice dopustila neomejeno kopičenje
odpadkov na Mali Mežakli.
Gre za preširoko pooblastilo in odpoved svojim pravicam. To posledično pomeni, da bo smrad iz Male
Mežakle še večji.
V razpravi na predlog amandmaja so sodelovali:
Marko Markelj:
S predlogom spremembe odloka se dopolnjuje 2. odstavek 5. člena. 5. člen trenutno veljavnega
odloka predpisuje, da koncesionar lahko izvajanje gospodarske javne službe opravlja tudi za območje
izven občine Jesenice, o čemer je dolžan predhodno obvestiti koncedenta. S spremembo odloka je
predlagano, da je koncesionar dolžan pisno obvestiti koncedenta. Če se predlagani amandma
sprejme, koncesionarju ne bo potrebno pisno obvestiti koncedenta, tako da obrazložitev amandmaja
nima nobene povezave s samim predlogom sprememb odloka.
Mag. Almin Gorinjac:
Glede na dana pojasnila direktorja Komunalne direkcije predlagatelje amandmaja prosi, da
obrazložijo svoj predlog.
Vlado Mlinarec:
Obrazložitev dr. Stražišarja je bila podana, ko je bil predstavljen predlog amandmaja.
Po razpravi je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
223. sklep 11. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 5. 2020: PREDLOG ODLOKA O
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PREDMETU IN POGOJIH ZA DODELITEV KONCESIJE ZA
OPRAVLJANJE OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OBDELAVE MEŠANIH
KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI JESENIC – DRUGA OBRAVNAVA – SPREJEM AMANDMAJA
Določba 2. člena se črta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 26
ZA – 7
PROTI - 18

Amandma ni bil sprejet.
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AMANDMA 3:
Določba 4. člena se črta.
Obrazložitev:
Metodologija o oblikovanju cen se lahko uporablja zgolj v primeru, ko Občina uredi tudi vsa vprašanja
iz sklepa Računskega sodišča RS. Ker Občina Jesenice tega v nobenem odloku nima ustrezno
urejenega, metodologije tudi ni moč uporabiti. Od tod predlog za črtanje in ohranitev sedanjega
režima. Občina mora v primeru uporabe Metodologije o oblikovanju cen imeti izdelane tudi kriterije
za oceno cen ter določitev najvišjih priznanih cen. To izhaja iz vrste sklepov Računskega sodišča RS, in
sicer št. 1206-1/2009/24 (sprememba št. 1206-1/2009/48, 1206-1/2009/48), 321-6/2017/31, 3213/2017/27, 321-2/2017/38, 321-4/2017/35, 321-5/2017/26 in 321-1/2017/26.
Poleg tega gre za bistvene sestavine koncesijske pogodbe. ZJN-3 za ta namen predvideva obveznost
novega javnega naročila. Spremembe obstoječe pogodbe niso možne oz. nasprotujejo ZJN-3. Določba
o ceni je namreč bistveni element pogodbe. Za ta namen pa je potrebno narediti nov razpis za
koncesijo. Sprejem drugačne opcije pomeni, da bi Občinski svet podprl oz. celo naložil nezakonito
ravnanje. O tem je bilo s strani Sodišča ES odločeno že v primeru Pressetext Nachrichtenagentur
GmbH (Case C-454/06).
V razpravi na predlog amandmaja sta sodelovala:
Marko Markelj:
V kolikor se predlagani člen črta, ostane vsebina 15. člena obstoječega odloka nespremenjena. 15.
člen v drugem odstavku določa, da o spreminjanju cen odloča Občinski svet na predlog župana in na
osnovi obrazložitve, ki jo pripravi koncesionar in je utemeljena na objektivi podlagi. Predlog
dodatnega četrtega odstavka pomeni, da mora biti predlog spremembe cen pripravljen na podlagi
predpisane metodologije. S predlagani četrtim odstavkom ne gre za bistveno sestavino koncesijske
pogodbe. Po veljavne odloku in po veljavni koncesijski pogodbi ima Občina možnost razveljaviti ali
odvzeti koncesijo, in v teh primerih potem pride do novega razpisa za novega koncesionarja. Dikcija
predlaganega 4. člena v to razmerje ne posega.
Dr. Gregor Hudrič:
Glede na to, da je predlagateljev amandmaja več in da Občinski svet sprejema pomembne odločitve,
prosi, da predlagatelji podajo dodatno obrazložitev, da bo predlog amandmaja bolj razumljiv.
Po razpravi so glede na dana pojasnila predlagatelji umaknili predlog amandmaja.

V nadaljevanju razprave je sodelovala:
Maja Otovič:
Svetniška skušina SD predlog odloka podpira, menijo pa, da je posebno pozornost potrebno nameniti
nadzoru nad dovozom odpadkov, zlasti v času, ko uradni dovoz ni dovoljen. Mnenje svetniške
skupine je tudi, da naj župan brez soglasja Občinskega sveta ne podpisuje aneksa h koncesijski
pogodbi ter, da je potrebno Občinski svet seznaniti, s katerimi partnerji ima koncesionar sklenjene
pogodbe za dovoz odpadkov.
Po razpravi je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
224. sklep 11. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 5. 2020: PREDLOG ODLOKA O
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PREDMETU IN POGOJIH ZA DODELITEV KONCESIJE ZA
OPRAVLJANJE OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OBDELAVE MEŠANIH
KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI JESENIC – DRUGA OBRAVNAVA
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Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev
koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih
odpadkov v Občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 26
ZA – 19
PROTI - 6

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V
OBČINI JESENICE – SKRAJŠANI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala Veronika Vidmar –
predsednica Statutarno pravne komisije in Žarko Štrumbl – predsednik Odbora za gospodarstvo in
gospodarske javne službe.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
225. sklep 11. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 5. 2020: PREDLOG ODLOKA O
SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI JESENICE –
SKRAJŠANI POSTOPEK
Sprejme se predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah v občini
Jesenice.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 25
ZA – 23
PROTI - 1

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O JAVNEM REDU IN MIRU V
OBČINI JESENICE – SKRAJŠANI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podal dr. Gregor Hudrič.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali Veronika Vidmar –
predsednica Statutarno pravne komisije, Miha Rebolj – predsednik Odbora za okolje in prostor ter
gospodarjenje z nepremičninami in Žarko Štrumbl – predsednik Odbora za gospodarstvo in
gospodarske javne službe.
V razpravi so sodelovali:
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Marko Zupančič:
Poleg Blejske Dobrave in Vintgarja so še tudi drugi kraji, tako da ocenjuje, da je potrebno predstavljen
predlog čim prej sprejeti. Pojavlja se vedno več turistov, ki iščejo skrite kotičke, potem pa ostale
obveščajo, kje je možno prenočevati, zato je ta predlog utemeljen in ga je potrebno podpreti.
Iztok Pergarec:
Opozarja na nesorazmernost oz. neskladnost kaznovalne politike. Kazen za odvržen ogorek je 500
EUR, kazen za nepravilno kampiranje pa je 200 EUR.
Jernej Udir:
Na Jesenicah blizu novega semaforja je ves čas odvržen kruh, ob njem pa se zbirajo golobi in
podgane. Zanima ga, ali je bil zaradi tega vzroka že kdo kaznovan.
Po razpravi je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
226. sklep 11. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 5. 2020: PREDLOG ODLOKA O
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O JAVNEM REDU IN MIRU V OBČINI JESENICE –
SKRAJŠANI POSTOPEK
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v občini
Jesenice.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 24
ZA – 24

Sklep je bil sprejet.

Župan Blaž Račič je ob 19.03 prekinil 11. redno sejo Občinskega sveta občine Jesenice.
***
Župan Blaž Račič je z 11. sejo Občinskega sveta občine Jesenice nadaljeval ob 19. 18 uri.

TOČKA 10:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH 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 so poročali Veronika Vidmar –
predsednica Statutarno pravne komisije, Miha Rezar – predsednik Odbora za družbene dejavnosti in
Boris Grilc – predsednik Odbora za proračun in finance.
Razprave ni bilo, zato je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
227. sklep 11. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 5. 2020: PREDLOG ODLOKA O
SPREMEMBAH ODLOKA O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA IZOBRAŽEVANJE V OBČINI JESENICE –
SKRAJŠANI POSTOPEK – SPREJEM AMANDMAJA
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V predlogu Odloka o spremembah Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice
se zamenjata 2. in 3. člen, to pomeni, da dosedanji 2. člen postane 3. člen in obratno.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 26
ZA – 26

Amandma je bil sprejet.
in
228. sklep 11. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 5. 2020: PREDLOG ODLOKA O
SPREMEMBAH ODLOKA O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA IZOBRAŽEVANJE V OBČINI JESENICE –
SKRAJŠANI POSTOPEK
Sprejme se predlog Odloka o spremembah Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini
Jesenice, s sprejetim amandmajem.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 25
ZA – 24
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11:
PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali Veronika Vidmar –
predsednica Statutarno pravne komisije, Miha Rebolj – predsednik Odbora za okolje in prostor ter
gospodarjenje z nepremičninami in Boris Grilc – predsednik Odbora za proračun in finance.
Razprave ni bilo, zato je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
229. sklep 11. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 5. 2020: PREDLOG SKLEPA O
UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA
Sprejme se predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – nepremičnini s parc. št. 704/1 in 701/2
obe k.o. 2178 – Koroška Bela ter nepremičnini s parc. št. 418/3 k.o. 2172 - Hrušica.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 26
ZA – 26

Sklep je bil sprejet.
TOČKA 12:
PREDLOG KONCEPTA KOLESARSKEGA IN PEŠ OMREŽJA V OBČINI JESENICE – PRVA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev sta podala mag. Valentina Gorišek in Andraž Tolar.
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O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali Miha Rebolj –
predsednik Odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami, Žarko Štrumbl –
predsednik Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe in Boris Grilc – predsednik Odbora
za proračun in finance.
V razpravi so sodelovali:
Vera Pintar:
Spomladi je bila v Kolpernu boljša predstavitev koncepta kolesarskih in pešpot, kot pa je bil le-ta
sedaj predstavljen Občinskemu svetu. Upa, da bodo kratkoročni in srednjeročni ukrepi kmalu
izvedeni, čeprav bo za njihovo realizacijo potrebno zagotoviti kar veliko finančnih sredstev.
Marko Zupančič:
Pohvalil bi koncept, ki je zelo lepo pripravljen. Iz pregledne karte je izpadlo območje Planine pod
Golico, Plavškega rovta, Javorniškega Rovta in Potokov. Tudi ta naselja so del občine Jesenice, zato
predlaga, da se vključijo v koncept kolesarskega in peš omrežja v občini Jesenice. Šest kolesarskih poti
poteka po teh območjih, zato smatra, da je prav, da se ta območja uvrstijo v pripravljen koncept.
Jernej Udir:
Občina Jesenice ima sprejetih zelo veliko strategij, ravno tako pa je bil idejni načrt za kolesarsko
regionalno cesto narejen že pred najmanj petnajstimi leti. Veseli ga, da bo urejena povezava z
Mostami, vse ostalo bo pa verjetno tako, kot z vsemi ostalimi gradbišči na Jesenicah. Za predviden
ukrepe je potrebno zagotoviti okoli 3 mio evrov, kar je zelo veliko sredstev, kolesarjev po Jesenicah
pa je danes malo. Z vsemi temi strategijami se občina Jesenice v vsakem mandatu bolj oddaljuje od
sosednjih občin, ker noben projekt ni izveden do take mere, da bi bil funkcionalen.
Po razpravi je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
230. sklep 11. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 5. 2020: PREDLOG KONCEPTA
KOLESARSKEGA IN PEŠ OMREŽJA V OBČINI JESENICE – PRVA OBRAVNAVA
Sprejme se Koncept kolesarskega in peš omrežja v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA, s predlogom
iz razprave, da se v Koncept vključijo tudi območja Planine pod Golico, Javorniškega Rovta, Plavškega
rovta in Potokov.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 26
ZA – 26

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 13:
PREDLOG DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – 1. DOPOLNITEV
NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE ZA LETO 2020
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali Miha Rebolj –
predsednik Odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami, Žarko Štrumbl –
predsednik Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe in Boris Grilc – predsednik Odbora
za proračun in finance.
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Razprave ni bilo, zato je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
231. sklep 11. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 5. 2020: PREDLOG
DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – 1. DOPOLNITEV NAČRTA
RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE ZA LETO 2020
Sprejme se 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za
leto 2020, ki predstavlja sestavni del Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2020.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 26
ZA – 26

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 14:
PREDLOG ODPISA TERJATEV IZ NASLOVA ODPRTIH IN ZAPADLIH NAJEMNIN ZA NEPROFITNO
STANOVANJE
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala Miha Rebolj –
predsednik Odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami in Boris Grilc –
predsednik Odbora za proračun in finance.
Razprave ni bilo, zato je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
232. sklep 11. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 5. 2020: PREDLOG ODPISA
TERJATEV IZ NASLOVA ODPRTIH IN ZAPADLIH NAJEMNIN ZA NEPROFITNO STANOVANJE
Dovoli se odpis celotnega dolga iz naslova najemnin za stanovanje št. 49 na naslovu Cesta maršala
Tita 45, Jesenice, katerega najemnik je bil do 1. 6. 2009 pokojni Marjanac Ilija.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 26
ZA – 26

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 15:
PREDLOG ZA UVRSTITEV NOVEGA PROJEKTA V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2020
– 2023
Uvodno obrazložitev sta podala mag. Valentina Gorišek in prim. Saša Letonja
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala Miha Rezar –
predsednik Odbora za družbene dejavnosti in Boris Grilc – predsednik Odbora za proračun in finance.
V razpravi so sodelovali:
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Župan Blaž Račič:
Na ta način se tudi občina Jesenice utrjuje kot nek zdravstveni center za območje Zgornje Gorenjske.
Zelo pomembno je, da so na Jesenicah vzpostavljene te dejavnosti, ki bodo privabljale tudi občane iz
drugih občin, saj na ta način mesto pridobiva na pomembnosti in na ugledu.
Marko Plečnik:
Zanima ga, ali se železniška ambulanta samo seli v nove prostore v Zdravstveni dom Jesenice, ali se
vsi pacienti le razdelijo med ostale že delujoče zdravnike v Zdravstvenem domu.
Prim. Saša Letonja:
V Zdravstvenem domu so že pridobili dodatnega zdravnika, ki sprejema te paciente, ki pa se bodo
razdelili tudi med druge zdravnike. Zdravstveni dom je skrbnik vse dokumentacije, vsak od pacientov
pa se bo moral sam prijaviti pri enem od zdravniku, pri katerih je ta možnost. V Zdravstvenem domu
so že poskrbeli, da bo teh 700 ljudi imelo možnost, da se prijavijo pri enem od zdravnikov.
Vera Pintar:
Pozdravlja projekt širitve Zdravstvenega doma, vendar ne zato, da bo na Jesenicah večji obisk,
temveč zato, ker je zdravstveno stanje prebivalcev Jesenic problematično. Veseli jo, da bodo na
Jesenicah še dodatne ambulante, zlasti pa ambulante na področju psihiatrije.
Prim. Saša Letonja:
Če bi imeli psihiatra, bi to ambulanto že odprli, vendar pa tega kadra očitno manjka, saj se že več kot
eno leto neuspešno objavljajo ti razpisi.
Pri tem projektu gre za širši projekt, ki bo pokrival območja Jesenic, Kranjske Gore, Žirovnice, Bleda in
Radovljice. Žal je pri teh projektih tako, da je potrebno imeti že skoraj vse pripravljeno, potem pa
lahko šele dobiš projekt in dostikrat je to težko izvedljivo.
Iztok Pergarec:
Podpira projekt za razširitev zdravstvenega doma, kajti v današnjih časih je širitev javnega zdravstva
zelo dobrodošla.
Po razpravi je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
233. sklep 11. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 5. 2020: PREDLOG ZA
UVRSTITEV NOVEGA PROJEKTA V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2020 – 2023
V Načrt razvojnih programov za obdobje 2020 – 2023 se uvrsti nov projekt »Celostna prenova stavbe
na C. m. Tita 78a, Jesenice« (šifra NRP: OB041-20-0001).
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 26
ZA – 26

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 16:
PREDLOG SOGLASJA K SPREMEMBI CENE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ NA DOMU
Uvodno obrazložitev so podale Petra Dečman, Mojca Pavšič in Špela Sukič.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala Miha Rezar –
predsednik Odbora za družbene dejavnosti in Boris Grilc – predsednik Odbora za proračun in finance.
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V razpravi so sodelovali:
Župan Blaž Račič:
Prispevek Občine Jesenice k cenam teh storitev je relativno visok in ta delež se sedaj ohranja, saj je
prav, da lokalna skupnost skrbi za ta del socialne dejavnosti.
Miha Rebolj:
Zahvaljuje se prisotnima predstavnicama Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja in tudi vsem
njunim sodelavkam in sodelavcem, da so v preteklih mesecih uspeli obraniti oskrbovance Doma
upokojencev pred epidemijo. Narejeno je bilo zelo veliko delo, zato želi, da bi tudi v prihodnje tako
srčno in požrtvovalno skrbeli za oskrbovance doma.
Marko Zupančič:
Tudi sam izreka pohvalo vodstvu in zaposlenim v Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja. Glede na
to, koliko težav je bilo po drugih domovih, so bile na Jesenicah sprejete pravilne odločitve, da so se te
težave pravočasno preprečile.
Zanima ga, koliko pomoči na domu se izvede ob nedeljah in praznikih oz. dela prostih dnevih v
primerjavi s pomočjo na domu ob delavnikih.
Mojca Pavšič:
Največ interesa za pomoč na domu je še vedno med tednom, ko so tudi svojci zaposleni. Opaža pa se
trend vedno večjega zanimanja tudi ob vikendih in v popoldanskem času, saj svojci v skrbi za starejše
enostavne izgorevajo. Vedno več je interesa, zato so vzpostavljene tudi dežurne ekipe, ki poskušajo
slediti tem potrebam.
Ljudem zelo veliko pomeni občutek varnosti, kar se je še posebej izkazalo v času epidemije.
Stanovalci doma so zelo potrpežljivo sprejemali ukrepe, zaposleni pa so bili pod hudim pritiskom, saj
so ves čas čutili veliko odgovornost, da ne bi prinesli virusa med oskrbovance, zato jim velja res velika
pohvala za vso njihovo pripravljenost in požrtvovalnost.
Jernej Udir:
Ne nasprotuje predlogu za spremembo cene, vendar pa ga zanima, kaj pomenijo drugi stroški, ki so
navedeni v gradivu v zadnji tabeli in predstavljajo skoraj četrtino vseh materialnih stroškov.
Špela Sukič:
Nobeni stroški niso napihnjeni. Pod postavko drugi stroški so uvrščeni stroški, ki niso posebej
specificirani, se pa ravno tako nanašajo na neposredno oskrbo. Ti stroški so razdeljeni po podkontih,
nanašajo pa se na pomoč na domu, npr. sanitetni material, razkužila, ipd.
Vera Pintar:
Glede na povedano, je predstavljen predlog ena redkih upravičenih podražitev v razumnih zneskih.
Pohvalila bi delo v domu, saj se zaposleni ves čas zelo trudijo, da oskrbovance ohranjajo zdrave.
Mojca Pavšič:
Epidemija je pokazala, da domovi potrebujejo t. im. sive cone. V primeri, ko pride do takih obolenj, ko
so okužbe hitro prenosljive, je potrebno imeti neko sivo cono, kajti starejši so bolj občutljivi in so zato
tudi bolj ranljiva skupina.
Po razpravi je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
234. sklep 11. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 5. 2020: PREDLOG SOGLASJA K
SPREMEMBI CENE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ NA DOMU
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Občinski svet občine Jesenice daje soglasje k cenam storitve pomoč na domu:
Cena storitve pomoč na domu
Ekonomska cena
Prispevek občine
v €/uro
v €/uro
Delovni dnevi
Nedelja
Prazniki in dela prosti dnevi

20,83
27,47
29,69

16,98
22,33
24,12

Cena za
uporabnike v
€/uro
3,85
5,14
5,57

Cene stopijo v veljavo 1. 6. 2020.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 24
ZA – 24

Sklep je bil sprejet.
in
235. sklep 11. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 5. 2020: PREDLOG SOGLASJA K
SPREMEMBI CENE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ NA DOMU
Občinski svet občine Jesenice daje soglasje k cenam rezervacije storitve pomoč na domu:
80 % cene ure
Cena obračuna
Cena obračuna
pomoči na domu v rezervacije za Občino
rezervacije za
€/uro
Jesenice
uporabnike v
v €/uro
€/uro
Cena za obračun rezervacije
16,66
13,58
3,08
storitve pomoč družini na domu
Cene stopijo v veljavo 1. 6. 2020.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 25
ZA – 25

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 17:
ZAČASNA ODREDBA O OPROSTITVI PLAČILA NAJEMNINE ZA POSLOVNE PROSTORE V LASTI OBČINE
JESENICE
Uvodno obrazložitev je podal dr. Gregor Hudrič.
Razprave ni bilo, zato je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
236. sklep 11. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 5. 2020: ZAČASNA ODREDBA
O OPROSTITVI PLAČILA NAJEMNINE ZA POSLOVNE PROSTORE V LASTI OBČINE JESENICE
Občinski svet Občine Jesenice potrjuje Začasno odredbo o oprostitvi plačila najemnine za poslovne
prostore v lasti Občine Jesenice, ki jo je 1. 4. 2020 izdal župan.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 23
ZA – 23

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 18.1:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNICE OBČINE JESENICE V SVET
JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročala Vera Pintar –
predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Razprave ni bilo, zato je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
237. sklep 11. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 5. 2020: VOLITVE IN
IMENOVANJA: PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNICE OBČINE JESENICE V SVET JAVNEGA
ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK
Za predstavnico Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Triglavski narodni park se imenuje Natašo
Šalaja Razinger, roj. 19. 1. 1973, stanujočo na Blejski Dobravi, Blejska Dobrava 86/c.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 25
ZA – 22
PROTI - 3

Sklep je bil sprejet.
TOČKA 18.2:
VOLITVE IN IMENOVANJA: MNENJE K RAZREŠITVI DIREKTORICE DOMA UPOKOJENCEV DR.
FRANCETA BERGELJA JESENICE
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročala Vera Pintar –
predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Razprave ni bilo, zato je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
238. sklep 11. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 5. 2020: VOLITVE IN
IMENOVANJA: MNENJE K RAZREŠITVI DIREKTORICE DOMA UPOKOJENCEV DR. FRANCETA
BERGELJA JESENICE
Občinski svet Občine Jesenice daje pozitivno mnenje k razrešitvi Mojce Pavšič, roj. 3. 7. 1969,
stanujoče na naslovu Rožna dolina c. XVII/30, Ljubljana s funkcije direktorice Doma upokojencev dr.
Franceta Bergelja Jesenice.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 25
ZA – 21
PROTI - 3

Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 18.3:
VOLITVE IN IMENOVANJA: MNENJE K IMENOVANJU DIREKTORICE DOMA UPOKOJENCEV DR.
FRANCETA BERGELJA JESENICE
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročala Vera Pintar –
predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
V razpravi sta sodelovala:
Vera Pintar:
Žalosti jo, da na Jesenicah ni ustreznega kadra za taka delovna mesta, kot je na primer direktor Doma
upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice.
Župan Blaž Račič:
Strinja se s pomislekom, da na Jesenicah ni ljudi, ki bi bili pripravljeni sprejeti odgovorne in zahtevne
funkcije.
Po razpravi je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
239. sklep 11. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 5. 2020: VOLITVE IN
IMENOVANJA: MNENJE K IMENOVANJU DIREKTORICE DOMA UPOKOJENCEV DR. FRANCETA
BERGELJA JESENICE
Občinski svet Občine Jesenice daje pozitivno mnenje k imenovanju dr. Karmen Arko, roj. 14. 12. 1960,
stanujoče na naslovu Cesta na trato 47, Kočevje za direktorico Doma upokojencev dr. Franceta
Bergelja Jesenice.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 24
ZA – 15
PROTI - 7

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 19:
POROČILO O DELU POLICIJSKE POSTAJE JESENICE ZA LETO 2019
Uvodno obrazložitev je podal Admir Midžan.
V razpravi so sodelovali:
Jernej Udir:
Zanima ga, ali so znani podatki, v koliko prometnih nesrečah so bili udeleženi kolesarji ter kolikokrat
so bili kolesarji povzročitelji prometnih nesreč. Hkrati pa izreka pohvalo, ker je policija našla storilca,
ki je vlamljal v vikende in planinske koče.
Admir Midžan:
V poročilu ni navedenih podatkov o udeležbi kolesarjev v prometnih nesrečah, lahko pa se naknadno
ti podatki posredujejo iz policijskih evidenc.
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Vlado Mlinarec:
Kolesarji se predvsem na območju železniške postaje zelo velikokrat vozijo po napačni strani
kolesarske steze, zato ga zanima, kakšen je nadzor policije nad kolesarji.
Admir Midžan:
Delo policije je velikokrat vnaprej načrtovano, velikokrat se izvajajo akcije, ki so usmerjeno v točno
določeno področje. Ravno v mesecu maju poteka akcija nadzora nad kolesarji, katerim je bilo
izrečeno že tudi kar nekaj glob zaradi neupoštevanja prometnih pravil.
Druge razprave ni bilo, prav tako pri tej točki ni bilo glasovanja.
TOČKA 20:
POROČILO O DELU MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN JESENICE, GORJE,
KRANJSKA GORA IN ŽIROVNICA ZA LETO 2019
Uvodno obrazložitev je podal Gregor Jarkovič.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal Boris Grilc –
predsednik Odbora za proračun in finance.
V razpravi so sodelovali:
Veronika Vidmar:
Pohvalila bi delo MIR-a, saj so zaposleni odzivni in tudi situacije rešujejo korektno. Je pa od občanov
večkrat dobila pripombo, da se opaža redarje, ki med vožnjo telefonirajo.
Iz poročila je zaslediti, da se s strani občanov velikokrat pojavljajo želje po označbi parkirišč samo za
stanovalce. Zanima jo, ali je tako označevanje parkirišč sploh izvedljivo.
Gregor Jarkovič:
Tudi sam kot vodja MIR-a je v letošnjem letu dobil eno prijavo glede telefoniranja redarja med vožnjo
s službenim vozilom. Vsa vozila so opremljena s prostoročnim načinom telefoniranja, saj so redarji, ki
so na terenu, ves čas na voljo tudi za klice. Za konkretni primer je bil z redarje opravljen razgovor,
izrečeno pa mu je bilo tudi opozorilo.
Označba določenih parkirišč je možna v okviru predpisov, ki urejajo signalizacijo, je pa to pogojeno z
lastništvom zemljišča ter z okoliškimi prometnimi tokovi in potrebami v povezavi s parkirnimi mesti.
Vsak konkreten primer se zato obravnava individualno v sodelovanju z lastniki in Občino. Vprašanj
glede parkirišč je zelo veliko, ker se močno povečuje tudi število vozil.
Veronika Vidmar:
Glede na dogovor o opravljenem delu med občinami, ter glede na dejansko opravljene ure, jo
zanima, kako je s plačili oz. ali posamezne občine plačujejo po dejansko opravljenih urah na njihovem
območju ali samo po dogovorjenih deležih.
Gregor Jarkovič:
Vzpostavljena je evidenca, tako da vsi redarji po zaključku svojega dela vpišejo čas delovanja v
posamezni občini. Čas prisotnosti po posameznih občinah se prilagaja glede na dogovorjene deleže.
Med letom prihaja do odstopanja od teh deležev, npr. v Kranjski Gori v času turistične sezone.
So pa ves čas pritiski posameznih občin po večji prisotnosti redarjev na njihovem območju, zato je
pripravljen osnutek novega odloka, ki bo določal nove deleže. Po novih deležih se dejansko povečuje
deleže občini Kranjska Gora in občini Gorje, zmanjšujeta pa se deleža občine Jesenice in občine
Žirovnica, ob istočasnem predlogu dodatnih kadrovskih potencialov. S tem bi se še vedno zagotavljala
tudi večja efektiva na območju občine Jesenice.
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Dr. Gregor Hudrič:
Deleži med občinami ustanoviteljicami so bili dogovorjeni že pred nekaj časa, razmere na terenu pa
so se potem spremenile v smeri, da so bile v Kranjski Gori in v Gorjah zaradi turizma potrebe po
redarjih večje. Potrebno je pristopiti k spremembi odloka, da se določijo deleži, ki bodo odraz
dejanskih potreb. Redarska služba in inšpekcija pa ves čas pazita na to, da se zagotavlja kvota ur, ki
naj bi na podlagi dogovorjenih deležev pripadala posamezni občini. Ker se predvideva tudi kadrovsko
popolnjevanje MIR-a, bo ne glede na manjši delež občine Jesenice, prisotnost redarjev verjetno celo
večja, vsekakor pa ne bo manjša, kot je sedaj.
Iz poročila Policijske postaje je razvidno, da se problematika pri njih manjša, medtem, ko se pri MIR-u
problematika veča, kar kaže na to, da se skozi večanje pristojnosti MIR-a, varnostna problematika vse
bolj prenaša na t. im. lokalno policijo.
Iztok Pergarec:
Zanima ga, kdaj se bo uredila problematika parkirišča ob pokopališču na Blejski Dobravi, da bo to
parkirišče namenjeno obiskovalcem pokopališča in ne pa turistom, ki na tem parkirišču prenočujejo
in kampirajo.
Gregor Jarkovič:
Za ukrepanje zoper določenih voznikov do sedaj ni bilo konkretne zakonske podlage, zato je Občinski
svet na današnji seji tudi obravnaval predlog spremembe odloka o javnem redu in miru. S potrjeno
spremembo odloka je sprejeta zakonska podlaga, na podlagi katere se bo lahko ukrepalo zoper
posameznike, ki na nenamenski način koristijo parkirišče na Blejski Dobravi.
Dr. Gregor Hudrič:
Elaborat za ureditev plačljivega parkiranja na parkirišču na Blejski Dobravi je že izdelan, zato bo
predvidoma na naslednji seji Občinski svet razpravljal o predlogu za potrditev cen. Prometna ureditev
bi bila urejena na način, da se za obiskovalce pokopališča nekaj časa zagotavlja brezplačno parkiranje,
loči pa se parkirišče za obiskovalce Vintgarja, katerim se tudi zaračuna parkirnina. Posebna kategorija
pa so še avtodomi, zato bo verjetno nekaj parkirišč predvidenih tudi za avtodome, s tem, da bo
parkirnina zanje nekoliko višja.
Po razpravi je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
240. sklep 11. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 5. 2020: POROČILO O DELU
MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN JESENICE, GORJE, KRANJSKA GORA IN
ŽIROVNICA ZA LETO 2019
Sprejme se Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska
Gora in Žirovnica za leto 2019.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 22
ZA – 21
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 21:
OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI V LETU 2019
Uvodno obrazložitev je podal Gregor Jarkovič.
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V razpravi so sodelovali:
Veronika Vidmar:
Rečeno je bilo, da Občina potrebuje predpis, ki bi urejal upravljanje z javnimi površinami, zato jo
zanima, ali se ti predpisi morda že pripravljajo.
Gregor Jarkovič:
Predlogi za spremembe in dopolnitve občinskih predpisov so podani, saj MIR občinski upravi ves čas
sporoča stanje iz terena.
Dr. Gregor Hudrič:
Eden izmed takih primerov je sprememba oz. dopolnitev odloka o javnem redu in miru, ki ga je
Občinski svet sprejel na današnji seji.
Po razpravi je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
241. sklep 11. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 5. 2020: OCENA IZVAJANJA
OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI V LETU 2019
Sprejme se Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v letu 2019, z njo pa se seznani
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, občinsko
upravo Občine Jesenice in Policijsko postajo Jesenice.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 22
ZA – 22

Sklep je bil sprejet.
TOČKA 22:
POROČILO NADZORNEGA ODBORA O OPRAVLJENEM NADZORU OBČINE JESENICE – INVESTICIJA
AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE IN OBRAČALIŠČE TOMŠIČEVA
Uvodno pojasnilo je podala namestnica predsednice Nadzornega odbora Občine Jesenice, Mirjam
Noč.
Razprave ni bilo, prav tako pri tej točki ni bilo glasovanja.
TOČKA 23:
POROČILO NADZORNEGA ODBORA O OPRAVLJENEM NADZORU OBČINE JESENICE – IZPLAČILA
PREJEMKOV IN PORABE POSEBNE PRORAČUNSKE REZERVE IN SPLOŠNE PRORAČUNSKE
REZERVACIJE V LETIH 2017 IN 2018
Uvodno pojasnilo je podala članica Nadzornega odbora Občine Jesenice, mag. Rina Klinar.
Dr. Gregor Hudrič se je v imenu občinske uprave zahvalil za korekten odnos pri izvajanju nadzora. Od
4. 5. 2020 dalje že veljajo nova splošna navodila za poslovanje občinske uprave, ki upoštevajo
ugotovitve, predloge in priporočila Nadzornega odbora.
Druge razprave ni bilo, prav tako pri tej točki ni bilo glasovanja.
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TOČKA 24:
POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE V LETU 2019
Uvodno pojasnilo je podala namestnica predsednice Nadzornega odbora Občine Jesenice, Mirjam
Noč.
Vera Pintar je povedala, da iz priloženega gradiva izhaja, da je delo Nadzornega odbora zelo dobro.
Poročila, ki jih je posredoval Nadzorni odbor, so zelo lepo pripravljena in so lahko za zgled tudi
drugim.
Druge razprave ni bilo, prav tako pri tej točki ni bilo glasovanja.

TOČKA 25:
VPRAŠANJA IN POBUDE
Župan Blaž Račič je povedal, da informacije, ki jih je običajno predstavil ob koncu seje, svetnice in
svetniki sedaj na njih predlog dobivajo sproti po elektronski pošti. Člane Občinskega sveta je seznanil
z informacijo, da bo naslednja seja Občinskega sveta predvidoma v četrtek, 18. 6. 2020, hkrati pa se
je zahvalil številnim prostovoljcem, ki so v zadnjih tednih sodelovali pri izdelavi zaščitnih mask, ki so
bile razdeljene starejšim občanom Jesenic.

Župan Blaž Račič je odprl razpravo še za vprašanja in pobude svetnikov:

25.1 Marko Zupančič – vprašanje - ustno
182. vprašanje 11. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 14. 5. 2020 k 25. točki dnevnega
reda: VPRAŠANJA IN POBUDE
Zahvaljuje se za sprotno posredovanje informacij članom Občinskega sveta in prosi, da se s tem
nadaljuje tudi v prihodnje.
Zanima ga, v kakšnem stanju je avtobusni mestni promet. Glede na to, da se mestni promet ne izvaja,
naj se občanom posreduje kakšna informacija, saj ljudje sprašujejo, zakaj avtobusi ne vozijo in kako
bo s prevozom otrok, saj se s ponedeljkom ponovno odpirajo šole.
Župan Blaž Račič:
Na občinski spletni strani in na Radiu Triglav je bila že objavljena informacija glede mestnega
potniškega prometa. Šolski prevozi se s ponedeljkom začnejo izvajati, z mestnim potniškim
prometom pa se bo še počakalo kakšen teden, da se situacija še nekoliko umiri. Skozi občino pa že
potekajo medmestne linije in te prevoze je mogoče uporabljati.
Občina Jesenice ima s podjetjem Arriva d.o.o. sklenjeno koncesijsko pogodbo, v kateri je določeno,
da Občina daje subvencijo za vsakega prepeljanega potnika. V tem trenutku je na avtobusih
nemogoče izvajati kontrolo vozovnic, ker potniki vstopajo pri zadnjih vratih in voznik nima kontrole.
Ko bo država še nekoliko sprostila ukrepe, se bo verjetno lahko vzpostavil tudi mestni potniški
promet.
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25.2 Marko Zupančič – vprašanje - ustno
183. vprašanje 11. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 14. 5. 2020 k 25. točki dnevnega
reda: VPRAŠANJA IN POBUDE
Glede na to, da poteka obnova avtobusnih postajališč, ga zanima, ali se bodo trenutne konstrukcije
postajališč odstranile, saj je dobil informacijo, da naj bi se konstrukcija iz postajališča pri Integralu
prenesla na Potoke.
Župan Blaž Račič:
Avtobusna postajališča se bodo posodobila in nadgradila z dodatno opremo. Nadstrešek iz
postajališča, ki je postavljeno nasproti stavbe Občine Jesenice, pa se bo odstranil in se bo preselil na
Potoke.

25.3 Janez Marinčič – pobuda - ustno
184. pobuda 11. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 14. 5. 2020 k 25. točki dnevnega reda:
VPRAŠANJA IN POBUDE
Pozdravlja prenos ceste, ki poteka mimo Elima do Betonarne Sava, na Občino Jesenice. Predlaga, da
se ta makadamska cesta čim prej uredi, kajti ko se bo začelo z gradnjo druge predorske cevi in z
obnovo železniškega predora, bo po tej cesti veliko prometa, ki bo povzročal prašenje.
Župan Blaž Račič:
Postopki za prenos ceste v last Občine Jesenice še potekajo, in dokler vsi formalni postopki niso
zaključeni, Občina nima pristojnosti za urejanje te ceste.

25.4 Janez Marinčič – pobuda - ustno
185. pobuda 11. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 14. 5. 2020 k 25. točki dnevnega reda:
VPRAŠANJA IN POBUDE
V času epidemije korona virusa se veliko govori o samooskrbi. Predlaga, da v kolikor je možno, da se v
letu 2020 najemnike vrtičkov oprosti plačila najemnine.

25.5 Jernej Udir – vprašanje - ustno
186. vprašanje 11. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 14. 5. 2020 k 25. točki dnevnega
reda: VPRAŠANJA IN POBUDE
Stanovalci bloka na Cesti Staneta Bokala 1/a sprašujejo, zakaj niso upravičeni do nekaj nadomestnih
parkirnih prostorov. Do sedaj so parkirali na zasebnem zemljišču, ki se je sedaj uredilo tako, da je
plačljivo. Sedaj stanovalci tega bloka parkirajo pri sosednjih blokih, zaradi česar prihaja do velikih
nesoglasij. Prepričan je, da socialno stanje nobenega stanovalca tega bloka ni tako veliko, da bi lahko
na leto plačal 360 EUR za parkirnino. Pričakuje, da se doseže nek dogovor z zasebnikom, ki bo v
obojestransko korist.

25.6 Jernej Udir – vprašanje - ustno
187. vprašanje 11. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 14. 5. 2020 k 25. točki dnevnega
reda: VPRAŠANJA IN POBUDE
Zanima ga, zakaj na Jesenicah ne deluje zeleni val na semaforjih.
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25.7 Tomaž Tom Mencinger – vprašanje - ustno
188. vprašanje 11. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 14. 5. 2020 k 25. točki dnevnega
reda: VPRAŠANJA IN POBUDE
Na področju Hrušice bosta potekali dve veliki investiciji, obnova železniškega predora Karavanke in
gradnja druge cevi cestnega predora Karavanke. Zanima ga, ali je bila ob teh investicijah izkoriščena
možnost, da se poklicna enota GARS-a kadrovsko okrepi.
S stališča varnosti in tudi Civilne zaščite bi bilo vsekakor potrebno, da se na področju občine Jesenice
okrepi lokacijo poklicne gasilske enote. Slovenske železnice nič ne plačujejo za potrebe poklicne
gasilske enote, da drugo predorsko cev na avtocesti pa je to že nekako dogovorjeno.
Dr. Gregor Hudrič:
Slovenske železnice do sedaj niso sofinancirale dejavnosti GARS-a, v okviru prenove železniškega
predora pa potekajo pogovori o nakupu dveh vozil. Vzporedno s tem pa bo potrebno zagotoviti tudi
ustrezne prostore in garaže za vozila.
Glede na sofinanciranje skupnih občinskih uprav s strani države, se razmišlja o kadrovski okrepitvi
skupne občinske uprave tudi z enim zaposlenim, ki bo skrbel za področje civilne zaščite.

25.8 Gregor Čop – vprašanje - pisno
189. vprašanje 11. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 14. 5. 2020 k 25. točki dnevnega
reda: VPRAŠANJA IN POBUDE
Stanovalce bloka na Cesti Viktorja Svetina 3/a zanima, kdaj se bodo površine po postavitvi čistilne
naprave uredile v prvotno stanje. Izvajalec del jim je ureditev površin obljubil že v prejšnjem letu.
Prav tako stanovalci istega bloka sprašujejo, če je možno podreti brezo in hrast pred njihovim blokom
oz. garažami (drevesa ogrožajo blok in garaže). Za podiranje dreves in odvoz bodo poskrbeli sami,
vendar od Občine potrebujejo dovoljenje.

25.9 Gregor Čop – vprašanje - pisno
190. vprašanje 11. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 14. 5. 2020 k 25. točki dnevnega
reda: VPRAŠANJA IN POBUDE
Ali je možno dobiti kakšno krajše poročilo, kako smo se v Jeseniški občini spopadli s korona krizo,
kakšni so finančni učinki na občinsko blagajno, kako je z likvidnostjo vrtcev in osnovnih šol, kakšna bo
pomoč občine zavodom in društvom.

25.10 Gregor Čop – vprašanje - pisno
191. vprašanje 11. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 14. 5. 2020 k 25. točki dnevnega
reda: VPRAŠANJA IN POBUDE
Kateri ukrepi so bili za zaščito prebivalcev Koroške Bele v preteklem letu opravljeni v zaledju Koroške
Bele? Kateri ukrepi so še predvideni in neizvedeni, ter kdaj bodo izvedeni? Ali so mogoče kakšni
ukrepi predlagani s strani stroke, pa izvedba še ni potrjena?

25.11 Žiga Pretnar – vprašanje - pisno
192. vprašanje 11. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 14. 5. 2020 k 25. točki dnevnega
reda: VPRAŠANJA IN POBUDE
V imenu Svetniške skupine Socialnih demokratov želi dobiti podatke o aktivnostih, ki so jih opravili
župan, podžupana in občinska uprava v času trajanja ukrepov v času epidemije COVID 19 (od 16. 3.
do 12. 5. 2020): kako je bilo organizirano delo občinske uprave v tem času, koliko zaposlenih je delo
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opravljalo od doma, koliko jih je bilo na čakanju in koliko jih je delo opravljalo na delovnem mestu?
Ali je izdelana ocena stanja v občini in posebej, ali je Občina seznanjena s težavami, s katerimi se
srečujejo v gospodarstvu, in kakšne bodo posledice za gospodarstvo v občini? Kako potekajo priprave
na začetek dejavnosti vrtca in priprave na začetek pouka v šolah v občini? Izpad dohodka zaradi
zamika plačil nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča bo velik, kakšne ukrepe se načrtuje, da bi v
največji možni meri vseeno izpeljali projekte, ki so načrtovani v tem proračunskem letu? Še posebej,
ker, kot jim je znano, Občina ni sprejela posebnih ukrepov za omejitev porabe sredstev v času
trajanja epidemije COVID 19.

25.12 Žiga Pretnar – pobuda - pisno
193. pobuda 11. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 14. 5. 2020 k 25. točki dnevnega reda:
VPRAŠANJA IN POBUDE
Pobuda v zvezi s tovornimi vozili nad 7,5 t, in sicer, da se jim dostop v občino Jesenice omeji tako, da
ne bo tako velikega tranzita tovrstnih vozil skozi mesto, razen tistih, ki so nujna za delovanje
gospodarstva in oskrbe. V nasprotnem primer bodo za vožnjo skozi mesto kmalu potrebna terenska
vozila.

25.13 Žiga Pretnar – vprašanje - pisno
194. vprašanje 11. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 14. 5. 2020 k 25. točki dnevnega
reda: VPRAŠANJA IN POBUDE
Vprašanje v zvezi z rekonstrukcijo ceste od podjetja za predelavo do Zbirnega centra Jesenice, in sicer
zakaj se dela odvijajo počasi, namesto da bi se zaradi poznosti začetka del ter ugodnih vremenskih
razmer v smislu padavin, ki jih je zelo malo oziroma skoraj nič, dela izvajala pospešeno ter tudi
čimprej zaključila, in tako vrnila pravnim in fizičnim osebam, ki navedeno cesto drugače dnevno
uporabljajo, normalno rabo te ceste. Kje je nadzor nad deli? In kdaj bi lahko ob pohitritvi bila
zaključena?

25.14 Žiga Pretnar – vprašanje - pisno
195. vprašanje 11. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 14. 5. 2020 k 25. točki dnevnega
reda: VPRAŠANJA IN POBUDE
Vprašanje v imenu Svetniške skupine Socialnih demokratov, in sicer, kot so bili seznanjeni, so bili v
začetku mandata podani predlogi s strani Ministrstva za javno upravo, naj občine razmišljajo o
možnostih za širitev pristojnosti skupnih občinskih uprav še na druge pristojnosti. Ukrep spodbuja
država tudi z deležem sofinanciranja delovanja teh uprav. Zanima jih, ali je vodstvo Občine opravilo
kakšno analizo potreb ali interesa sosednjih občin za povezovanje oz. skupno organiziranje na
področju urejanja prostora, javnega pravobranilstva, revizijske službe, ipd.?

25.15 Uroš Lakić – pobuda - pisno
196. pobuda 11. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 14. 5. 2020 k 25. točki dnevnega reda:
VPRAŠANJA IN POBUDE
Tri leta nazaj se je ustanovila komisija, ki bi izbrala najprimernejši izgled nadstrešnic za ekološke
otoke. Do neke realizacije predlogov ni prišlo. Predvideva, da zaradi stroškov ali novejšega pristopa z
vkopanimi večjimi posodami za zbiranje odpadkov.
Lokacija, ki je zelo obremenjena in konstantno prepolna, je na Dobravski ulici na Slovenskem
Javorniku. Žal na tej lokaciji zaenkrat ni predvidene posodobitve, zato daje pobudo, da se ekološki
otok s treh strani ogradi vsaj s panelno ograjo, ki bi fizično onemogočala odlaganje ob zabojnike.
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25.16 Uroš Lakić – pobuda - pisno
197. pobuda 11. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 14. 5. 2020 k 25. točki dnevnega reda:
VPRAŠANJA IN POBUDE
V Centru II in pri jeseniški bolnici se stare avtobusne postaje nadomeščajo z novejšimi, modernejšimi.
Vseeno pa so ob postavitvi stare postaje bile relativno visok strošek in zaradi uporabljenih
materialov, kot so nerjaveče jeklo in steklo, praktično neuničljive. Daje pobudo, da se postaje ne
zavržejo, saj bi jih lahko ponovno uporabili in za ne previsok strošek zamenjali »predpotopne« rjave
postaje na Potokih in, če se ne moti, tudi na Blejski Dobravi.
Obenem zopet opozarja, da učenci na šolske prevoze pri OŠ Prežihov Voranc in OŠ Koroška Bela po
vseh letih, ko se je prvič resneje začelo opozarjati, še vedno čakajo pod milim nebom. Izgovorov, da
mora biti pri prvi šoli postaja vzporedno z voziščem, pri drugi pa se bo zgradila ob obnovi ali
novogradnji nove stavbe, ne rabi. Morda bi se odstranjene postaje dale namestiti tudi tam. Poteza o
ponovni uporabi je jasno sporočilo občanom, da smo gospodarni.

25.17 Svetniška skupina LO LEVICA Jesenice – Jeseniška Alternativa – vprašanje - pisno
198. vprašanje 11. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 14. 5. 2020 k 25. točki dnevnega
reda: VPRAŠANJA IN POBUDE
Svetniška skupina LEVICE Jesenice – Jeseniške Alternative sprašuje odgovorne na Komunalni direkciji,
kaj se dogaja z odlagališčem na Mali Mežakli, s katerim razpolaga javno komunalno podjetje JEKO. Iz
letnega poročila direktorja JEKA za leto 2018 izhaja, da naj bi odlagalno polje zadoščalo še za
nadaljnjih 6 let, se pravi najmanj do leta 2025. Glede na trenutno stanje na deponiji in hitrosti
zapolnjevanja odlagalnega polja, pa se sprašujejo, ali bo temu res tako.
Ravno tako se sprašujejo, kaj se dogaja s plastično embalažo, ki je pripeljana na deponijo Mala
Mežakla. Glede na to, da se količina skladiščene plastike spreminja (enkrat jo je več, drugič manj), jih
zanima, kolikšna je celotna pripeljana količina plastične embalaže na odlagališče (leto 2019 in 2020),
koliko se je te plastične embalaže predalo v nadaljnjo obdelavo in komu (zahteva se dokumentacija o
oddaji oziroma prodaji), ter kakšna količina le-te ostane na deponiji, ki se jo zasipa.
Kot tretje pa pričakujejo odgovore glede dogajanja v centru za obdelavo odpadkov. Kaj se dogaja s
starimi balami, ki jih koncesionar skladišči izven meja centra? Predvidevajo, da gre v tem primeru
samo za ponovno baliranje in vračanje le-teh nazaj kjer so bile, saj je stari ovoj že strgan.
Zato od odgovornih zahtevajo in pričakujejo, da jim podajo točne odgovore glede zastavljenih
vprašanj (priloge: slike iz deponije, slike iz CERO).

Drugih informacij, vprašanj in pobud ni bilo, zato je župan Blaž Račič 11. redno sejo Občinskega sveta
zaključil ob 21.30 uri.

Pripravila:
Mojca Levstik
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