OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
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Številka: 900-4/2019
Datum: 3. 4. 2019
ZAPISNIK
3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 28. 3. 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, Iztok PERGAREC, Vera PINTAR,
Marko PLEČNIK, Žiga PRETNAR, Maja RAZINGAR, Miha REBOLJ, Alma REKIĆ, Miha
REZAR, Stanko SEDLAR, Marta SMODIŠ, dr. Borut STRAŽIŠAR, Žarko ŠTRUMBL,
Jernej UDIR, Veronika VIDMAR, Marko ZUPANČIČ in Boštjan ŽIGON
OSTALI PRISOTNI:
Blaž RAČIČ –župan občine Jesenice, mag. Valentina GORIŠEK – direktorica občinske
uprave, mag. Vera DJURIĆ DROZDEK – vodja Oddelka za gospodarstvo, Marko
MARKELJ – direktor Komunalne direkcije, Brigita DŽAMASTAGIČ – vodja Oddelka za
finance, plan in analize, Petra DEČMAN – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in
splošne zadeve, Ines DVORŠAK – svetovalka za odnose z javnostmi, Mojca LEVSTIK –
svetovalka za Občinski svet, Špela SUKIČ – vodja računovodstva v Domu upokojencev
dr. Franceta Bergelja Jesenice ter Maja ROBIČ - vodja pomoči na domu v Domu
upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice
MEDIJI:
Urša PETERNEL – Gorenjski glas
ZAPISNIK JE ZAPISALA:
Mojca LEVSTIK
Župan Blaž Račič je na začetku 3. 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 so vsa delovna telesa sprejela sklep, da
se z dnevnega reda umakne predlog Rebalansa proračuna občine Jesenice za leto 2019.
Predlagal je
38. sklep 3. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28. 3. 2019:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
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Iz dnevnega reda 3. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice se umakne točka 5 Predlog Rebalansa Proračuna občine Jesenice za leto 2019 – PREDLAGAN
SKRAJŠANI POSTOPEK. Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 22
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
Boris Grilc je predlagal, da se na dnevni red uvrsti točka glede deponije Mala Mežakla,
in sicer to kar so že zahtevali, da se da celovito poročilo občinske uprave glede
dosedanjih postopkov in ugotovitev, ki se tičejo Male Mežakle.
Župan Blaž Račič je pojasnil, da celovitega poročila zaenkrat še ni pripravljenega, zato
bo danes pri zadnji točki dnevnega reda podal nekaj informacij. Bi pa to poročilo lahko
pripravili za sejo Občinskega sveta v mesecu aprilu, ko bo na dnevni red vrščeno tudi
poročilo podjetja Ekogor za leto 2018.
Boštjan Žigon je povedal, da se strinja z obravnavo te točke, vendar pa je potrebno
najprej pripraviti gradivo in potem točko uvrstiti na dnevni red seje.
Glede na dana pojasnila o predlogu za razširitev dnevnega reda Občinski svet ni
glasoval.
Župan Blaž Račič je na prošnjo predstavnic Doma upokojencev dr. Franceta Berglja
predlagal, da se Predlog soglasja k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč
družini na domu obravnava na začetku seje. Za danes je namreč sklicana tudi seja
Občinskega sveta občine Žirovnica, na katero sta predstavnici Doma ravno tako vabljeni
kot poročevalki.
Predlagal je
39. sklep 3. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28. 3. 2019:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
Predlog soglasja k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
se obravnava kot 2. točka dnevnega reda, ostale točke pa se ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 27
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
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40. sklep 3. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28. 3. 2019:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
1. Potrditev besedila zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je
bila 24. 1. 2019
2. Predlog soglasja k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu
3. Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2018 s poročilom o
porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev
4. Predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto
2018
5. Predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2018
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju državnih pomoči
de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA
7. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 3. dopolnitev Načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019
8. Predlog za odpis terjatev iz naslova zapadlih in neplačanih najemnin za neprofitno
stanovanje
9. Volitve in imenovanja:
9.1 Predlog za razrešitev in imenovanje novega predstavnika Občine Jesenice v Svet
javnega zavoda Zavod za šport Jesenice
9.2 Predlog za imenovanje predstavnika Občine Jesenice v Svetu zavetišča za
zapuščene živali
9.3 Predlog za imenovanje članov Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin za
mandatno obdobje 2018 – 2022
10. Informacije, vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 24
PROTI - 0
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA 2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE
JESENICE, KI JE BILA 24. 1. 2019
Župan Blaž Račič je v razpravo dal besedilo zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta
občine Jesenice, ki je bila 24. 1. 2019.
Razprave in pripomb ni bilo, zato je župan Blaž Račič predlagal
41. sklep 3. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28. 3. 2019:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA 2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE
JESENICE, KI JE BILA 24. 1. 2019
Potrdi se besedilo zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila
24. 1. 2019.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 19
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG SOGLASJA K SPREMEMBI CENE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE
POMOČ DRUŽINI NA DOMU
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 ter Miha Rezar – predsednik Odbora
za družbene dejavnosti.
V razpravi sta sodelovali Vera Pintar in Petra Dečman.
Vera Pintar je povedala, da je bilo že pri zadnji spremembi cene predlagano, da naj bi se
cena diferencirala glede na možnosti posameznika. Sedaj pa je ponovno predlagana
enaka sprememba cene za vse uporabnike.
Petra Dečman je pojasnila, da zakonodaja omogoča diferencirano ceno samo za
socialno najbolj ogrožene uporabnike. Te pobude so bile že posredovane na Skupnost
občin Slovenije (SOS), na seji Odbora za družbene dejavnosti pa je bil tudi dan predlog,
da se ta pobuda ponovno posreduje na SOS.
Po razpravi je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
42. sklep 3. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28. 3. 2019:
PREDLOG SOGLASJA K SPREMEMBI CENE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE
POMOČ DRUŽINI NA DOMU
1. Občinski svet občine Jesenice daje soglasje k ceni in subvenciji k ceni storitve pomoč
na domu:
Cena storitve pomoč na domu
Ekonomska
Prispevek občine Cena
za
cena
v €/uro
uporabnike v
v €/uro
€/uro
Delovni dnevi
19,97
16,28
3,69
Nedelja
25,28
20,52
4,76
Prazniki in dela prosti dnevi
26,34
21,37
4,97
2. Cene stopijo v veljavo 1. 4. 2019.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 3:
PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO
2018 S POROČILOM O PORABI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN
PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV
Uvodno obrazložitev je podala Brigita Džamastagič.
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, Žarko Štrumbl – predsednik
Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe ter Miha Rezar – predsednik
Odbora za družbene dejavnosti.
V razpravi so sodelovali: dr. Borut Stražišar, Brigita Džamastagič in mag. Valentina
Gorišek.
Dr. Borut Stražišar je povedal, da je bilo v uvodu pojasnjeno, da se sredstva iz naslova
koncesijske pogodbe z Enosom namenjajo nazaj v omrežje. Prosi za bolj podrobna
pojasnila, kam so se ta sredstva investirala, saj naj bi bilo iz tega naslova okoli 1,7
milijona evrov prihodkov.
Brigita Džamastagič je pojasnila, da je za vso ostalo komunalno infrastrukturo sklenjena
najemna pogodba z javnim komunalnim podjetjem JEKO, za vročevod pa je sklenjena
koncesijska pogodba s podjetjem ENOS-OTE. V letu 2018 je bilo iz tega naslova
realiziranih okoli 286.000 evrov prihodkov. V skladu z metodologijo o oblikovanju cen ter
v skladu z Zakonom o javnih financah se morajo prihodki od premoženja namenjati nazaj
v premoženje (vzdrževanje vročevoda, nove investicije, ipd.).
Mag. Valentina Gorišek je povedala, da bo v mesecu maju ali juniju na seji Občinskega
sveta predstavljeno tudi letno poročilo podjetja ENOS OTE za leto 2018.
Po razpravi je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
43. sklep 3. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28. 3. 2019:
PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO
2018 S POROČILOM O PORABI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN
PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV
Sprejme se Zaključni račun proračuna občine Jesenice za leto 2018 s poročilom o porabi
splošne proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 4:
PREDLOG POROČILA O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM ZA LETO 2018
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, Miha Rebolj – predsednik Odbora za
okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami ter Žarko Štrumbl – predsednik
Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
V razpravi so sodelovali: dr. Borut Stražišar, mag. Valentina Gorišek, Uroš Lakić in
župan Blaž Račič.
Dr. Borut Stražišar je povedal, da je še cel kup občinskih cest, pri katerih bo še potrebno
odkupovati zemljišča. Predlaga, da se za Občinski svet pripravi celovita informacija o
tem, koliko zemljišče je še za odkupit ter kakšne so okvirne vrednosti teh zemljišč.
Mag. Valentina Gorišek je pojasnila, da ne gre za cel kup cest, ker so glavne ceste v
veliki večini že urejene. Bo pa potrebno odkupiti še kakšno manjše zemljišče, predvsem
ob zaključnih odsekih cest.
Uroš Lakić je postavil vprašanje, kakšni so zaključki sestanka z županoma občin
Kranjska Gora in Žirovnica glede Pinete in Finide.
Župan Blaž Račič je povedal, da bo informacijo o tem sestanku podal pri zadnji točki
dnevnega reda.
Po razpravi je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
44. sklep 3. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28. 3. 2019:
PREDLOG POROČILA O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM ZA LETO 2018
Sprejme se Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto
2018, ki ga sestavljata:
- Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto
2018 in
- Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2018.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 5:
PREDLOG POROČILA O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA S PREMIČNIM
PREMOŽENJEM ZA LETO 2018
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, Miha Rebolj – predsednik Odbora za
okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami, Žarko Štrumbl – predsednik
Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe ter Miha Rezar – predsednik
Odbora za družbene dejavnosti.
Razprave ni bilo, zato je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
45. sklep 3. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28. 3. 2019:
PREDLOG POROČILA O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA S PREMIČNIM
PREMOŽENJEM ZA LETO 2018
Sprejme se Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2018,
ki vključuje Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto
2018 in Načrt pridobivanja premičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2018.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 28
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
DODELJEVANJU DRŽAVNIH POMOČI DE MINIMIS ZA POSPEŠEVANJE MALEGA
GOSPODARSTVA V OBČINI JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala mag. Vera Djurić Drozdek.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice so poročali Boris
Grilc – predsednik Odbora za proračun in finance, Veronika Vidmar – predsednica
Statutarno pravne komisije ter Žarko Štrumbl – predsednik Odbora za gospodarstvo in
gospodarske javne službe.
Razprave ni bilo, zato je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
46. sklep 3. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28. 3. 2019:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
DODELJEVANJU DRŽAVNIH POMOČI DE MINIMIS ZA POSPEŠEVANJE MALEGA
GOSPODARSTVA V OBČINI JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA – SPREJEM
AMANDMAJA
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V 5. odstavku 16. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju
državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice se
briše tretja prazna alineja.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 22
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
47. sklep 3. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28. 3. 2019:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
DODELJEVANJU DRŽAVNIH POMOČI DE MINIMIS ZA POSPEŠEVANJE MALEGA
GOSPODARSTVA V OBČINI JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA – SPREJEM
AMANDMAJA
V 5. odstavku 17. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju
državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice se
briše peta prazna alineja.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 21
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
in
48. sklep 3. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28. 3. 2019:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
DODELJEVANJU DRŽAVNIH POMOČI DE MINIMIS ZA POSPEŠEVANJE MALEGA
GOSPODARSTVA V OBČINI JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju
državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice –
DRUGA OBRAVNAVA, s sprejetima amandmajema.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – 3.
DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V
LASTI OBČINE JESENICE ZA LETO 2019
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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, Miha Rebolj – predsednik Odbora za
okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami ter Žarko Štrumbl – predsednik
Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
Razprave ni bilo, zato je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
49. sklep 3. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28. 3. 2019:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – 3.
DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V
LASTI OBČINE JESENICE ZA LETO 2019
Sprejme se 3. 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 – 28
ZA – 23
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG ZA ODPIS TERJATEV IZ NASLOVA ZAPADLIH IN NEPLAČANIH
NAJEMNIN ZA NEPROFITNO STANOVANJE
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala Boris
Grilc – predsednik Odbora za proračun in finance ter Miha Rebolj – predsednik Odbora
za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami.
Razprave ni bilo, zato je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
50. sklep 3. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28. 3. 2019:
PREDLOG ZA ODPIS TERJATEV IZ NASLOVA ZAPADLIH IN NEPLAČANIH
NAJEMNIN ZA NEPROFITNO STANOVANJE
Dovoli se odpis celotnega dolga iz naslova najemnin za stanovanje št. 22 na naslovu
Ulica Staneta Bokala 12, Jesenice, katerega najemnica je bila pokojna Vodopivec
Tatjana.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 9.1:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA RAZREŠITEV IN IMENOVANJE NOVEGA
PREDSTAVNIKA OBČINE JESENICE V SVET JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA
ŠPORT 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
51. sklep 3. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28. 3. 2019:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA RAZREŠITEV IN IMENOVANJE NOVEGA
PREDSTAVNIKA OBČINE JESENICE V SVET JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA
ŠPORT JESENICE
Iz Sveta javnega zavoda Zavod za šport Jesenice se razreši Živo Varl, roj. 18. 4. 1979,
stanujočo na naslovu Javorniški Rovt 29/c, Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 27
Sklep je bil sprejet.
in
52. sklep 3. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28. 3. 2019:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA RAZREŠITEV IN IMENOVANJE NOVEGA
PREDSTAVNIKA OBČINE JESENICE V SVET JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA
ŠPORT JESENICE
Za predstavnika občine Jesenice v Svet javnega zavoda Zavod za šport Jesenice se
imenuje Dejana Pavlovića, roj. 22. 2. 1995, stanujočega na naslovu Cesta Borisa Kidriča
31, Jesenice.
Mandat novo izvoljenemu članu Sveta javnega zavoda poteče istočasno s potekom
mandata članom Sveta javnega zavoda Zavod za šport Jesenice, ki so bili imenovani na
22. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice dne 21. 9. 2017.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9.2:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE
JESENICE V SVETU ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI
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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
53. sklep 3. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28. 3. 2019:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE
JESENICE V SVETU ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI
Za predstavnika Občine Jesenice v Svet zavetišča za zapuščene živali se imenuje
Boštjana Omerzela, roj. 12. 4. 1973, stanujočega na naslovu Javorniški Rovt 29/e,
Jesenice.
Mandat Sveta zavetišča za zapuščene živali traja 4 leta in začne teči z dnem
konstituiranja Sveta zavetišča.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 9.3:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA IMENOVANJE ČLANOV SVETA ZA
VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN ZA MANDATNO OBDOBJE 2018 – 2022
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
54. sklep 3. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28. 3. 2019:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA IMENOVANJE ČLANOV SVETA ZA
VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN ZA MANDATNO OBDOBJE 2018 – 2022
Za mandatno obdobje 2018 – 2022 se imenuje Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin
občine Jesenice v sestavi:
• Ivanka ZUPANČIČ – predsednica Krajevne skupnosti Plavž
• Alma REKIĆ – predsednica Krajevne skupnosti Podmežakla
• Janez MARINČIČ – predsednik Krajevne skupnosti Hrušica
• Mitja BRANC – predsednik Krajevne skupnosti Planina pod Golico
• Matej BRUS – predsednik Krajevne skupnosti Slovenski Javornik Koroška Bela
• Anton HRIBAR – predsednik Krajevne skupnosti Blejska Dobrava ter
• Tina REPOVŽ – predsednica Krajevne skupnosti Sava.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 10:
INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Župan Blaž Račič je svetnikom predstavil informacije:
 o pripravljeni pobudi ministru za zdravje glede umestitve in možnosti širitve
Splošne bolnišnice Jesenice;
 o sestanku na Ministrstvu za okolje in prostor glede deponije Mala Mežakla;
 o predlogu dr. Boruta Stražišarja za sodelovanje s študenti šole B & B iz Kranja ter
o predlogu, da Občina Jesenice prevzame pobudo, da občine, ki imajo težave
glede odpadkov skupaj nastopijo do države;
 o pobudi Skupnosti občin Slovenije glede pripravljenosti lokalnih skupnosti za
postavitev objektov za termično izrabo odpadkov;
 o nadaljevanju del pri obnovi regionalne ceste R2;
 o sestanku na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport glede obnove Srednje
šole Jesenice;
 o obisku Pinete in Finide ter o skupnem sestanku z županoma občin Kranjska
Gora in Žirovnica glede te tematike;
 o sestanku na Nadškofiji Ljubljana glede rabe in obnove cerkve na Stari Savi ter
 o sestanku na Stanovanjskem skladu Republike Slovenije in o pripravi Občinskega
podrobnega prostorskega načrta Partizan, ki bo v drugi obravnavi predložen
Občinskemu svetu v razpravo na eni od naslednjih sej.
Tomaž Tom Mencinger je povedal, da je glede Splošne bolnišnice Jesenice potrebno
vedeti, da je na obstoječi lokaciji dovolj prostora. V obdobju od leta 2014 do leta 2017 je
bilo v Splošno bolnišnico Jesenice, ki je tudi regijska bolnišnica, vloženih 170 milijonov
evrov. Na Jesenicah je poskrbljeno tudi za izobraževalni del, tako da je treba zagovarjati
status regijske bolnišnice na obstoječi lokaciji. Potrebno je le urediti mirujoči promet in
lastninska razmerja glede garažne hiše.
Župan Blaž Račič je odprl razpravo še za vprašanja in pobude svetnikov:
10.1 Maja Otovič – vprašanje - ustno
24. vprašanje 3. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 28. 3. 2019 k 10.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Zanima jo, ali je bilo na sestanku na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport kaj
govora o prenovi programov, ki se izvajajo v Srednji šoli Jesenice. Predvsem s strani
Acronija je bilo namreč večkrat povedano, da programi Srednje šole Jesenice ne
zadovoljujejo njihovih kadrovskih potreb.
Župan Blaž Račič:
Pogovor je potekal tudi o programih, vendar je bil odgovor s strani Ministrstva, da na
podlagi statističnih podatkov ni nekih potreb po spremembi programov. Sam pa meni, da
bi vseeno morali vztrajati pri stališču, da se ti programi prilagodijo potrebam v
gospodarstvu.
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10.2 Tomaž Tom Mencinger – vprašanje - ustno
25. vprašanje 3. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 28. 3. 2019 k 10.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Postavil je vprašanje o določenem nekdanjem stanovalcu Doma upokojencev dr.
Franceta Bergelja Jesenice.
Opomba: vprašanje zaradi varstva osebnih podatkov ni javno objavljeno.
10.3 Tomaž Tom Mencinger – pobuda - ustno
26. pobuda 3. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 28. 3. 2019 k 10. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Glede na to, da so se v medijih pojavili podatki iz kartotek pacientov različnih
zdravstvenih ustanov, predlaga, da se opozori direktorja Splošne bolnišnice Jesenice in
direktorja Zdravstvenega doma Jesenice, da naj v svojih organizacij poskrbita za
ustrezno zaščito pri uporabi teh podatkov.
10.4 Tomaž Tom Mencinger – vprašanje - ustno
27. vprašanje 3. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 28. 3. 2019 k 10.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Nanj se obračajo ljudje, ki so 20.3.2019 na občinski proslavi dobili informacijo s strani
župana, da je čas za spremembe, za nov veter in za novo ero Jesenic. Zanima ga, kaj je
bilo s tem mišljeno, saj kar sam pozna zadeve, so bile v štirih mesecih samo kadrovske
spremembe. Predvsem to velja za Ano Hering in Uroša Lakića, ki sta zamenjala Vero
Pintar v Uredniškem odboru Jeseniških novic in v Komisiji za izvedbo postopka za
imenovanje novega direktorja javnega podjetja JEKO.
Župan Blaž Račič:
Kot župan ima pravico, da avtonomno izbira svoje sodelavce. To možnost izkorišča in
sodelavce izbira po lastni presoji. Večkrat je že izpostavil, da je sam predstavnik srednje
generacije, ki želi prinesti nov veter, nov način razmišljanja, nova znanja in novo energijo.
Tiste, ki povabi k sodelovanju, povabi po tem ključu. Če imajo občani kakršnakoli
vprašanja, pa je vedno dosegljiv in se lahko obrnejo nanj.
10.5 Janez Marinčič – pobuda - ustno
28. pobuda 3. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 28. 3. 2019 k 10. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
S strani Krajevne skupnosti Hrušica se je že večkrat apeliralo, da naj se uredi cesta mimo
R-Groupa do Betonarne Sava. Krajani se pritožujejo, da se s te ceste enormno praši. Že
v letu 2016 je bilo obljubljeno, da se bodo izvedli neki ukrepi, vendar pa so bile to samo
prazne obljube. Na zadnji seji Sveta KS je bila obravnavana ta problematika, zato
predlaga, da se ta cesta prevleče vsaj z grobim asfaltom.
VGP čisti zaplavno pregrado, zato ga zanima, kam gre denar od tega peska, da se ne
more asfaltirati te ceste v dolžini cca. 600 metrov. Ko se bo začela graditi druga
predorska cev, bo to prašenje še večje.
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10.6 Alma Rekić – pobuda - ustno
29. pobuda 3. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 28. 3. 2019 k 10. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Pri samskem domu Podmežaklo so vrtovi, ki so zelo neugledno urejeni (postavljeni so
zunanji WC-ji, fekalije odtekajo v zemljo, ipd.). En del zemljišča naj bi bil v lasti DARS-a,
en del pa v lasti Vodovoda. To območje naj se pregleda in preveri možnost, da bi DARS
in Vodovod ta zemljišča dala v upravljanje Krajevni skupnosti, ki bi potem določila,
kakšen mora biti izgled teh vrtov.
10.7 Boris Grilc – pobuda - ustno
30. pobuda 3. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 28. 3. 2019 k 10. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Ministrstvo za okolje in prostor je v svojem dopisu SOS-u in ZOS-u že pisalo o aktivnem
sodelovanju pri pripravi okoljske zakonodaje in za postavitev sežigalnic na območju
lokalnih skupnosti. Ministrstvo ne nasprotuje postavitvi v zakonskih okvirih in ob
opredelitvi tipa odpadkov, ki se bodo termično obdelali. Poudarjajo pomen, da morebitna
sežigalnica deluje tudi neprofitno, kar pomeni, da so neka izhodišča že dana. V teh
okvirih bo potrebno pripraviti nadaljnje predloge, kot so že navedli tudi v njihovi pobudi.
10.8 Vlado Mlinarec – pobuda - ustno
31. pobuda 3. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 28. 3. 2019 k 10. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
V odgovoru na pobudo glede cene avtobusnega prevoza za Potoke je zelo lepo opisano,
kako in zakaj se nekaj ne da. Vendar njihova pobuda ni šla v to smer, kot je bil dan
odgovor. Sam osebno je zato gospo Marnovo šel vprašati, kaj je s to pobudo. Vse kar
mora Občini narediti pri tej stvari je, da v proračunu odpre novo postavko, s katere se bo
financiral ta del. Subvencija od Potokov do Splošne bolnišnice Jesenice bi bila skoraj za
polovico nižja, kot pa jo Občina plačuje za mestni promet. Za mestni promet je namreč
subvencija 0,93 EUR na prepeljanega potnika, subvencija s Potokov pa bi bila samo 0,50
EUR. Subvencija tako ne bi znašala 111 EUR, kot je navedeno v odgovoru, temveč bi
bila subvencija za mesec januar 3 EUR.
Mag. Valentina Gorišek.
Gospa Marnova je podala odgovor s strani koncesionarja. S strani koncedenta pa bi bilo
potrebno sprejeti še spremembo odloka, spremembo prog, spremembo koncesijske
pogodbe, zagotoviti sredstva v proračunu ter urediti ustrezno končno postajališče.
Vlado Mlinarec:
Postaja je v lasti države, tako da njeno urejanje ni v pristojnosti koncedenta. Avtobusi, ki
vozijo mimo, so primestni in linijski. Koncesija, ki bi se plačevala s strani občine, bi šla na
koncesijo države in tam je subvencija samo 0,50 EUR (razlika med 1,30 EUR in 1,80
EUR). Subvencija bi se plača samo za potnike, ki bi se peljali od Potokov do Splošne
bolnišnice Jesenice, ker se samo za to relacijo plača cena 1,80 EUR.
Vsi potniki, ki se vozijo skozi Jesenice v primestnih avtobusih, plačajo vozovnico po ceni
1,30 EUR. To je normalna cena, ker Arriva že dobi subvencijo iz koncesije države.
Občina Jesenice pa na to doda še 0,93 EUR na prepeljanega potnika. Te avtobuse bi
morali izvzeti iz mestnega prometa.
14

10.9 Marko Zupančič – pobuda - ustno
32. pobuda 3. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 28. 3. 2019 k 10. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
S strani krajanov Potok je dobil pobudo, da sta dve avtobusni postaji na Potokih v
katastrofalnem stanju. Začela je odpadati streha, postajališče je postalo že zelo nevarno,
pločevina pa je že na pol odprta, tako da je čakanje na avtobusni postaji življenjsko
nevarno in tudi ne nudi zavetja pred morebitnimi padavinami. Prav tako taka postaja ob
vstopu v mesto sigurno ni v ponos.
Ker se postaja nahaja tik ob državni cesti, je bila pridobljena informacija, da je v naselju
Vrba (ki je podoben primer) občina sama poskrbela in zelo lepo uredila obe avtobusni
postaji. V izogib morebitnim nevšečnostim, daje pobudo, da se takoj pristopi k
najnujnejšim ukrepom, istočasno pa se pripravi celovita prenova obeh avtobusnih postaj,
ki bosta služili čakajočim potnikom, predvsem otrokom, ter da se zagotovi varno čakanje
na avtobus. Če pa je lastnik država, pa naj se od države zahteva, da takoj pristopi k
najnujnejšim ukrepom, da ne bo prišlo do kakršnekoli nesreče.
10.10 Marko Plečnik – vprašanje - ustno
33. vprašanje 3. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 28. 3. 2019 k 10.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Občani ga sprašujejo, kdaj je predvidena obnova asfalta na Ulici Viktorja Kejžarja, in sicer
mimo Cvetličarne Zvonček proti TVD Partizanu, vse do glavne ceste. Asfalt in tudi sama
cesta sta namreč v res slabem stanju.
Župan Blaž Račič:
Pripravlja se elaborat prometne ureditve za celotno območje Krajevne skupnosti Sava, v
katerem bo zajeta tudi obnova Ulice Viktorja Kejžarja.
10.11 Maja Križnar – vprašanje - ustno
34. vprašanje 3. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 28. 3. 2019 k 10.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Na Hrušici je na območju Republike vsa infrastruktura že narejena, manjka samo še
meteorna kanalizacija. Zanima jo, kakšna je ocena stroškov za izgradnjo samo meteorne
kanalizacije na tem območju.
Zanima pa jo tudi, ali ima vod, ki naj bi po projektni dokumentaciji šel v Dobršnik,
zadostno zmogljivost, da je sploh sprejemljiv.
10.12 Uroš Lakić – pobuda - ustno
35. pobuda 3. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 28. 3. 2019 k 10. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
V začetki tedna so se na Koroški beli pojavili plakati z neprimerno vsebino. Dogodek je bil
prijavljen na Medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki je takoj odreagiral. Glede na to, kako
se poudarja multikulturnost, si želi, da župan in Občinski svet javno obsodijo te dogodke
in s tem jasno pokažejo, da ne tolerirajo takih stvari v našem mestu.
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Župan Blaž Račič:
Bil je v dilemi kaj storiti oz. ali celotno javnost informirati o tem dogodku. Glede na to, da
so bili plakati res hitro odstranjeni, se je ocenilo, da ni smiselno javnosti še dodatno
vznemirjati. Se pa strinja, da gre za neprimerne dogodke, ki jih je potrebno obsoditi.
Uroš Lakić:
Meni, da pri kakršnikoli nestrpnosti do kogarkoli, je zadnja stvar to, da moramo biti tiho.
10.13 Miha Rezar – pobuda - ustno
36. pobuda 3. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 28. 3. 2019 k 10. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Daje pobudo Oddelku za gospodarstvo, da se preuči možnost namestitve enotnih tabel
za podjetja, ki delujejo na območju Ceste železarjev 8 in 36. Enotne table naj se
namestijo ob obeh glavnih uvozih/izvozih. Ta pobuda je bila že posredovana, vendar še
ni realizirana. Večkrat se zgodi, da so tovornjaki ustavljeni sredi ceste, šoferji pa s papirji
naokoli iščejo dostop do teh podjetij. Poleg tega so podjetja pripravljena plačati postavitev
teh tabel, tako da ni nekih finančnih ovir, da se pobuda ne bi mogla realizirati.
10.14 mag. Almin Gorinjac – pobuda - ustno
37. pobuda 3. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 28. 3. 2019 k 10. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Daje pobudo v zvezi z odgovorom na vprašanje svetnice Alme Rekić iz 2. seje
Občinskega sveta, ali ima Ekogor občinsko zemljišče, na katero odlaga odpadke v
najemu ter kakšno najemnino plačuje Občini. Soglaša, da ni sprejemljivo, da bi Ekogor
občinsko zemljišče uporabljal zastonj.
V odgovoru je navedeno, da so predstavniki Ekogorja ponudili najemnino za najem tega
zemljišča, vendar se županu osebno ne zdi smiselno, da bi Občina to zemljišče dala v
najem. Postavlja se namreč vprašanje, kam odtekajo odpadne vode, ki se izcejajo iz
odloženih odpadkov. Če Občina zaračuna najemnino, je s tem hkrati tudi odgovorna za
odtekanje teh izcednih vod.
Daje pobudo, da se Ekogorju obračuna iz naslova najemnine, ali pa iz naslova
neupravičene obogatitve določen znesek denarja, kajti odpadki se na tej lokaciji že
odlagajo in tudi izcedne vode se že izcejajo ne glede na to, kdo je odgovoren. Če Občina
zemljišče da v najem, določi tudi pogoje, pod katerimi bo zemljišče dano v najem in ne
more biti soodgovorna.
10.15 Iztok Pergarec – vprašanje - ustno
38. vprašanje 3. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 28. 3. 2019 k 10.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Krajani Planine pod Golico ga večkrat sprašujejo, kaj se bo zgodilo z njihovo cesto in
koliko časa bodo še uničevali svoje avtomobile na tej cesti. Želijo si, da se ta cesta uredi.
Občina je gradila vodovod, in tudi jaške, ki so se skopali na cesti, se je samo
zabetoniralo. Obljubljeno je bilo, da takoj, ko bodo ti jaški narejeni do konca, se bo cesta
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asfaltirala, pa se čaka že dve leti, narejenega ni pa še nič. Zato ga zanima, kdaj se bo
karkoli premaknilo v naselju Planina pod Golico.
Mag. Valentina Gorišek:
S strani Krajevne skupnosti Planina pod Golico je bila v prejšnjem tednu posredovana
pobuda za obnovo več cest v tem naselju. V mesecu aprilu bo Občinskemu svetu v
obravnavo predložen osnutek programa modernizacije cest za to mandatno obdobje. V
tem programu bodo opisane potrebe po obnovi cest, potem pa bo potrebno določiti
prioritete.
10.16 Alma Rekić – pobuda - ustno
39. pobuda 3. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 28. 3. 2019 k 10. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Dvorana Kolpern je zelo poznana, vendar pa jo veliko ljudi ne najde. Predlaga, da se ta
dvorana bolje označi oz. da se nanjo namesti večji napis.
10.17 Jernej Udir – pobuda - ustno
40. pobuda 3. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 28. 3. 2019 k 10. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Na obnovo ceste od Zdravstvenega doma do Splošne bolnišnice Jesenice se je čakalo
skoraj 30 let. Ta cesta ni še niti eno leto asfaltirana, pa so po desnem vozišču že vdrti vsi
jaški. Ker gre za državni projekt, naj se nadzor opozori, da stanje pregleda.
10.18 Veronika Vidmar – vprašanje - pisno
41. vprašanje 3. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 28. 3. 2019 k 10.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Zanima me, komu se plačuje letni najem domene jesenice.com, obenem pa tudi, kdo
daje v najem občini strežnik, na katerem teče stran in kakšni so stroški povezani s tem.
10.19 Veronika Vidmar – pobuda - pisno
42. pobuda 3. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 28. 3. 2019 k 10. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
V imenu staršev otrok, ki trenirajo nogomet, prav tako tudi NK Jesenice, daje pobudo, da
se ob pomožnem nogometnem igrišču postavi nekaj sedišč.
Argumenti:
- vse tekme do 15 let se igrajo na tem igrišču,
- NK Jesenice ima preko 200 igralcev, s tem da se članstvo konstantno letno povečuje
za vsaj 5%, ob tem je še 65 otrok v krožkih prvih in drugih razredov OŠ,
- nezanemarljivi sta tudi dejstvi, da je število članov nogometnega kluba po javno
dostopnih podatkih skoraj enako, če ne večje, kot članstvo v hokejskih klubih in to, da
ima NK več kot 100 letno tradicijo,
- da ne omenja tega, kakšno luč meče dejstvo, da gledalci, pa čeprav so to samo starši
gostujočih in domače ekipe, na klub pa tudi na občino.
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10.20 Veronika Vidmar – pobuda - pisno
43. pobuda 3. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 28. 3. 2019 k 10. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Smo edina Gorenjska občina brez Zavoda za turizem, strategijo razvoja turizma imamo iz
leta 2005.
Daje pobudi:
- da se uvede Center za turizem in trženje oz. se TIC-u poveča pristojnosti, v okviru
občine pa se zaposli ali določi nekoga, ki bo delal samo ali prednostno na turizmu;
- da se končno spiše novo Strategijo razvoja turizma.
Glede na dejstva:
- da so se nočitve iz 21.668 v letu 2017 povečale na 32.512 v letu 2108,
- da imamo končno table za dostop do Vintgarja tudi iz naše strani in da je uveden tako
imenovan enosmerni promet skozi sotesko,
- da imamo na novo priznan kulturni spomenik državnega pomena meni, da je velika
škoda, da vseh teh potencialov ne znamo izkoristiti in tržiti.
10.21 Žiga Pretnar – pobuda - pisno
44. pobuda 3. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 28. 3. 2019 k 10. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
V imenu svetniške skupine SD daje pobudo MIR za izvedbo pregleda in izdelavo
seznama objektov v občini Jesenice, ki imajo še azbestno kritino, ki bi služil za kasnejše
preventivno obvestilo lastnikov o potrebni menjavi tovrstne kritine z enostavnimi navodili
kako to menjavo izvesti s strani MIR. Navodilo o menjavi naj se objavi tudi na spletni
strani občine Jesenice ter v Jeseniških novicah.
10.22 Žiga Pretnar – pobuda - pisno
45. pobuda 3. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 28. 3. 2019 k 10. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
V imenu svetniške skupine SD daje pobudo pristojnim za izvedbo pregleda in izdelavo
poročila o požarni varnosti v občini Jesenice s poročilom o stanju hidrantnega omrežja v
občini Jesenice, ki bi služil za kasnejše preventivno ukrepanje pristojnih in občine
Jesenice na področju požarne varnosti. Samo poročilo o požarni varnosti naj se umesti
enkrat letno tudi v obravnavo Občinskemu svetu občine Jesenice na enak način kot so
poročila MIR in ostala poročila.
10.23 Žiga Pretnar – pobuda - pisno
46. pobuda 3. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 28. 3. 2019 k 10. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Daje pobudo pristojnemu oddelku občine Jesenice za čimprejšnji sklic sestanka med
vodstvom Zavoda za šport Jesenice, NK Jesenice, pristojnim oddelkom občine Jesenice
ter mano kot svetnikom Občinskega sveta občine Jesenice. Sestanek naj bo na terenu
športnega parka Podmežakla pri pomožnem igrišču.
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10.24 Žiga Pretnar – pobuda - pisno
47. pobuda 3. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 28. 3. 2019 k 10. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
V imenu svetniške skupine SD daje pobudo zdravstvenim zavodom v občini Jesenice kot
sta Zdravstveni dom Jesenice in Splošna bolnišnica Jesenice v zvezi z varovanjem
osebnih in zdravstvenih podatkov v obeh zavodih, kako je varovanje teh podatkov
urejeno v obeh zavodih v luči nedavnih razkritij zdravstvenih podatkov nekdanje
ministrice za zdravje.
10.25 Maja Razingar – pobuda - pisno
48. pobuda 3. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 28. 3. 2019 k 10. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
V Planini pod Golico, naselje Kajže, teren leze proti potoku Jesenica. Hiše na tem
področju pokajo. Če bi potok sanirali z jezom, bi se verjetno plazenje ustavilo.
10.26 Maja Razingar – pobuda - pisno
49. pobuda 3. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 28. 3. 2019 k 10. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Skupna čistilna naprava v Planini pod Golico.
10.27 Maja Razingar – pobuda - pisno
50. pobuda 3. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 28. 3. 2019 k 10. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Prehod za pešce na Javorniku med Turistom in železniško postajo.
10.28 Maja Razingar – vprašanje - pisno
51. vprašanje 3. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 28. 3. 2019 k 10.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Kje bo postavljen monitoring?
10.29 Maja Razingar – vprašanje - pisno
52. vprašanje 3. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 28. 3. 2019 k 10.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Ali mora biti za ureditev hišic v Pinei v Novigradu gradbeno dovoljenje?
10.30 Svetniška skupina LO Levice - Jeseniška Alternativa in svetniška skupina LO
SD Jesenice, člani Občinskega sveta občine Jesenice – pobuda - pisno
53. pobuda 3. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 28. 3. 2019 k 10. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
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Svetniki LO Levice in LO SD v občinskem svetu Jesenice smo po okrogli mizi, ki je bila
izvedena 22. 02. 2019 predlagali, da se problematika deponije Mala Mežaklja uvrsti na
dnevni red marčevske seje občinskega sveta. Namen razprave naj bi bil predvsem
sprejetje predlogov, ki jih je ponudil koncesionar in sprejem smernic za reševanje
smradu, ki prihaja iz deponije. Na sami okrogli mizi so bili predstavljeni tudi nekateri
predlogi Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju: ministrstvo), ki je hkrati poudarilo,
da namerava država najti rešitev tudi v izgradnji sežigalnice na območju Republike
Slovenije.
Da je temu res tako, kot so to nakazali predstavniki ministrstva potrjuje dejstvo, da je
ministrstvo poslalo dopis s katerim je Skupnost občin Slovenije (v nadaljevanju: SOS),
Združenje občin Slovenije (v nadaljevanju: ZOS) in Združenje mestnih občin (v
nadaljevanju: ZMO) pozvalo k aktivnemu sodelovanju pri reševanju okoljske
problematike. Ministrstvo v dopisu navaja, da se zavzemajo za učinkovito sistemsko
ureditev področja ravnanja z odpadki, saj si ne želijo ponovitve situacije iz leta 2018, ko
se je Slovenija praktično utapljala v odpadkih. V sklopu priprav nove okoljske zakonodaje
na tem področju je bilo večkrat izpostavljeno, da je med drugim potrebno odpreti tudi
razpravo o možnostih termične obdelave odpadkov v Sloveniji. Na ministrstvu o postavitvi
sežigalnice ne nasprotujejo vendar le v primeru, da so jasno opredeljeni pogoji pod
katerimi naj le-ta deluje. Pri tem je pomembna zakonska opredelitev do tipa in količine
odpadkov, ki se bodo termično obdelali, s katerimi filtri se bodo uravnavale emisije ter
kako bo urejen ustrezen nadzor. Poleg tega pa v dopisu poudarjajo, da je ključnega
pomena, da morebitna sežigalnica deluje neprofitno. Sam objekt pa mora biti tudi
družbeno in okoljsko sprejemljiv, zato mora biti zainteresirana tako lokalna kot tudi
strokovna javnost, ki mora biti v sam proces rešitev in odločanja pravočasno vključena.
Predlagamo, da se z dopisom seznani vse člane in članice občinskega sveta in se odpre
razprava o možnosti postavitve sežigalnice na Jesenicah. Občinska uprava naj pregleda
vse možnosti vključitve in v ta namen preuči prostorske načrte (predlagamo, da se preuči
možnosti na stari pešengi ali Mali Mežaklji ali drugi možni lokaciji), kot tudi možnosti s
katerimi bi Jesenice pridobile dodano vrednost (brezplačno ogrevanje..). Hkrati občinski
upravi predlagamo, da se aktivno vključi v sodelovanje v razpravah, ki jih bo organizirala
SOS, ZORS in ZMO.
Predlog naj se uvrsti na dnevni red seje, kjer bo razprava tudi o reševanju deponije Mala
Mežakla.
10.31 Sonja Tušar (članica KS Hrušica) – vprašanje - pisno
54. vprašanje 3. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 28. 3. 2019 k 10.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Nekategoriziranih cest Občina Jesenice naj ne bi imela v sklopu rednega vzdrževanja, niti
v programih oziroma v proračunu, naj bi pa imela možnost podpisa pogodb z uporabniki
teh cest. V pogodbah naj bi se določili pogoji o načinu uporabe in vzdrževanja teh cest.
Občinske in državne makadam, nekategorizirane ceste, ki povzročajo nemalo problemov
našim občanom, se morajo asfaltirati, ostali ukrepi občanom nikakor ne zadostujejo.
Primer KS Hrušica: za asfaltiranje ceste od Betonarne na Plavškem travniku II, ki je v
državni, občinski in privat lasti (k.o. id 2172, parcele št. 117/8, 429/38, 429/40, 429/44,
431/9) so dolgoletne prošnje občanov ter napori Krajevne skupnosti zaman. V naslednjih
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letih bo takih in drugačnih tegob še veliko več. Pritisk krajank in krajanov na KS bo
nevzdržen. Upam, da se tega zavedamo vsi.
Na koga se občani lahko obrnejo, da bi se najbolj sporne makadam ceste (četudi po
delih, kot npr. cesta na Malo Mežaklo) čimprej asfaltirale?
Navedite vse možne načine, kako čimprej do asfalta za najbolj sporne ceste (ali dele
cest), ki so v lasti občine in države. Znova poudarja, da so ostali ukrepi, kot so
prilagoditev hitrosti vozil, polivanje ceste, pozornost voznikov, da se blato, pesek in drugi
materiali ne prenašajo naprej na druge asfaltirane ceste itn. za občane nesprejemljivi.
Drugih informacij, vprašanj in pobud ni bilo, zato je župan Blaž Račič 3. redno sejo
Občinskega sveta zaključil ob 18.55 uri.
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