OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

T: 04 58 69 200
F: 04 58 69 270
obcina.jesenice@jesenice.si
http://www.jesenice.si

Številka: 900-7/2019
Datum: 30. 5. 2019
ZAPISNIK
5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 23. 5. 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, dr. Gregor HUDRIČ – direktor občinske uprave,
mag. Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor, mag. Vera DJURIĆ
DROZDEK – vodja Oddelka za gospodarstvo, Marko MARKELJ – direktor Komunalne
direkcije, Petra DEČMAN – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve,
Ines DVORŠAK – svetovalka za odnose z javnostmi, Mojca LEVSTIK – svetovalka za
Občinski svet, Uroš BUČAR – direktor Javnega komunalnega podjetja JEKO, d.o.o.,
Damijana MARN – vodja tržnega sektorja pri Arriva Alpetour d.o.o., Robert PAJK –
direktor ENOS OTE, d.o.o., Igor ARH – poveljnik Občinskega štaba Civilne zaščite, Mark
TOPLAK, MBA – direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, Simona ŠTRAVS –
predsednica Nadzornega odbora Občine Jesenice, prim. Alenka HAFNER, predstojnica
Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območne enote Kranj, Marjetka HOVNIK
KERŠMANC – Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Kranj ter Alenka
MARKUN – Marbo Okolje d.o.o.
ZAPISNIK JE ZAPISALA:
Mojca LEVSTIK
Župan Blaž Račič je na začetku 5. 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 27 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 svetnike vprašal po morebitnih predlogih za spremembo
predlaganega dnevnega reda, a jih ni bilo, zato je v sprejem predlagal
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89. sklep 5. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23. 5. 2019:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
1. Potrditev besedila zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je
bila 25. 4. 2019
2. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne –
DRUGA OBRAVNAVA
3. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda
Gorenjske lekarne – DRUGA OBRAVNAVA
4. Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega
podjetja, d.o.o., Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
5. Predlog Sklepa o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena –
nepremičnine s parc. št. 410/9, 410/11, 410/14 in 410/22 k.o. 2172 Hrušica
6. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 5. dopolnitev Načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019
7. Predlog Plana graditve in vzdrževanja občinskih cest v obdobju od leta 2019 do leta
2022
8. Volitve in imenovanja:
8.1 Predlog za imenovanje predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
8.2 Mnenje k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Poldeta Stražišarja Jesenice
8.3 Mnenje k imenovanju ravnateljice Srednje šole Jesenice
9. Poročila:
9.1 Poročilo o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske s finančnim poročilom za leto
2018
9.2 Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih
prevozov na območju občine Jesenice v letu 2018
9.3 Poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na
območju občine Jesenice za leto 2018
9.4 Poročilo Akcijske skupine o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta občine
Jesenice
9.5 Predlog Poročila št. 2 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2018
9.6 Poročilo o delu na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2018
10. Programi:
10.1 Predlog Programa dela na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto
2019
10.2 Program dela Nadzornega odbora občine Jesenice za leto 2019
11. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 23
PROTI - 0
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE
JESENICE, KI JE BILA 25. 4. 2019
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Župan Blaž Račič je v razpravo dal besedilo zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta
občine Jesenice, ki je bila 25. 4. 2019.
V razpravi so sodelovali:
Vera Pintar:
Občinski svet je sprejel sklep, v katerem je bilo točno navedeno, koga naj se imenuje v
delovno skupino za Malo Mežaklo. Zadeva je občinska, zato se ji zdi čudno, da v tej
komisiji ni predstavnika Občine Jesenice.
Župan Blaž Račič:
V delovno skupino je imenovana Tamara Hribar, kot predstavnica občinskega javnega
podjetja JEKO, ki je dnevno vpeta v to delo in spremlja stanje na Mali Mežakli.
Tomaž Tom Mencinger:
Podpira predlog, da mora biti v delovno skupino imenovan tudi eden od vodilnih ljudi v
Občini. Predstavnica javnega podjetja namreč ni pristojna za kakršnekoli odločitve, zato
je potrebno v delovno skupino imenovati tudi predstavnika Občine.
Župan Blaž Račič:
Sklep se lahko dopolni, tako da se v delovno skupino dodatno imenuje še predstavnika
občinske uprave. Je pa prav, da je članica delovne skupine tudi Tamara Hribar, ki ima
največ informacij s tega področja.
Naloga delovne skupine je tudi to, da poroča županu in Občinskemu svetu o svojih
zaključkih, tako da bo Občinski svet natančno seznanjen z delovanjem te skupine.
Po razpravi je župan Blaž Račič predlagal
90. sklep 5. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23. 5. 2019:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE
JESENICE, KI JE BILA 25. 4. 2019
Potrdi se besedilo zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila
25. 4. 2019, z upoštevanjem pripombe, da se v Delovno skupino za spremljanje stanja v
CERO Mala Mežakla imenuje tudi predstavnika Občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 23
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA LEKARNIŠKEGA ZAVODA
GORENJSKE LEKARNE – DRUGA OBRAVNAVA
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala
Veronika Vidmar – predsednica Statutarno pravne komisije in Miha Rezar – predsednik
Odbora za družbene dejavnosti.
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Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
91. sklep 5. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23. 5. 2019:
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA LEKARNIŠKEGA ZAVODA
GORENJSKE LEKARNE – DRUGA OBRAVNAVA
Sprejme se predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne
– DRUGA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 18
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI SVETA USTANOVITELJIC JAVNEGA
LEKARNIŠKEGA ZAVODA GORENJSKE LEKARNE – DRUGA OBRAVNAVA
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala
Veronika Vidmar – predsednica Statutarno pravne komisije in Miha Rezar – predsednik
Odbora za družbene dejavnosti.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
92. sklep 5. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23. 5. 2019:
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI SVETA USTANOVITELJIC JAVNEGA
LEKARNIŠKEGA ZAVODA GORENJSKE LEKARNE – DRUGA OBRAVNAVA
Sprejme se predlog Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega
zavoda Gorenjske lekarne – DRUGA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 18
PROTI - 2
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JEKO, JAVNEG A
KOMUNALNEGA PODJETJA, D.O.O., JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice so poročali
Veronika Vidmar – predsednica Statutarno pravne komisije, Boris Grilc – predsednik
4

Odbora za proračun in finance ter Žarko Štrumbl – predsednik Odbora za gospodarstvo
in gospodarske javne službe.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
93. sklep 5. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23. 5. 2019:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JEKO, JAVNEGA
KOMUNALNEGA PODJETJA, D.O.O., JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA
Sprejme se predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi JEKO, javnega
komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 20
PROTI - 2
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA
LOKALNEGA POMENA – NEPREMIČNINE S PARC. ŠT. 410/9, 410/11, 410/14 IN
410/22 K.O. 2172 HRUŠICA
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali
Veronika Vidmar – predsednica Statutarno pravne komisije, 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
94. sklep 5. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23. 5. 2019:
PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA
LOKALNEGA POMENA – NEPREMIČNINE S PARC. ŠT. 410/9, 410/11, 410/14 IN
410/22 K.O. 2172 HRUŠICA
Sprejme se Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra - nepremičnine s parc.
št. 410/9, 410/11, 410/14 in 410/22 vse k.o. 2172 - Hrušica.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 6:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – 5.
DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V
LASTI OBČINE JESENICE ZA LETO 2019
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali Boris
Grilc – predsednik Odbora za proračun in finance, Žarko Štrumbl – predsednik Odbora
za gospodarstvo in gospodarske javne službe ter Miha Rebolj – predsednik Odbora za
okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami.
Razprave ni bilo, zato je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
95. sklep 5. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23. 5. 2019:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – 5.
DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V
LASTI OBČINE JESENICE ZA LETO 2019
Sprejme se 5. 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 – 25
ZA – 24
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG PLANA GRADITVE IN VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST V OBDOBJU
OD LETA 2019 DO LETA 2022
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice sta poročala Boris
Grilc – predsednik Odbora za proračun in finance ter Žarko Štrumbl – predsednik
Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
V razpravi so sodelovali:
Janez Marinčič:
Mostova v Planini pod Golico in v Žerjavcu sta v zelo slabem stanju. Zanima ga, ali je bila
za ta dva mostova narejena kakšna ocena stanja, ter približno koliko je bilo izdanih
dovoljenj za izredne prevoze. Most v Žerjavcu je v zelo slabem stanju, zato ga zanima,
kdo bo nosil odgovornost v primeru, da pride do podrtja tega mostu.
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Marko Markelj:
Letni pregledi mostov se v skladu s pravilnikom opravljajo za tiste mostove, ki imajo
leseno ali jekleno konstrukcijo. Za mostove, ki imajo armirano betonsko konstrukcijo pa
se pregledi izvajajo vsakih šest let. Most čez Črni potok v Planini pod Golico je v
najslabšem stanju, drugi najslabši pa je most v Žerjavcu. Za most v Planini pod Golico se
projektna dokumentacija že izdeluje, za most v Žerjavcu pa bo s prerazporeditvijo
potrebno zagotoviti še del sredstev, da se bo lahko naročila izdelava te dokumentacije.
Na gorskih cestah se izredni prevozi v večini primerov izvajajo za prevoze lesa.
Prevoznikom se izdajo dovoljenja za izredne prevoze, večinoma do 7,5 ton osne
obremenitve. Kontrolo nad temi prevozi pa lahko izvajata samo policija ali medobčinski
inšpektorat in redarstvo.
Miha Rebolj:
Ko se izvajajo kontrole teh prevozov, se vozniki med seboj zelo hitro obvestijo in po prvi
izvedeni kontroli, se običajno za dva ali tri dni ti prevozi prenehajo. Ko se bo začela
gradnja druge predorske cevi, bo potrebno izvajati strikten vsakodnevni monitoring
gradbiščnega prometa.
Jernej Udir:
Na Jesenicah se danes obnavljajo ceste, ki so se gradile pred dvanajstimi oz. petnajstimi
leti. Z gotovostjo lahko trdi, da sta politika in stroka pohabljeni. Že pred petnajstimi leti je
dal pripombe glede cest, pa ni bil uspešen. Ceste so se delale zaradi kanalizacije in
vodovoda, zato se sedaj po teh cestah vozi tako, kot bi se vozili po tirih. Tudi cesta proti
bolnici ne bo nič drugačna, ker je sam vsak dan na gradbišču in vidi, kako delajo.
Na Jesenicah bi morali najprej nadomestiti vsa tista drevesa, ki so se posekala. Nasproti
Integrala se je posekal 30 let star drevored, ker se ni dalo cevi premakniti v parkirni
prostor ali nadzemno.
Maja Križnar:
Zanima jo, ali je plan graditve cest nastal iz izvlečka plana posameznih krajevnih
skupnosti. Asfaltiranje parkirišča in dovoznih poti v naselju Republika namreč do leta
2022 ni v planu.
Marko Markelj:
Parkirišča niso zajeta v planu graditve in vzdrževanja občinskih cest.
Izvleček plana je iz prejšnjega štiriletnega programa. Iz tega izvlečka je črtano, kar je bilo
že izvedeno, ostalo pa je ostalo v planu po posameznih krajevnih skupnostih.
Novoustanovljeni sveti krajevnih skupnosti so te programe že obravnavali in svoje
predloge in potrebe tudi že posredovali Komunalni direkciji.
Iztok Pergarec:
Tovornjaki iz Planine pod Golico, ki iz gozdov vozijo les na centralne deponije lesa, so
naloženi čisto do vrha. Potem se na centralnih deponijah ta les preloži na druge
tovornjake, ki les peljejo v Avstrijo, in ti tovornjaki so naloženi precej manj. Avstrijska
avtocesta verjetno nima toliko manjšega osnega pritiska, vendar pri nas le ni ustrezne
kontrole in zato se lahko vozijo do vrha naloženi tovornjaki. Verjetni bi bilo potrebno kaj
ukreniti glede tega, da se kontrola tudi pri nas poostri.
Po razpravi je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
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96. sklep 5. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23. 5. 2019:
PREDLOG PLANA GRADITVE IN VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST V OBDOBJU
OD LETA 2019 DO LETA 2022
Sprejme se predlog Plana graditve in vzdrževanja občinskih cest v obdobju od leta 2019
do leta 2022.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 25
PROTI - 2
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8.1:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE
JESENICE V SVET JAVNEGA ZAVODA GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA
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
97. sklep 5. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23. 5. 2019:
VOLITVE IN IMENOVANJA: PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE
JESENICE V SVET JAVNEGA ZAVODA GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA
JESENICE
Za predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja
Jesenice se imenuje Boštjana Smukavca, roj. 23. 9. 1975, stanujočega na naslovu Cesta
maršala Tita 73, Jesenice.
Mandat Sveta javnega zavoda traja 5 let in začne teči z dnem konstituiranja Sveta
javnega zavoda.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8.2:
VOLITVE IN IMENOVANJA: MNENJE K IMENOVANJU RAVNATELJICE OSNOVNE
ŠOLE POLDETA STRAŽIŠARJA JESENICE
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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
98. sklep 5. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23. 5. 2019:
VOLITVE IN IMENOVANJA: MNENJE K IMENOVANJU RAVNATELJICE OSNOVNE
ŠOLE POLDETA STRAŽIŠARJA JESENICE
Občinski svet občine Jesenice daje pozitivno mnenje k imenovanju Aleksandre Valančič,
stanujoče na naslovu
za ravnateljico Osnovne šole
Poldeta Stražišarja Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 24
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8.3:
VOLITVE IN IMENOVANJA: MNENJE K IMENOVANJU RAVNATELJICE SREDNJE
ŠOLE JESENICE
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročala Vera
Pintar – predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
V razpravi so sodelovali:
Uroš Lakić:
Srednja šola Jesenice je v zadnjih letih premalo aktivna, zato bi bilo prav, da Občinski
svet sprejme dodaten sklep, da naj do junijske seje Občinskega sveta ravnateljica izdela
terminski načrt aktivnosti za obnovo šole in pripravo posodobitve izobraževalnih
programov. Z načrtom naj se seznani tudi Svet Srednje šole, ki naj izvedbo aktivnosti iz
plana nadzira.
Srednja šola bi morala usposabljati kadre predvsem za tehnične poklice, pa teh
standardov že dolgo časa ne dosega več. Skrajni čas je, da se šola obnovi, da se
obnovijo tudi programi ter da začne šola zagotavljati kadre za potrebe gospodarstva.
Vera Pintar:
Program, ki ga je predložila kandidatka za ravnateljico, vsebuje tudi predloge za razširitev
programov šole.
Župan Blaž Račič:
Na sestanku na Ministrstvu za šolstvo se je ta problematika že izpostavila. Prvi teden v
juniju bo na Koordinaciji županov Zgornje Gorenjske prisoten tudi minister za šolstvo, kjer
se ga bo ponovno opozorilo, da je ta šola zelo pomembna za celo regijo. Je pa bil vpis v
strojne programe bolj slab, kar je verjetno povezano tudi s samim izgledom šole.
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Uroš Lakić:
Svoj predlog potem podaja kot pobudo. Na Jesenicah sta zelo uspešni Gimnazija
Jesenice in Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin. Tudi na določenih osnovnih šolah se z
menjavami ravnateljev stanje izboljšuje, kar pomeni, da je veliko odvisno predvsem od
vodstva šole in ne samo od izgleda šole.
Jernej Udir:
V Rogaški Slatini so naredili novo vajeniško šolo, za katero sprva ni bilo interesa, sedaj
pa je ta šola polna, ker so vajencem dvignili nagrade. Pri nas pa se štipendije za poklice,
kjer je pomanjkanje kadrov, izenačujejo z drugimi, namesto da bi gospodarstvo investiralo
v tiste kadre, ki jih primanjkuje.
Boris Grilc:
Želi opozoriti, da se točka dnevnega reda nanaša na predlog za imenovanje ravnateljice
in ne na programe Srednje šole Jesenice.
Po razpravi je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
99. sklep 5. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23. 5. 2019:
VOLITVE IN IMENOVANJA: MNENJE K IMENOVANJU RAVNATELJICE SREDNJE
ŠOLE JESENICE
Občinski svet občine Jesenice daje pozitivno mnenje k imenovanju Monike Lotrič,
stanujoče na naslovu Rožna dolina 13, Lesce, za ravnateljico Srednje šole Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 21
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9.1:
POROČILA: POROČILO O DELU RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE S
FINANČNIM POROČILOM ZA LETO 2018
Uvodno obrazložitev sta podala mag. Vera Djurić Drozdek in Mark Toplak.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice sta poročala Boris
Grilc – predsednik Odbora za proračun in finance ter Žarko Štrumbl – predsednik
Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
V razpravi so sodelovali:
Marko Zupančič:
Pri projektu o tujerodnih invazivnih vrstah so navedena tudi predavanja po osnovnih
šolah. Projekt se je izvajal v občinah Kranjska Gora in Bled. Ker gre za resno
problematiko, ki je tudi škodljiva zdravju, ga zanima, ali je predvidena kakšna delavnica
tudi na osnovnih šolah na Jesenicah.
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S projektom Semenjalnica je bilo v letu 2018 nekaj težav. Zanima ga, ali se ta projekt v
letu 2019 še izvaja.
Mark Toplak:
Projekt glede invazivnih rastlin se izvajaj v občinah, ki ta projekt naročijo. V lanskem letu
se je projekt izvajal v Kranjski Gori in na Bledu, v letošnjem letu pa se izvaja samo še na
Bledu. Če bo tak dogovor, se projekt v naslednjem letu lahko izvaja tudi na Jesenicah.
Projekt Semenjalnica je eden od projektov, ki je bil sofinanciran z evropskimi sredstvi.
Semenjalnica deluje v Čebelarskem centru v Lescah v okviru javno zasebnega
partnerstva. Kmete, ki imajo primerna semena, se je v letošnjem letu pozvalo k
sodelovanju pri tem projektu. Projekt je bil predstavljen tudi Ministrstvu za kmetijstvo, da
bi se v sodelovanju z ministrstvom nadaljeval kot nek trajnosten projekt.
Marko Zupančič:
Pripravlja se nova faza subvencij, zato bi ta projekt morali vključiti tudi v novo programsko
obdobje subvencij po letu 2020.
Tomaž Tom Mencinger:
Zanima ga trenutna situacija v zvezi z izstopom Občine Žirovnica iz Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske ter kakšno je število sodelujočih v projektu coworking.
Mark Toplak:
Po izstopu Občine Žirovnica je prišlo do sodnega spora, ker so želeli, da se jim vrne
ustanovitveni kapital v Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske. Sodni spor še ni zaključen, je
pa sam že govoril z županom, ki je nakazal, da v koliko pritožba ne bo uspešna, da bodo
zopet zainteresirani, da se vrnejo med ustanovitelje. Ko bo do tega prišlo, bo to
predstavljeno Svetu zavoda, sam pa bo tudi predlagal, da se k ustanoviteljstvu povabi še
preostale občine Zgornje Gorenjske, ki sedaj še niso soustanoviteljice Razvojne agencije.
Coworking je v preteklosti dobro deloval. V letošnjem letu so se pojavile neke težave, se
pa zadeve urejajo, tako da sta v zadnjem mesecu v coworking vstopila dva nova člana.
Žiga Pretnar:
Pohvalil je dobro pripravljeno poročilo o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.
Vera Pintar:
Podpira projekt Anima Sana, ki je zelo potreben, predvsem z vidika komu je namenjen in
kdo si ga lahko privošči.
Po razpravi je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
100. sklep 5. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23. 5. 2019:
POROČILA: POROČILO O DELU RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE S
FINANČNIM POROČILOM ZA LETO 2018
Občinski svet Občine Jesenice se je seznanil s Poročilom o delu Razvojne Agencije
Zgornje Gorenjske za leto 2018 s finančnim poročilom.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 23
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
11

in
101. sklep 5. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23. 5. 2019:
POROČILA: POROČILO O DELU RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE S
FINANČNIM POROČILOM ZA LETO 2018
Občinski svet Občine Jesenice soglaša z uporabo presežka prihodkov nad odhodki
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2018 v višini 5.783,00 € za izvajanje in
razvoj svoje dejavnosti.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9.2:
POROČILA: POROČILO O IZVAJANJU KONCESIONIRANE DEJAVNOSTI JAVNEGA
MESTNEGA PROMETA IN ŠOLSKIH PREVOZOV NA OBMOČJU OBČINE JESENICE
V LETU 2018
Uvodno obrazložitev sta podala Marko Markelj in Damijana Marn.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice sta poročala Boris
Grilc – predsednik Odbora za proračun in finance ter Žarko Štrumbl – predsednik
Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
V razpravi so sodelovali:
Veronika Vidmar:
Zanima jo, kako je možno, da na medkrajevnih prevozih, ki se začnejo na Jesenicah,
konstantno prihaja do neizvajanja voznega reda. To se npr. dogaja ob 7. uri zjutraj, ko
avtobus odpelje proti Radovljici ali proti Krnici.
Damijana Marn:
Prosi za konkretne podatke, ki jih bo posredovala vodstvu podjetja, saj ni dopustno, da do
zamud prihaja že na začetnih postajah. Sledenja v vozilih so vzpostavljena, vendar pa
gre za množico podatkov, ki jih je težko spremljati, zato so vsa opažanja s terena zelo
dobrodošla.
Žarko Štrumbl:
Zanima ga, zakaj so različne cene voznic za relacijo Jesenice – Bled, glede na to, ali
avtobus pelje čez Vrbo, ali čez Begunje.
Zanima ga, zakaj ni avtobusne povezave iz Bleda preko Lesc do Jesenic. Avtobus iz
Lesc namreč odpelje na Jesenice minuto prej, kot avtobus iz Bleda prispe v Lesce.
Vozovnice so bistveno predrage. V Murski Soboti so vozovnice brezplačne, v Kranju je
cena vozovnice 1 EUR za cel dan, na Jesenicah pa je cena vozovnice za eno vožnjo
1,30 EUR.
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Damijana Marn:
Če kupi potnik terminsko vozovnico (mesečno, tedensko), potem vedno plača najkrajšo
pot. Če pa kupi potnik vozovnico samo za eno smer, pa plača vozovnico po ceni kot
potuje. To pravilo je stvar državne koncesije in bo veljalo do 31. 7. 2019, s 1. 8. 2019 pa
država ta pravila spreminja in bodo za vse veljale najkrajše poti.
Glede prestopanja je pravilo, da se avtobusa počakata. Res pa je dogovor, da se čaka
par minut, kajti če nek avtobus prihaja z večjo zamudo, se neomejeno tega avtobusa tudi
ne more čakati, ker se potem podre ves sistem voznega reda.
Nobene cene prevozov, ki jih prevoznik izvaja preko koncesije, niso v pristojnosti
prevoznika. Vse cene so določene s strani koncedenta.
Maja Križnar:
Prebivalci Belega polja na Hrušici se pritožujejo, da včasih na končni postaji stojijo tudi
trije oz. štirje avtobusi naenkrat. Zanima jo, ali je logistično tako urejeno, da je na tej
lokaciji tudi del počivališča med posameznimi vožnjami.
Damijana Marn:
Če gre za krajše izravnalne čase, potem je to normalno. Bo pa te podatke preverila pri
operativnem vodju.
Jernej Udir:
Predlaga, da se vsem gospodinjstvom posredujejo vozni redi.
Čez tri mesece naj se preveri, koliko potnikov uporablja avtobusni prevoz za Potoke. Če
bo ta linija zasedena, potem se strinja s predlogom za dodatna sredstva, če pa bo
potnikov malo, potem pa ta predlog ni opravičljiv.
Damijana Marn:
Glede Potokov gre predlog v to smer, da bo Občina krila samo razliko med medkrajevno
ceno in mestno ceno. Ne bo pa nobenega dodatnega avtobusa in nobene dodatne
avtobusne povezave.
Vozni redi se lahko pošljejo vsem gospodinjstvom, vendar pa izkušnje iz Kranja kažejo,
da zelo malo ljudi uporablja take vozne rede. Bodo pa te aktivnosti izvajali v mesecu
septembru.
Vlado Mlinarec:
Vozovnice za medkrajevni promet naj bi se pocenile, medtem ko bo cena vozovnic za
mestni promet ostala enaka.
Damijana Marn:
Da se bo doseglo, da ljudje ne bodo kupovali medkrajevnih vozovnic namesto mestnih,
ter da bo koncesija še naprej vzdržna, bo potrebno nekaj ukreniti. V podjetju bodo zato
pripravili analitične podatke in določene predloge, ki pa jih bo potrem potrebno uskladiti.
Vlado Mlinarec:
Na državni koncesiji se plača subvencija v višini 0,5 EUR, v mestnem prometu pa
subvencija znaša 0,93 EUR. Pocenitev na ravni države bo pomenila, da bo morala
Občina še dodati k subvenciji, da bo znižala ceno za uporabnike.
Cena v medkrajevnem prometu na relaciji Potoki – bolnica je 1,80 EUR. Če bi kupili
vozovnico po veljavnem ceniku za mestni promet, bi bila ta cena 2,30 EUR. Zanima ga,
kaj je razlog za to razliko v ceni.
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Potrebno bo začeti razmišljati o ustanovitvi javne službe in imeti mestni promet na
Jesenicah organiziran kot svojo javno službo. Meni, da na ta način ne bi bilo kakšne
velike razlike v stroških.
Damijana Marn:
1,80 EUR ni celotna kupnina, ki jo dobi prevoznik. Država namreč participira tudi pri
subvenciji na prevožen kilometer. Je pa prispevek države k posameznemu prevozniku
različen glede na to, koliko posamezen prevoznik ustvari prihodkov od prodaje vozovnic.
Maja Otovič:
Zanima jo, kaj predstavlja stroške režije, ki so v poročilu prikazani v tabeli na strani 8.
Damijana Marn:
Stroški režije so povezani z režijo na Jesenicah, to so npr. stroški prometnikov, vodij, ipd.
Splošni stroški se naprej delijo še na turizem in na občasne prevoze, pri linijski režiji pa
so kot ključ delitve upoštevani le prihodki, ki so nastali v medkrajevnem in mestnem
prevozu.
Uroš Lakić:
Zanima ga, v kolikšni meri je vozni park prilagojen invalidom, gibalno oviranim osebam in
staršem z vozički.
Damijana Marn:
Če bi na območju Jesenic vozili samo mestni avtobusi, potem ne bi bilo težav, ker imajo
vsi ti avtobusi rampo. Se pa na Jesenicah med 30 % in 40 % prevozov opravi tudi z
medkrajevno linijo, ti avtobusi pa niso primerni za gibalno ovirane osebe.
Jernej Udir:
Če ima prave informacije, se bodo te potrebe reševale z novim lastnikom.
Vlado Mlinarec:
470.000 EUR subvencije, ki jo da Občina in vse prodane karte, ki jih plačajo potniki
terjajo razmislek o ustanovitvi javne službe.
Po razpravi je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
102. sklep 5. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23. 5. 2019:
POROČILA: POROČILO O IZVAJANJU KONCESIONIRANE DEJAVNOSTI JAVNEGA
MESTNEGA PROMETA IN ŠOLSKIH PREVOZOV NA OBMOČJU OBČINE JESENICE
V LETU 2018
Sprejme se Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in
šolskih prevozov na območju Občine Jesenice v letu 2018, ki ga je pripravilo podjetje
ARRIVA ALPETOUR d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 8, Kranj.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 25
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.
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103. sklep 5. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23. 5. 2019:
POROČILA: POROČILO O IZVAJANJU KONCESIONIRANE DEJAVNOSTI JAVNEGA
MESTNEGA PROMETA IN ŠOLSKIH PREVOZOV NA OBMOČJU OBČINE JESENICE
V LETU 2018
V Proračunu občine Jesenice za leto 2020 se zagotovijo dodatna sredstva za
sofinanciranje razlike v ceni med veljavno medkrajevno linijsko tarifo in ceno vozovnice
za mestni promet za naselje Potoki.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 23
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.
in
104. sklep 5. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23. 5. 2019:
POROČILA: POROČILO O IZVAJANJU KONCESIONIRANE DEJAVNOSTI JAVNEGA
MESTNEGA PROMETA IN ŠOLSKIH PREVOZOV NA OBMOČJU OBČINE JESENICE
V LETU 2018
Podjetje Arriva Alpetour, d.o.o. naj pripravi predlog za uvedbo dnevnih vozovnic.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 21
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9.3:
POROČILA: POROČILO O POSLOVANJU IN IZVAJANJU GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE OSKRBE S TOPLOTO NA OBMOČJU OBČINE JESENICE ZA LETO 2018
Uvodno obrazložitev sta podala Marko Markelj in Robert Pajk.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice sta poročala Boris
Grilc – predsednik Odbora za proračun in finance ter Žarko Štrumbl – predsednik
Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
V razpravi so sodelovali:
Vlado Mlinarec:
Zanima ga, kakšen je bil prihodek samo od prodaje. Naveden je skupni prihodek, zanima
pa ga prihodek samo od prodaje, priklopne moči in števnine. Priklopna moč in števnina
naj bi se namreč vračunavali v ceno.
Ko se je prevzemalo toplotne postaje, se je le-te tudi pregledovalo. Zanima ga, zakaj se
je s pregledovanjem oz. zamenjavo toplotnih postaj prenehalo. Na Občinskem svetu je bil
namreč sprejet sklep, da se pred prevzemom vse toplotne postaje pregledajo in obnovijo,
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po potrebi pa tudi zamenjajo. Do prevzema se je pregledalo pol toplotnih postaj, ostale
toplotne postaje pa so ostale nepregledane in na stroških ljudi.
Robert Pajk:
Prevzem toplotnih postaj je v letu 2013 izvajalo podjetje JEKO-IN, d.o.o. Priključni del
toplotne postaje je načeloma last lastnika omrežja, torej Občine. Strošek hišne toplotne
postaje pa je strošek etažnih lastnikov. Obnova oz. zamenjava toplotnih postaj sta
odvisna od razpoložljivih sredstev Občine in etažnih lastnikov.
Priključna moč in števnina sta upravičena fiksna stroška skladno z aktom o metodologiji
za določanje cene. Ti fiksni stroški so transparentni in na letnem nivoju znašajo okoli
850.000 EUR. Ta znesek gre v celoti v regulirano ceno, ki mora biti vsak mesec
predstavljena Agenciji za energijo.
Žarko Štrumbl:
Iz Acronija je dobil informacijo, da se vroča voda, ki nastane pri ohlajanju elektro peči,
izliva neposredno v Savo. Ta voda ima temperaturo 60 stopinj, obstajala pa naj bi tudi že
infrastruktura, da bi ta voda lahko šla v omrežje.
Robert Pajk:
Idejna zasnova za izrabo odpadne toplote iz peči v Acroniju je narejena, vendar ta projekt
zaenkrat stoji. O razlogih pa bi morali vprašati Acroni.
Mag. Almin Gorinjac:
Podjetje je v letu 2018 ustvarilo manjšo izgubo. Glede na to, da so čisti prihodki od
prodaje v letu 2018 višji kot v letu 2017, ga zanima, kje so razlogi za poslovanje z izgubo.
Robert Pajk:
Izguba je povezana predvsem z izkoristkom omrežja, kajti največji strošek je kupljena
toplota. Zaradi neoptimalnega izkoristka in tudi nekoliko višjih cen storitev je prišlo do
izgube.
Jernej Udir:
Števnina se je v obračunu prvič pojavila za pokritje velike izgube še pri podjetju JEKO-IN.
Ta izguba je takrat znašala okoli 170 milijonov tolarjev. Že takrat je postavil vprašanje, v
kolikem času se bo s to postavko pokril manjko. Rečeno je bilo, da v pol leta, zato ga
zanima, kaj števnina danes predstavlja v finančnem obračunu.
Robert Pajk:
V Sistemskih obratovalnih navodilih, ki jih je Agencija potrdila v letu 2017, je števnina del
tarifne priloge in tudi del regulirane cene.
Predlog za uvedbo števnine je bil dan v letu 2003, obračunavati pa se je začela s 1. 1.
2004. V letu 1997 je Občinski svet sprejel prvi tarifni pravilnik, ki je v letu 1998 postal
sestavni del Odloka o oskrbi s toplotno energijo iz vročevodnega omrežja. Tarifni pravilnik
je v letu 1998 dokončno uvedel obvezne meritve porabe toplote za stanovanjske objekte
in je ukinil pavšalno mesečno ceno za ogrevalni meter stanovanjske površine. Takratni
distributer toplote v občini Jesenice, JEKO-IN, d.o.o. je takrat imel precejšnje finančne
težave, saj takratni fiksni del cene ni pokrival novo nastalih stroškov. Navedeni odlok oz.
tarifni pravilnik pa je že zagotavljal pravno podlago za uvedbo tarifne postavke števnina, s
katero se zagotavlja izvajanje dejavnosti.
Občinski svet občine Jesenice je na 12. redni seji decembra 2003 sprejel sklep, s katerim
je določil števnino v višini 13 SIT mesečno na kvadratni meter ogrevalne površine. Z
uveljavitvijo evra preračunana števnina znaša mesečno približno pol centa na kvadratni
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meter. Višina števnine se od uvedbe do danes ni spremenila in se ves čas namenja
izključno izvajanju dejavnosti, za kar je bila tudi uvedena.
Maja Otovič:
Zanima jo, ali je v podjetju ENOS OTE izkazan kakršenkoli interes za postavitev objekta
za termično obdelavo odpadkov.
Robert Pajk:
Edini objekt v Sloveniji, ki trenutno deluje na področju termične obdelave, stoji v Celju.
Povprečna cena števnine v Celju za mesec april (z istimi robnimi pogoji) je znašala
približno en cent na kvadratni meter. Cena priključne moči je znašala 1,70 EUR, variabilni
del cene pa je v mesecu aprilu znašal približno 45 EUR.
Povprečna cena v Celju je 81,3 EUR, na Jesenicah pa je ta cena 84,2 EUR. Investicija za
postavitev objekta v to ceno verjetno ni vključena, ker investicije niso upravičeni strošek.
Tomaž Tom Mencinger:
Investicija v Celju je bila v velikem delu financirana s strani države. Če bi se tak objekt
postavljal na Jesenicah, bi moral biti ravno tako financiran s strani države.
Pripravljajo se mobilni akumulatorji toplote, ki bodo omogočali prevoz akumulirane toplote
po npr. železnici. Pri tem bo v veliki prednosti Slovenska industrija jekla, ki ima to
odpadno toploto, ki se bo lahko koristila za ogrevanje drugih objektov.
Dr. Borut Stražišar:
Zanima ga, koliko znašajo transferne cene, ker ve, da gre zakonsko gledano pri prodaji
toplote za transferne cene.
Robert Pajk:
Cena proizvedene energije je ravno tako regulirana kot cena prodane toplote.
Proizvajalec in distributer sta mesečno regulirana s strani Agencije za energijo iz
Maribora, zato pri teh cenah ne prihaja do nobenih manipulacij.
Po razpravi je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
105. sklep 5. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23. 5. 2019:
POROČILA: POROČILO O POSLOVANJU IN IZVAJANJU GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE OSKRBE S TOPLOTO NA OBMOČJU OBČINE JESENICE ZA LETO 2018
Občinski svet se je seznanil s Poročilom o poslovanju in izvajanju gospodarske javne
službe oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice za leto 2018, ki ga je pripravilo
podjetje ENOS OTE, d.o.o.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 22
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 9.4:
POROČILA: POROČILO AKCIJSKE SKUPINE O
ENERGETSKEGA KONCEPTA OBČINE JESENICE

IZVAJANJU

LOKALNEG A

Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice je poročal Žarko
Štrumbl – predsednik Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
V razpravi so sodelovali:
Dr. Borut Stražišar:
Priključevanja na vročevod je manj, kot se je pričakovalo, po drugi strani pa se razvijajo
koncepti sončnih elektrarn in toplotnih črpalk, ki so bistveno bolj varčne in bistveno
cenejše za uporabnike. Zanima ga, kako energetski koncept upošteva te nove trende v
smislu prehoda v brez oglično družbo. Zanima pa ga tudi, kje in na kakšen način se bo
uporaba odvečne toplote iz Acronija umeščala v energetski koncept.
Marko Markelj
Lokalni energetski koncept, ki je bil na Občinskem svetu sprejet v letu 2012, je objavljen
na spletni strani Občine Jesenice. Narejen je za vse subjekte v občini, tudi za Acroni, ki
porabi okoli 80 % celotne energije v občini. V LEK-u so zajeti tudi sončni kolektorji,
toplotne črpalke, ipd. Občina ukrepe iz LEK-a lahko izvaja ukrepe na svojih objektih, za
katere vodi tudi energetski management. Javni objekti morajo biti namreč najmanj v 25 %
oskrbovani iz obnovljivih virov energije, zato je vročevod za Jesenice še vedno primeren
tako za ogrevanje javnih objektov, kot tudi za ogrevanje večjih stanovanjskih objektov.
Ocenjuje se, da bi za novelacijo LEK-a morali zagotoviti okoli 10.000 EUR, zato se
novelacije za leto 2020 zaenkrat še ne načrtuje.
Župan Blaž Račič:
V občini Jesenice je kar nekaj javnih objektov z velikimi strehami, zato se bo preverilo,
kako bi se ta potencial lahko izkoristil za proizvodnjo energije.
Jernej Udir:
Ljubljana ima projekte za sežigalnico že narejene. Če se bo zamudilo to priložnost, bo
energija posledično dražja in bodo stroški za občane višji. Jesenice se bodo s sežigalnico
razbremenile veliko stvari, mora pa biti ta sežigalnica sodobno narejena.
Veronika Vidmar:
V gradivu je navedeno, da se je poraba električne energije za stavbo Občine Jesenice
povečala za 25 %. Zanima jo, kaj je vzrok za tako veliko povečanje porabe električne
energije.
Župan Blaž Račič:
Povečana poraba je predvsem na račun dotrajanega sistema ogrevanja, ki ne deluje kot
bi moral. Ta sistem se uporablja tako za ogrevanje, kot tudi za hlajenje, kar naj bi bil
glavni razlog za pojavljanje težav v sistemu.
Vera Pintar:
V gradivu je navedeno, da tržnica deluje tudi ob petkih, čeprav takrat ne obratuje.
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Zanima jo, kaj bo v letošnjem letu narejeno za zmanjšanje izgub na trasi daljinskega
ogrevanja.
Marko Markelj:
Posebnih ukrepov za zmanjšanje izgub ni predvidenih. Izgube so v veliki odvisnosti od
zunanjih temperatur. ENOS OTE izgube spremlja sproti, ker prihaja do izgube tople vode.
Temperaturne izgube pa so običajno odvisne od temperaturnih razlik.
Po razpravi je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
106. sklep 5. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23. 5. 2019:
POROČILA: POROČILO AKCIJSKE SKUPINE O IZVAJANJU LOKALNEGA
ENERGETSKEGA KONCEPTA OBČINE JESENICE
Občinski svet se je seznanil s poročili Akcijske skupine o izvajanju lokalnega
energetskega koncepta Občine Jesenice za leto 2018 in Programom izvajanja lokalnega
energetskega koncepta za leto 2019.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9.5:
POROČILA: PREDLOG POROČILA ŠT. 2 O REALIZACIJI AKCIJSKEGA PROGRAMA
VARSTVA OKOLJA ZA LETO 2018
Uvodno obrazložitev sta podali mag. Valentina Gorišek in prim. Alenka Hafner.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice je poročal Miha
Rebolj – predsednik Odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami.
V razpravi so sodelovali:
Mag. Almin Gorinjac:
Zanima ga, kako oz. na podlagi katere metode so bili izbrani kazalniki.
Prim. Alenka Hafner:
Pri izbiri kazalnikov se je izhajalo iz več različnih publikacij, objavljenih podatkov in
raziskav. Nacionalni inštitut za javno zdravje že od leta 2016 dalje izdaja publikacijo
Zdravje v občini. V tej publikaciji je za vsak kazalnik opredeljeno, kakšno je republiško
povprečje, kje je kazalnik za občino, kje je kazalnik za upravno enoto in kje je kazalnik za
regijo. Poleg tega so bile izbrane vse raziskave, ki imajo kakršnekoli podatke na občinski
ravni.
Marjetka Hovnik Keršmanc:
Gre za nacionalni nabor podatkov, ki je enak za vse občine. Izbrani so tisti kazalniki, s
katerimi se lahko najbolje oceni zdravstveno stanje določene skupine prebivalcev.
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Mag. Almin Gorinjac:
Zapisano je, da je UE Jesenice nadpovprečna glede umrljivosti in obolevnosti v Sloveniji.
Po drugi strani pa je navedeno, da je v občini Jesenice splošna umrljivost višja kot v
Sloveniji. Ta dva podatka sta kotradiktorna.
Zanima ga, ali obstaja kakšna motivacija za občane ali za otroke, s katero bi lahko
dosegli ukrepe, ki so navedeni v gradivu.
Prim. Alenka Hafner:
Umrljivost v UE Jesenice je višja, kar pomeni, da je kazalnik slabši in gre za skladna
podatka.
Ko bo zdravstveni vzgojni center na Jesenicah prerasel v center za krepitev zdravja, bo
imel priložnost delati s še bolj ranljivimi skupinami. Zelo pomembno je danes zavedanje,
katere so najbolj ranljive skupine, ki se zaradi svoje ranljivosti ne odzivajo na različne
programe, kot je npr. program Svit, ki je enako dostopen vsem na celotnem območju
Slovenije. Ljudem je zato potrebno malo bolj pomagati, da se bodo odzvali na te
programe, ki so vsem na voljo.
Nacionalni inštitut za javno zdravje je na Jesenicah že organiziral posvet glede programa
Svit, na katerega so bili povabljeni tudi zdravstveni delavci, ki so ključni pri pomoči za
večji odziv ljudi. Družinski zdravniki so pri tem zelo pomembni, ker jih ljudje zelo cenijo.
Plačnik programa zdravstvene vzgoje za otroke in mladostnike je Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, izvajajo pa ga zdravstveni domovi. V okviru tega programa mora
diplomirana medicinska sestra vsako leto za dve uri vstopiti v vsak razred osnovne šole, v
vrtčevsko okolje in v vsak razred srednje šole. S preventivo je namreč smiselno začeti že
v otroškem obdobju.
Marjetka Hovnik Keršmanc:
V te ukrepe se lahko vključujejo tudi npr. delovne organizacije v okviru promocije zdravja
za svoje zaposlene.
Tomaž Tom Mencinger:
Občina Jesenice se je razdelila na tri občine, Jesenice, Kranjsko Goro in Žirovnico. Obe
občini imata starejše prebivalce, kot pa občina Jesenice. Je pa to vseslovenski problem,
kateremu se ne bo mogoče izogniti, saj se generacije starajo.
Jesenice imajo veliko srečo, da imajo splošno bolnico in urgentni center. Od leta 2014 se
je na lokacijo Splošne bolnišnice Jesenice vložilo okoli 170 milijonov evrov. Občina
Jesenice pa je dodatne prostore, ki se sedaj obnavljajo, namenila tudi Zdravstvenemu
domu Jesenice.
Na Jesenicah je povečano število bolniških odsotnosti. Meni, da je za to delno kriv tudi
zdravniški kader, ki za vsako malenkost napiše še par dodatnih dni bolniške odsotnosti.
Prim. Alenka Hafner:
Zdravstvena služba na Jesenicah zelo dobro deluje. Velika prednost občine Jesenice je
tudi v Splošni bolnišnici Jesenice. Se pa zdravje ne bo toliko izboljšalo zaradi gradnje
zdravstvenih objektov, kot se bo zaradi drugih ukrepov. K boljšemu zdravju zdravstveni
sistem prispeva okoli 20 %, vse ostalo pa je odvisno od drugih dejavnikov.
Vera Pintar:
Poročila o zdravstvenem stanju so bila že večkrat obravnavana na Občinskem svetu,
kazalci pa se v desetletnem obdobju niso bistveno spremenili. Razlog za to je verjetno v
tem, da med ljudmi ni pravega interesa. Ljudje se ne odzovejo, čeprav dobijo vsa
navodila. Največ se zato res lahko naredi z vzgojo otrok.
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Včasih so podjetja imela svoje zdravstvene domove in so med zaposlenimi sproti
promovirali preventivo. Danes tega ni več in glede na status, ki ga imajo delavci na
Jesenicah, meni, da je to resen problem, ravno tako kot dostopnost zobozdravnikov,
propaganda proti cepljenju, ipd.
Prim. Alenka Hafner:
Na področju cepljenja proti okužbam s HPV so Jesenice med najboljšimi občinami na
Gorenjskem. K temu sta zelo veliko pripomogla sistematičen pristop zdravstvene službe
in prizadevanja ginekologinje Anemarije Petek, ki je začela z ozaveščanjem, da je to
cepljenje smiselno. Na Jesenicah je zato nadpovprečna odzivnost za cepljenje proti HPV,
saj znaša okoli 70 %, medtem, ko je ta odzivnost na Gorenjskem pod 50 %.
Dr. Borut Stražišar:
Moti ga, da je pri indeksu telesne mase določena neka meja, katero sedaj vsi
izpostavljajo. Na področju onkologije in onkološke prehrane namreč poudarjajo, da je
včasih bolje, da je indeks telesne mase za kakšno številko večji, kot pa manjši.
Zanima ga, kakšne so aktivnosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje na področju
ozaveščanja delodajalcev. Po zakonu o varstvu in zdravju pri delu bi morali tudi
delodajalci namenjati določen del sredstev za varstvo in zdravje pri delu. Delodajalci bi
morali iz teh sredstev prispevati tudi del sredstev za raznorazne dejavnosti zaposlenih, ki
so pomembne za zdravje.
Pri kajenju se velik poudarek daje izobraževanju. Po drugi strani pa je npr. pred
Onkološkim inštitutom polno kadilcev, tako bolnikov, kot tudi zdravstvenega osebja.
Enako se dogaja na območju Splošne bolnišnice Jesenice. V tujini imajo pacienti v
bolnicah strogo prepoved kajenja, kajti v nasprotnem primeru takoj dobijo izpisnico iz
bolnice. Tudi pri nas bi morali glede tega uvesti strožje ukrepe in bolj ozaveščati
zdravstvene delavce.
Predlog za cepljenje proti okužbam s HPV za dečke gre v smeri, da se del sredstev, ki so
namenjena za zdravstveno dejavnost, nameni za to cepljenje. Z vidika epidemiologije ga
zanima, koliko je to smiselno, če se doseže 100 % precepljenost pri ženskah. Na drugi
strani je namreč problem neprecepljenosti zaradi klopnega meningoencefalitisa, kar je
veliko bolj aktualno zaradi okuženosti klopov v Sloveniji. Zanima ga, za katero cepljenje
je bolj smiselno zagotoviti sredstva.
Prim. Alenka Hafner:
Cepljenje proti HPV ne ščiti samo proti raku materničnega vratu, temveč ščiti tudi proti
genitalnim bradavicam, proti raku na področju grla in ustne votline, itd. zato je smiselno
tudi cepljenje za dečke. Države, ki so na tem področju najbolj uspešne (Avstralija, Nova
Zelandija), cepijo tudi dečke.
Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu zaradi epidemiološke situacije v Sloveniji
prihaja v redni program za otroke stare 3 leta in odrasle stare 49 let. S tem se bo
postopoma pokrila celotna populacija, plačano pa bo osnovno cepljenje.
Pri indeksu telesna mase za onkološke bolnike je res bolje, da imajo kakšen kilogram
več, kot pa kakšen kilogram premalo. Ne more pa se te usmeritve prenesti kar na celotno
populacijo, predvsem pa ne na otroke in mladostnike. Ne gre namreč samo za to, da so
otroci pretežki, temveč so tudi telesno manj zmogljivi.
Določena zasebna podjetja zelo veliko naredijo na promociji zdravja na delovnem mestu,
ni pa prav, da je na tem področju med posameznimi delodajalci tako velika razlika.
Funkcionalno zemljišče okoli javnih ustanov je tisto, kjer je kajenje prepovedano. Striktno
izvajanje občinskega odloka je tisto, ki na tem področju lahko da neke rezultate.
Zdravstveni delavci so pod večjim stresom in zato verjetno tudi več kadijo. To sicer ni
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prav, zato ima lokalna skupnost možnost poskrbeti, da se na funkcionalnem zemljišču
okoli javnih stavb ne bo kadilo.
Prim. Alenka Hafner:
Promocija zdravja na delovnem mestu je zakonska obveznost vsakega delodajalca. Mora
pa priti v zavest vsakega delodajalca, da je zanj tudi ekonomsko gledano zdrav delavec
tisti, ki mu prinaša največ.
Mag. Almin Gorinjac:
Zanima ga, kakšno je strokovno mnenje glede cepljenja otrok.
Prim. Alenka Hafner:
Za svoje otroke je sama plačala cepljenje proti okužbi s HPV.
Župan Blaž Račič:
Danes kupujemo poceni hrano, čez nekaj časa pa se drago zdravimo v zdravstvenem
sistemu. To dolgoročni ni rešitev, zato je poročilo tudi podlaga za razmislek, kateri
programi se bodo v prihodnje financirali iz občinskega proračuna.
Po razpravi je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
107. sklep 5. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23. 5. 2019:
POROČILA: PREDLOG POROČILA ŠT. 2 O REALIZACIJI AKCIJSKEGA PROGRAMA
VARSTVA OKOLJA ZA LETO 2018
Sprejme se predlog Poročilo št. 2 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto
2018.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 22
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.
in
108. sklep 5. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23. 5. 2019:
POROČILA: PREDLOG POROČILA ŠT. 2 O REALIZACIJI AKCIJSKEGA PROGRAMA
VARSTVA OKOLJA ZA LETO 2018
1. Občinski svet občine Jesenice daje pobudo, da Ministrstvo za zdravje v Letni program
cepljenja in zaščite z zdravili vključi tudi brezplačno cepljenje proti okužbam s HPV za
dečke.
2. Sklep se posreduje Ministrstvu za zdravje in Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 21
PROTI - 3
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 9.6:
POROČILA: POROČILO O DELU NA PODROČJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA V
OBČINI JESENICE ZA LETO 2018
Uvodno obrazložitev je podal Igor Arh.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice je poročal Boris
Grilc – predsednik Odbora za proračun in finance
V razpravi so sodelovali:
Uroš Lakić:
Zanima ga tendenca širjenja avtomatskih defibrilatorjev po osnovnih šolah, kajti v
popoldanskem času se telovadnice po šolah večinoma uporabljajo v rekreativne namene.
Na Osnovni šoli Prežihovega Voranca je defibrilator že nameščen, zanima pa ga, kako je
po drugih šolah.
Zanima ga, kaj je bilo narejenega glede določitve evakuacijskih poti, v kolikor bi
monitoring zaznal, da prihaja do premikanja plazu nad Koroško Belo.
Igor Arh:
Osnovna šola Prežihovega Voranca ima svoj defibrilator. V lanskem letu so potekali
pogovori, da bi se ta defibrilator v poletnih mesecih uporabljal tudi v letovišču Pinea.
Predlog je bil posredovan ravnatelju šole, vendar potem ni bilo nobenega odziva. Prav pa
je, da šole imajo defibrilatorje, ki so ves čas na razpolago.
Glede evakuacijskih poti v tem trenutku ni možno dati enoznačnega odgovora. Prepričan
pa je, da prebivalci Koroške Bele sami najbolje poznajo lokacije, ki bi bile v primeru
sprožitve plazu najbolj primerne za umik.
Jernej Udir:
Smer plazu je znana, ker se je ta plaz v preteklosti enkrat že sprožil.
Maja Križnar:
Med nalogami je navedeno, da bo potekala priprava krajanov na ukrepanje. Zanima jo,
na kakšen način bo to izvedeno.
Igor Arh:
V lanskem letu se je že pričelo s predavanji in izobraževanji za krajane. Izvedeno je bilo
prvo predavanje, na katerem so bile krajanom predstavljene prve osnove, kako se lahko
ukrepa ob naravnih nesrečah. Za občane se bodo še naprej pripravljala izobraževanja, ki
se bodo vedno bolj približevala spoznanjem, ki se bodo pridobivala skozi monitoring.
Po razpravi je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
109. sklep 5. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23. 5. 2019:
POROČILA: POROČILO O DELU NA PODROČJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA V
OBČINI JESENICE ZA LETO 2018
Sprejme se Poročilo o delu na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto
2018.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 22
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10.1:
PROGRAMI: PREDLOG PROGRAMA DELA NA
REŠEVANJA V OBČINI JESENICE ZA LETO 2019

PODROČJU

ZAŠČITE

IN

Uvodno obrazložitev je podal Igor Arh.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice je poročal Boris
Grilc – predsednik Odbora za proračun in finance
Razprave ni bilo, zato je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
110. sklep 5. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 23. 5. 2019:
PROGRAMI: PREDLOG PROGRAMA DELA NA PODROČJU ZAŠČITE IN
REŠEVANJA V OBČINI JESENICE ZA LETO 2019
Sprejme se predlog Programa dela na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za
leto 2019.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 23
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10.2:
PROGRAMI: PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE ZA
LETO 2019
Uvodno obrazložitev je podala Simona Štravs.
Razprave ni bilo, ravno tako pri tej točki ni bilo glasovanja, zato se je župan Blaž Račič
predsednici Nadzornega odbora zahvalil za dane odgovore in pojasnila.
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TOČKA 11:
INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Župan Blaž Račič je svetnikom predstavil informacije:
 o Koordinaciji županov Zgornje Gorenjske, ki se jo je udeležil tudi minister za
zdravje;
 o prvi seji skupine občin, ki deluje v okviru Skupnosti občin Slovenije, glede
problematike ravnanja z odpadki;
 o prvem sestanku Delovne skupine za spremljanje stanja v CERO Mala Mežakla;
 o predlogu Ekogorja za dvig cen, ki bo posredovan v odločanje na eno od
naslednjih sej Občinskega sveta;
 o pripravi sprememb odloka za uporabo športnih objektov;
 o obisku gostov iz Nagolda in o obisku predstavnikov Občine Jesenice v
Šentjakobu ter
 o pripravi poročila oz. usmeritev, ki jih bo predstavil na junijski seji Občinskega
sveta.
Župan Blaž Račič je odprl razpravo še za vprašanja in pobude svetnikov:
11.1 Uroš Lakić – pobuda - ustno
65. pobuda 5. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 23. 5. 2019 k 11. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Srednja šola Jesenice je v zadnjih letih premalo aktivna, zato naj do junijske seje
Občinskega sveta ravnateljica izdela terminski načrt aktivnosti za obnovo šole in pripravo
posodobitve izobraževalnih programov. Z načrtom naj se seznani tudi Svet Srednje šole,
ki naj izvedbo aktivnosti iz plana nadzira.
Srednja šola bi morala usposabljati kadre predvsem za tehnične poklice, pa teh
standardov že dolgo časa ne dosega več. Skrajni čas je, da se šola obnovi, da se
obnovijo tudi programi ter da začne šola zagotavljati kadre za potrebe gospodarstva.
11.2 Tomaž Tom Mencinger – pobuda - ustno
66. pobuda 5. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 23. 5. 2019 k 11. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
V imenu poslanske skupine SD sprašuje glede del, ki se še nadaljujejo in izvajajo v
objektu kemične čistilnice. Izdana je bila inšpekcijska odločba o prenehanju del do
pridobitve ustreznega dovoljenja. Občinska uprava naj pozove inšpekcijske službe k
nadzoru spoštovanja te odločbe.
11.3 Tomaž Tom Mencinger – pobuda - ustno
67. pobuda 5. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 23. 5. 2019 k 11. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Izpostavil je članek iz leta 2016, ko je župan kot novinar Dela glede hokeja navajal, da je
politika, vključno z županom in podžupanom, nemočna glede hokeja. Poudaril je, da je
sedaj gospod Račič župan in naj s skupaj s podžupanom uredita zadeve.
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Župan Blaž Račič:
Župan je pojasnil, da rešitve na podlagi katere bi Občina dodatno sofinancirala dejavnost
hokeja in bi bila skladna s pozitivno zakonodajo, ni.
11.4 Boris Grilc – vprašanje - ustno
68. vprašanje 5. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 23. 5. 2019 k 11.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Pereč problem predstavljajo plakati, ki so se pojavili po mestu. Dobil je tudi klice na
osebni telefon, da naj pojasni, kdaj je predlagal umik točke dnevnega reda, ki se je
nanašala na hokej. Zanima pa ga tudi, ali drži, da naj bi potekali dogovori, da bo Acroni
hokejskemu klubu namenil 50.000 EUR, v kolikor bo 50.000 EUR zagotovila tudi Občina.
Predlaga, da se javnosti pojasni, kakšne so možnosti Občine glede financiranja, koliko
sredstev Občina že namenja za hokej in kaj bo Občina glede hokeja naredila v
nadaljevanju.
Župan Blaž Račič:
Edina točka, ki je bila umaknjena iz dnevnega reda, je bil predlog rebalansa proračuna
občine Jesenice za leto 2019.
Prvo moštvo je v finančnih težavah, saj je sredstev za nivo tekmovanja, v katerem moštvo
sedaj igra, enostavno premalo. Že v lanski sezoni je nastal dolg, ki se je v letošnjem letu
samo še povečal.
Kot župan je po svojih najboljših močeh poskušal pomagati prvemu moštvu. Boji se
namreč, da v kolikor prvo moštvo ne bo igralo na visokem nivoju tekmovanj, bodo s tem
posledično ogrožene tudi vse mlajše selekcije.
Kot župan lahko povabi vse občane, naj pridejo na tekme, kupijo vstopnice in na ta način
pokažejo spoštovanje temu športu. Nagovoril pa bo tudi lokalna podjetja, če lahko
pomagajo po svojih močeh.
Občina HDD Jesenice pomaga tako, da društvu omogoča subvencionirano uporabo
športne dvorane Podmežakla. V to dvorano je bilo pred leti vloženo veliko sredstev, zato
se postavlja vprašanje, kaj se bo dogajalo s to dvorano v primeru najbolj črnega
scenarija.
Boris Grilc:
Zmotilo ga je, da ga kličejo ljudje, ki ga zelo dobro poznajo in ki so zraven pri hokeju.
Tomaž Tom Mencinger:
V sezoni 2010/2011 je prišlo do zaprtja športne dvorane, in sicer pod krinko, da dvorana
nima uporabnega dovoljenja.
11.5 Jernej Udir – pobuda - ustno
69. pobuda 5. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 23. 5. 2019 k 11. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Ponovno daje pobudo županu, da naj se po Jesenicah umestijo drevesa ob cestah, kjer
se ljudje sprehajajo. Z gozdnim gospodarstvom naj se dogovori, da bodo otroci v okviru
šole v naravi po mestu posadili sadike dreves.
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11.6 Maja Križnar – pobuda - ustno
70. pobuda 5. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 23. 5. 2019 k 11. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Daje pobudo, da naj se javni WC, ki je postavljen na Belem polju, bolj pogosto čisti.
11.7 Maja Križnar – vprašanje - ustno
71. vprašanje 5. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 23. 5. 2019 k 11.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Občani Hrušice poročajo o stalnem prašenju okoli separacije. Zanima jo, ali Občina lahko
apelira na državo, da naj se ta cesta uredi.
Marta Smodiš:
Podpira dano pobudo, ker se iz omenjene ceste res zelo močno praši, kar vpliva tudi na
zdravstveno stanje prebivalcev Hrušice.
11.8 Maja Križnar – pobuda - ustno
72. pobuda 5. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 23. 5. 2019 k 11. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
V Delovno skupino za spremljanje stanja v CERO Mala Mežakla naj se imenuje tudi
predstavnika Občine Jesenice.
Župan Blaž Račič:
Sklep o imenovanju delovne skupine se bo dopolnil, tako da bo v delovno skupino
imenovan tudi predstavnik občinske uprave.
11.9 Iztok Pergarec – povabilo - ustno
Članice in člane Občinskega sveta občine Jesenice je povabil na humanitarno prireditev
Planica pod Golico, ki bo v soboto, 25. 5. 2019. Izkupiček prireditve bo namenjen za
letovanje socialno ogroženih otrok na morju.
11.10 Iztok Pergarec – pobuda - ustno
73. pobuda 5. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 23. 5. 2019 k 11. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Župana je volil tudi zato, ker je napisal, da bo poskušal pomagati hokeju. Sedaj pa so se
na plakatih, ki so razobešeni po mestu, pojavili člani Občinskega sveta. Župana prosi, naj
navijačem pove, da svetniki niso krivi za nastalo situacijo. Sedaj je namreč prikazano, kot
da svetniki niso želeli podpreti zbiranja denarja za hokej. Vsi dobro vedo, da se iz
občinskega proračuna ne more financirati prvega moštva, vendar ga čudi, da do sedaj na
nobeni seji Občinskega sveta ni bilo govora o hokeju.
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Župan Blaž Račič:
Fotografije svetnic in svetnikov so na plakatih neupravičeno. Sam nikoli ni prelagal
odgovornosti na nikogar, še najmanj pa na Občinski svet, zato je na teh plakati pogrešal
tudi sebe.
Miha Rebolj:
V društvu, ki skrbi za razvoj mladinskih sekcij v hokeju na Jesenicah trenutno trenira 220
fantov. Vsako leto se pridobi preko 30 novih hokejistov, zato prosi, da se ne govori kar na
splošno, da se bo dvorana zaprla in da je to konec za jeseniški hokej. Je pa tudi sam
vložil veliko energije v pomoč članski ekipi.
Vlado Mlinarec:
Predlaga, da župan in občinska uprava obvestita javnost, kako se financirajo društva, pod
kakšnimi pogoji, kakšna sredstva so za to namenjena, itd. Omeni naj se tudi, koliko
Občina na letni ravni nameni za šport, in kakšen delež teh sredstev je namenjen hokeju.
Razprava namreč sedaj poteka kar na splošno o hokeju, nihče pa ne omeni, da gre za
HDD Jesenice. Mladinski hokej deluje in bo deloval tudi še naprej.
Vera Pintar:
Ko bo na Koordinaciji županov Zgornje Gorenjske prisoten minister za izobraževanje,
znanost in šport, mu je to problematiko potrebno predstaviti. Politika je vpeta v šport, in
če se posamezni športniki lahko zaposlujejo v državnih službah, potem bi tudi za
jeseniški hokej država morala prispevati nekaj sredstev.
Alma Rekić:
Poziva Red Steelerse in gospoda Pogačarja, da napišejo javno izjavo, kdo je komu kaj
obljubil, kdo je kaj podpisal, ter da je župan izjavil, da so vse občine Zgornje Gorenjske
za podporo hokeju, razen jeseniškega Občinskega sveta. V zadnje pol leta Občinski svet
občine Jesenice nikoli ni dobil v razpravo kakršnekoli teme, ki bi se nanašala na hokej.
Če bi župan predstavil svoje iskanje resursov, verjame, da bi skupaj lahko našli kakšne
rešitve. Vendar pa to ni bilo nikoli izpostavljeno, sedaj pa je kriv Občinski svet.
Zanima jo, ali je župan podpisal aneks z Acronijem, s katerim se je zavezal, da bo Občina
dala 50.000 EUR za člansko moštvo.
Župan je v svojem programu omenjal tudi financiranje kulturnih društev. Glede na dane
obljube bodo verjetno tudi kulturna društva zahtevala obljubljeno finančno podporo, in ne
bi rada, da bo zopet Občinski svet na koncu kriv za neizpolnjene obljube.
Župan Blaž Račič:
Sam ni nikoli izjavil kaj takega, kot je bilo sedaj povedano v razpravi in tudi nikoli ni
nobene odgovornosti prelagal na Občinski svet. Se je pa o problematiki hokeja pogovarjal
na Kolegiju Občinskega sveta, na katerem so bili prisotni vsi predstavniki političnih strank
in neodvisnih list.
Z Acronijem so potekali razgovori, kaj lahko naredi Občina, vendar pa ni podpisal
nobenega dogovora. Tudi na teh sestankih je večkrat povedal, da ni zakonskim možnosti,
da bi javni denar lahko namenili za delovanje članskega moštva. Sta pa skupaj s
predsednikom društva obiskala več potencialnih sponzorjev, katerim sta predstavila
zgodbo jeseniškega hokeja.
Maja Križnar:
Ekogorju naj se zaračuna najemnina za zemljišče na Mali Mežakli, na kateri skladiščijo
bale. Sredstva od te najemnine se lahko namenijo za hokej.
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Župan Blaž Račič:
Župan Komende mu je povedal, da so podjetju Publicus oddali v najem občinsko parcelo,
na kateri sedaj podjetje Publicus skladišči balirane odpadke. Inšpekcijske službe so
županu oz. občini zaradi tega naložile 10.000 EUR kazni.
11.11 Miha Rebolj – vprašanje - pisno
74. vprašanje 5. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 23. 5. 2019 k 11.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Kakšna škropila za odstranjevanje plevela uporablja JEKO, d.o.o. pri urejanju javnih
zelenih površin?
Hvala za pojasnilo.
11.12 Edina Džamastagić – vprašanje - pisno
75. vprašanje 5. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 23. 5. 2019 k 11.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Ali obstaja možnost za postavitev dodatnih košev za pasje iztrebke na sprehajalni poti –
Razgledna pot? Izražena je bila želja s strani lastnikov psov.
11.13 Maja Razingar – vprašanje - pisno
76. vprašanje 5. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 23. 5. 2019 k 11.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Cesta od cerkve v Planini pod Golico je v delu. Zanima jo, ali je v planu tudi podaljšek
asfalta do Sivca?
11.14 Maja Razingar – vprašanje - pisno
77. vprašanje 5. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 23. 5. 2019 k 11.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Ali so za programe, ki imajo slabši vpis, razpisane kakšne štipendije?
11.15 Maja Razingar – vprašanje - pisno
78. vprašanje 5. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 23. 5. 2019 k 11.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Šoferje tovornjakov in avtobusov zanima, zakaj ni več možno parkirati pred Intereuropo in
kje naj parkirajo.
11.16 Maja Razingar – vprašanje - pisno
79. vprašanje 5. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 23. 5. 2019 k 11.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Vprašanje se nanaša na plaz v Kajžah. Ali bi bilo možno v prihodnosti izvesti geotehnične
raziskave?
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11.17 Maja Razingar – vprašanje - pisno
80. vprašanje 5. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 23. 5. 2019 k 11.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Zanimivo bi bilo vedeti izvor starih hišnih imen.
11.18 Maja Razingar – pobuda - pisno
81. pobuda 5. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 23. 5. 2019 k 11. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Dobro bi bilo, da bi tudi otroke vključili v civilno zaščito, da bi se z igro seznanili z delom
civilne zaščite.
11.19 Maja Razingar – pobuda - pisno
82. pobuda 5. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 23. 5. 2019 k 11. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Misli, da so čakalne vrste v čakalnicah družinskih zdravnikov še vedno predolge,
zdravniki preobremenjeni in bi jim prav prišla še kakšna nova delovna sila.
11.20 Žiga Pretnar – pobuda - pisno
83. pobuda 5. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 23. 5. 2019 k 11. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Pobuda Komunalni direkciji, da pregleda projekte s svojega področja in oceni, kateri
projekti so do konca leta 2019 izvedljivi in sredstva za projekte, ki niso izvedljivi do konca
leta 2019, preusmeri v izvedljive projekte, da se ne bo, kot je bilo doslej vedno znova zelo
veliko prenašanje sredstev na področju, ki ga Komunalna direkcija pokriva, preneslo v
leto 2020.
11.21 Vera Pintar – pobuda - pisno
84. pobuda 5. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 23. 5. 2019 k 11. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Pri promoviranju zdravega sloga življenja in posameznih ukrepov za zdravje je potrebno
Jeseničane ozaveščati tudi preko lokalnega časopisa. Dobro bi bilo, da se v več
podlistkih piše o pomembnosti zdravja, zdravljenju, cepljenju, gibanju oz. fizični aktivnosti,
itd.
11.22 Vera Pintar – pobuda - pisno
85. pobuda 5. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 23. 5. 2019 k 11. točki
dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Glede na to, da smo konec maja 2019, naj Komunalna direkcija predstavi svoja
predvidevanja, katere projekte iz programa ne bo možno realizirati v tem letu, in koliko
sredstev bo zaradi tega neporabljenih. Ta sredstva naj se preusmeri v projekte, ki jih je
možno izvesti še v tem letu oziroma naj se naroči izdelavo projektne dokumentacije.
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Prosi za konkretne podatke, kdaj bodo realizirane prednostne naloge.
11.23 Svetniška skupina LO Levica – vprašanje - pisno
86. vprašanje 5. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 23. 5. 2019 k 11.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Skladno s Poslovnikom vlagajo pisno svetniško vprašanje in prosijo za celovito
obrazložitev in čim prejšnji odgovor.
Levica si že nekaj časa prizadeva za odpravo prekarnosti, nestalnih oblik zaposlitve,
raznih odvisnih in prisilnih s.p.-jev in nasploh za zmanjševanje števila outsourceanih
delavcev. Običajno gre za delovna mesta snažilk, varnostnikov, vratarjev, hišnikov in
podobno. To se pri oblikovanju dela v zadnjem času vse bolj kaže tudi v Občini Jesenice
(predlogi plačilo dela zunanjim izvajalcem itd.). Država, občine in javni zavodi pa morajo
biti prvi, ki take delavce zaposlijo neposredno in ne preko že naštetih oblik dela.
Zato jih zanima:
1. Kolikšen je obseg zunanjega izvajanja storitev (outsourcinga) v občinski upravi, v
javnih zavodih, v javnih podjetjih ter v podjetjih v večinski občinski lasti? (Koliko je
takega obsega dela sedaj in koliko v zadnjih treh letih?)
2. Katere vrste storitev so bile predmet zunanjega izvajanja in kakšen strošek to
predstavlja? Zakaj jih navedene organizacije niso izvajale z zaposlenimi delavci?
3. Koliko novih zaposlitev bi bilo potrebnih, da bi te storitve opravili zaposleni v zadevnih
organizacijah, v posebnem javnem podjetju ali režijskem obratu?
11.24 Sonja Tušar, članica KS Hrušica – vprašanje - pisno
87. vprašanje 5. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 23. 5. 2019 k 11.
točki dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE
Stanje ceste k.o. id 2172 parc. št. 117/8, 429/38, 429/40, 429/44, 431/9 proti Betonarni
Sava: Direkcija RS ni pristala v prenos nepremičnine na Občino Jesenice. Če bi prenos
uspel, iz odgovora na vprašanje št. 54 sledi, da nima prednosti. Občanom ni pomembno,
v čigavi lasi je in/ali bo omenjena cesta, niti kdo jo bo asfaltiral! Strokovnjaki na svojem
področju, tu ste, da za svoje občane poiščete pozitivno rešitev. Obstoječe stanje je
nevzdržno. Glede na znano in navedeno, kako boste rešili ta problem?
Drugih informacij, vprašanj in pobud ni bilo, zato je župan Blaž Račič 5. redno sejo
Občinskega sveta zaključil ob 22.00 uri.
SVETOVALKA OBČINSKEGA
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