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: 900-10/2019
Datum:
1. 8. 2019
ZAPISNIK
1. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE,
KI JE BILA V PONEDELJEK, 22. 7. 2019, OB 17.00 V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE, NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNE ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
Gregor ČOP, Edina DŽAMASTAGIĆ, Boris GRILC, Jure KRAŠOVEC, Maja KRIŽNAR,
Uroš LAKIĆ, Janez MARINČIČ, dr. Adis MEDIĆ, Tomaž Tom MENCINGER, Vlado
MLINAREC, Maja OTOVIČ, Vera PINTAR, Marko PLEČNIK, Žiga PRETNAR, Maja
RAZINGAR, Miha REBOLJ, Alma REKIĆ, Stanko SEDLAR, dr. Borut STRAŽIŠAR, Žarko
ŠTRUMBL, Jernej UDIR, Veronika VIDMAR, Marko ZUPANČIČ in Boštjan ŽIGON
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI:
Iztok PERGAREC, Marta SMODIŠ, mag. Almin GORINJAC in Miha REZAR
OSTALI PRISOTNI:
Blaž RAČIČ – župan občine Jesenice, dr. Gregor HUDRIČ – direktor občinske uprave,
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 in ANŽE POGAČAR –
predsednik HDD Jesenice
NADZORNI ODBOR OBČINE JESENICE:
Simona ŠTRAVS, mag. Barbara HABE SINTIČ in Miran OZEBEK
JAVNOST:
Nevenka RAJHMAN, Simona DEMŠAR, Ivana KOMIC in Branko JENSTERLE
MEDIJI:
Tinkara ZUPAN (STA), Marjana AHAČIČ (Gorenjski glas), Nataša HAREJ (Radio
Triglav), Marjeta KLEMENC (RTV Slovenija) in Aljana JOCIF (Radio Slovenija)
ZAPISNIK JE ZAPISALA:
Mojca LEVSTIK
Župan Blaž Račič je na začetku 1. izredne 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 21 svetnic in
svetnikov, kar pomeni, da je Občinski svet sklepčen ter kdo je bil, poleg svetnic in
svetnikov, še vabljen na sejo.
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Župan Blaž Račič je svetnike vprašal po morebitnih predlogih za spremembo
predlaganega dnevnega reda, a jih ni bilo, zato je v sprejem predlagal
1. sklep 1. izredne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 7. 2019:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
1. Nevzdržne razmere na deponiji Mala Mežakla
2. Predlog za finančno pomoč HDD Jesenice
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 23
Dnevni red je bil sprejet.

V razpravi pred 1. točko dnevnega reda so sodelovali:
Župan Blaž Račič:
Vljudno prosi člane in članice Občinskega sveta, ter tudi ostale prisotne, da se pri
razpravi držijo časovnih in vsebinskih določil, kot jih opredeljuje Poslovnik o delu
Občinskega sveta občine Jesenice. Ob upoštevanju določil Poslovnika v razpravi ne bo
prihajalo do nesporazumom, hkrati pa bodo na koncu lahko sprejeti zaključki, ki bodo v
skupnem interesu.
Pred dnevi je članicam in članom Občinskega sveta že posredoval pismo, v katerem je že
navedel, da se bo na današnji seji govorilo o zaupanju, ki se poskuša graditi v občini
Jesenice. Verjame, da imajo vsi prisotni dobre namene in skrb, da se bo na Jesenicah
bolje živelo. Že na začetku svojega mandata je poudaril, da je ena njegovih najbolj
pomembnih nalog, da kot župan v lokalni skupnosti gradi zaupanje. Zaupanje je namreč
vezivo, ki drži družbo skupaj.
Sklic izredne seje Občinskega sveta razume kot izraz nezaupanja do župana in do
občinske uprave. Predlagatelji za sklic izredne seje bi se lahko predhodno obrnili na
župana, da bi dobili informacije, da se čaka končno poročilo o stanju koncesijskega
razmerja med Občino Jesenice in podjetjem Ekogor. Ker to poročilo še ni pripravljeno,
ocenjuje, da so tudi možnosti za celovito obravnavo te problematike, zmanjšane.
Na pobudo Občine Jesenice preko Skupnosti občin Slovenije je o tem vprašanju
razpravljal Državni svet. Res je to lokalna zadeva, ki pa se tiče tudi državnih organov in
zato se jih je pozvalo, da se rešitve iščejo skupaj. Na Ministrstvu za okolje in prostor je bil
sklican sestanek s predstavniki tudi drugih občin, ki imajo sorodne težave. Očitki, da se ni
naredilo nič, se mu zdijo krivični. Ravno tako se mu zdijo krivični tudi očitki o tem, da je
svetnikom dano premalo informacij, saj je na vsaki seji Občinskega sveta poročal o
izvedenih ukrepih v preteklem mesecu.
Čaka se še na poročilo Vlade, ki ga je zahteval Državni svet, in tudi zato ocenjuje, da še
ni podlage za celovito ukrepanje oz. odločanje.
Pred časom je bila imenovana delovna skupina, ki se do sklica izredne seje ni sestala.
Člani delovne skupine so bili aktivni, vendar pa delovna skupina na področju obdelave
odpadkov ni ugotovila kakršnegakoli alarmantnega stanja na Mali Mežakli, ki bi bil lahko
podlaga za sklic izredne seje.
Župan, občinska uprava in Občinski svet ne morejo pospraviti odpadkov na Mali Mežakli,
morajo pa vzpostaviti pogoje, da se bodo ti odpadki lahko ustrezno pospravili. Je pa res,
da osnovni cilj, torej odpravljen smrad in odpeljana lahka frakcija iz Male Mežakle, še ni
dosežen. Zato želi, da se tudi današnja razprava izkoristi za to, da se pridobi zaupanje do
župana in do občinske uprave.
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Tudi kar se tiče hokeja je osnovni problem, da znotraj moštva ni zaupanja oz. je le-tega
premalo. Hokej je najbolj prepoznaven šport na Jesenicah in daleč presega občinske in
državne meje, zato želi, da vsi povejo svoje pomisleke in da se skupaj najdejo neke
rešitve, ki bodo sprejemljive za skupne interese.
Edina Džamastagić:
Pojasnila, ki jih je v uvodu predstavil župan, bi pričakovala pred sklicem izredne seje. Če
bi se predlagatelje za sklic izredne seje pozvalo k skupnim dogovorom, bi se verjetno
marsikaj dalo rešiti tudi brez sklica te seje.
Ko se je podpisovalo poziv za sklic izredne seje, se je le-tega podpisovalo v dobri veri, da
se med predlagatelji za sklic seje, županom in občinsko upravo ne da nič dogovoriti in da
je to zadnji možen ukrep.
Župan Blaž Račič:
Predlog za sklic izredne seje mu je bil posredovan v nedeljo zvečer, ko se je ravno vrnil iz
dopusta. Poskušal je poklicati prvo podpisanega na tem predlogu, vendar ga ni uspel
priklicati. Želi pa, da se o tej problematiki govori javno, kot spodbuda za gradnjo
zaupanja. Žalosti ga, da mu predlagatelji niso neposredno povedali, da imajo pobudo za
sklic izredne seje.
Edina Džamastagić:
Predlaga, da se na današnji seji sprejme nek sklep, v kakšnem primeru, kdaj in pod
kakšnimi pogoji se lahko predlaga izredna seja. Podpisniki so namreč podpisali predlog
za sklic izredne seje samo zaradi izrednih razmer na CERO Mala Mežakla, o hokeju pa ni
bilo govora. Predlogi sklepov so bili ravno tako drugačni, zato se strinja, da je potrebno
sodelovati in da gre za zaupanje.
Boris Grilc:
Ko ga je klical župan je bil tudi sam na dopustu, vendar pa se točno ve, kdo zastopa
njihovo listo in na koga se je potrebno obrniti.
Predlog za sklic izredne seje je bil posredovan iz razloga, ker se na zadnji seji
Občinskega sveta sploh ni hotelo prisluhniti tistemu, kar je pomembno za deponijo Mala
Mežakla.

Druge razprave ni bilo.

TOČKA 1:
NEVZDRŽNE RAZMERE NA DEPONIJI MALA MEŽAKLA
Uvodno obrazložitev je podal Vlado Mlinarec.
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.
V razpravi so sodelovali:
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Župan Blaž Račič:
Čaka se končno revizijsko poročilo o odnosu med Občino Jesenice in koncesionarjem. To
poročilo bo vsebovalo vse potrebne ugotovitve in bo tudi podlaga za sprejem kakršnihkoli
ukrepov. Na tej točki zato Občinski svet morda lahko sprejme tudi kakšen sklep, ki v
prihodnje ne bo šel v pravo smer. Želi si, da se vnaprej izogne morebitnim dodatnim
zapletom. Ni problem v ukrepanju, vendar je potrebno pogledati kakšne posledice lahko
prinesejo posamezni ukrepi. Pri tem se ne ščiti koncesionarja, temveč se ščiti občinski
interes, da se izogne morebitnim negativnim posledicam za Občino.
Vlado Mlinarec:
Ima občutek, da se predlagateljem za sklic izredne seje ves čas želi podtakniti, da želijo,
da se prekine koncesijska pogodba. Nikoli niso niti z eno besedo omenili, da se nagibajo
k temu, da se koncesijska pogodba odvzame oz. prekine. Želijo pa, da se tudi župan
postavi na stran Občine. Razume, da se sodeluje tudi z državo, vendar pa to rešuje
koncesionarja, ki se je zavezal, da bo odpadke odpeljal v sežigalnice.
Na Ministrstvu za okolje in prostor so povedali, da na ravni države nimajo rešitve in da naj
Občina sama rešuje problematiko z odpadki. Tudi Državni svet je kasneje sprejel sklep, s
katerim ugotavlja, da na ravni države ni rešitve. Sprašuje se, kakšen smisel sploh še ima,
da se Občina obrača na državo, dokler le-ta nima nobene rešitve.
Če se koncesionar obrača na državo, naj odpadke odlaga na državno zemljišče in ne na
občinsko. Verjame, da bi država koncesionarju takoj prepovedala tako odlaganje, na
Jesenicah se mu pa to kar dovoljuje.
Boris Grilc:
Dovoz odpadkov na Malo Mežaklo je popolnoma nekontroliran. Da je temu tako, kaže
tudi zadnje obvestilo oz. odgovor na dopis direktorja občinske uprave, kjer je predstavnik
Ekogorja napisal, da so nenapovedano pripeljali tri tovornjake odpadkov.
S strani direktorja občinske uprave je bilo zahtevano, da se do 28. 6. 2019 Ekogor
opredeli do ukrepov. Do danes sam ni dobil nobenega odgovora glede ukrepov, ki naj bi
jih izvedel Ekogor. Koncesionar ne spoštuje zahtev in rokov, ki mu jih postavlja Občina.
Rečeno je bilo, da se stanje umirja, s tem, ko se odpadki sproti balirajo. Vendar pa bale
na Mali Mežakli ostajajo, zato ga zanima, koliko je odvoza bal iz Male Mežakle.
Velikokrat se omenja državo. Država ni sodelovala pri sklepanju koncesijske pogodbe
med Občino in koncesionarjem. Samo čakati, kaj bo naredila država, je neupravičeno. V
prvi vrsti mora biti Občina tista, ki mora prevzeti del odgovornosti, kako rešiti Malo
Mežaklo in kako preprečiti, da le-ta do konca leta ne bo popolnoma zasuta z balami.
Delovna skupina se je sestala in pripravila poročilo ter predloge sklepov. Predlaga, da
delovna skupina najprej poroča o svojih ugotovitvah in predlaganih sklepih, ki so zanj
osebno sprejemljivi.
Dr. Borut Stražišar:
Tudi delovna skupina ugotavlja, da so razmere kritične. Zadnja ugotovitev inšpekcije v
primeru požara na Primorskem je bila, da je skladišče obratovalo popolnoma v skladu z
zakonodajo, kar pomeni, da država nima sprejetega nobenega akta, ki bi urejal požarno
varstvo lahke frakcije.
Na sestanku delovne skupine je bilo opozorjeno na požarno varnost, zato je eden od
predlogov sklepov, da naj podjetje Ekogor pridobi oceno požarne ogroženosti in uredi
nadzor nad požarno varnostjo. Ne sme se namreč dogajati, da bi na Mali Mežakli
ponovno prihajalo do samovžigov ali vžigov, ker imajo občani pravico, da živijo v zdravem
okolju. Na delovni skupini je bilo tudi izpostavljeno, da se mora izvajati odvoz lahke
frakcije, ter da se neto količina te frakcije ne povečuje. Sprejet je bil tudi dogovor, da se
podatki o odpadkih, pripeljanih po 15. uri, posredujejo podjetju JEKO. Z vidika dobrega
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sodelovanja je bil dan predlog, da se začnejo javno objavljati podatki, da bodo tudi občani
dobili vpogled, da se količine na Mali Mežakli zmanjšujejo. Področje ravnanja z odpadki
namreč deluje izrecno na temelju zaupanja. Če prebivalci ne bodo imeli zaupanja do
centrov za ravnaje z odpadki, le-ti ne bodo mogli obratovati.
Leta 2006 je država sprejela uredbo, s katero je sama sebi naložila, da bo termično
obdelovala odpadke oz. lahko frakcijo. S to uredbo je bilo določeno, da mora v roku
šestih mesecev vzpostaviti državno podjetje, ki bo izvajalo to javno službo. Očitno ne na
občinskem in ne na državnem nivoju do leta 2019 ni bilo resnega interesa, da bi država
začela izvajati tisto, kar si je sama sebi predpisala že leta 2006. Delovna skupina zato
predlaga, da naj v imenu Občinskega sveta župan posreduje poziv Ministrstvu za okolje
in prostor, Računskemu sodišču ter pristojnemu odboru Državnega zbora Republike
Slovenije, da naj država končno začne izvajati uredbo iz leta 2006.
Direktor Ekogorja je jasno poudaril, da v delu, ki se tiče skladiščenja lahke frakcije,
Ekogor ne izpolnjuje pogojev iz izdanega dovoljenja.
Pripravil je predloge sklepov, o katerih želi, da odloča Občinski svet. Izredna seja je
potrebna, ker se ne more čakati na september. Prej, ko se bo začel izvajati pritisk na
državne organe, prej se bodo začele zadeve izvajati.
Občina se ne more sklicevati na neaktivnost države. Bistvo koncesijske pogodbe je, da
koncedent obveznost izvajanja gospodarske javne službe v celoti prevali na
koncesionarja. Koncesionar je za to delo plačan, zato je prav, da se od njega zahteva, da
začne izvajati svoj del obveznosti. Če je koncesionar ekonomsko napačno ocenil svojo
ceno, je to njegovo tveganje in ne tveganje koncedenta. Zakon o javnem naročanju pa
dopušča tudi dodatno javno naročilo v delu, kjer gre za spremenjene okoliščine npr.
zaradi sprememb zakonodaje.
Naloga Občinskega sveta je, da preko političnih sklepov in preko župana pritisne na
Vlado, ker po strankarski liniji očitno to ne deluje. Glede na to, da je velikokrat šele na seji
Občinskega sveta seznanjen z aktivnostmi, ki potekajo naproti državi, prosi, da občinska
uprava delovno skupino seznani z vsemi izvedenimi aktivnostmi (sestanki, dogovori, itd).
Če se govori o zaupanju, pričakuje, da je zaupanje obojestransko.
Če je država obljubila na Primorskem, da bodo zaradi sanacije odpeljali vso lahko
frakcijo, potem se lahko od Vlade enako obravnavo zahteva tudi za Jesenice.
Marko Plečnik:
Nekajkrat si je ogledal stanje na deponiji Mala Mežakla, ki je bilo ob vsakem ogledu
slabše, zato se v celoti strinja z razpravo gospoda Mlinarca in gospoda Stražišarja.
Uroš Lakić:
Tudi sam je danes na dopustu, zato se mu zdi nesprejemljivo, da se dopust navede kot
izgovor za neaktivnost.
V korespondenci med direktorjem občinske uprave ter direktorjem in lastnico Ekogorja je
navedenih cel kup laži. Z vsako novo lažjo si predstavniki Ekogorja kupujejo čas.
Pohvalil bi delovno skupino. Sklepi, ki so predlagani, so izvedljivi in se z njimi tudi strinja.
Vsi se premalo zavedajo, katere odpadke odlagajo v zelene zabojnike. Točno je
določeno, kaj se sme odlagati v te zabojnike, zato bo moral biti tudi nadzor s strani JEKA
strožji. JEKO ima namreč možnost, da zabojnikov ne odpelje, če so v njem odloženi
neprimerni odpadki.
Prav je, da je bila izredna seja sklicana. Na njej so prisotni tudi mediji in to je priložnost,
da se državi da nek signal, da je na Jesenicah potrebno sklicevati izredne seje zaradi
nevzdržnega stanja na deponiji oz. v sortirnem centru Ekogorja.
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Župan Blaž Račič:
Aktivnosti se nadaljujejo že od 1. seje Občinskega sveta dalje, ko se je stopilo v kontakt s
Skupnostjo občin Slovenije. Res pa so vsi ti postopki bolj kot ne dolgotrajni.
Uradno obvestilo o predlogu za sklic izredne seje je dobil na dan, ko se je vrnil iz
dopusta, pred tem pa ni dobil nobene neuradne informacije, da bo posredovan ta
predlog.
Maja Križnar:
Iščejo se neki dolgoročni ukrepi, ki so sigurno na strani države. Delovna skupina pa je
bila imenovana iz razloga, da se poišče neke kratkoročne ukrepe. Te kratkoročne ukrepe
bi morala Ekogor in občinska uprava že videti.
Frakcija, ki je ostala po požaru, je tri leta ležala odprta in nezbalirana. Sprašuje se, kam
se je v teh treh letih izcejala deževnica.
Bale, ki se nalagajo na Mali Mežakli, v štirih letih začnejo razpadati. To je ekološka
katastrofa in nihče se ne vpraša, kaj to pomeni za ljudi, ki živijo pod deponijo. Ekogor bi
moral imeti vzpostavljen nek sistem, po katerem bi najprej začel z odvažanjem
najstarejših bal.
Gospod Hrženjak je povedal, da so imeli na sortirnici nekaj kadrovskih težav. Upa, da bo
nadzor z zamenjavo zaposlenih sedaj večji, tako kot so v Ekogorju tudi zagotovili.
Delovna skupina je ves čas delala, čeprav ni bilo sklicane nobene seje. Iz tega razloga so
pripravljeni tudi predlogi ukrepov in postavljeni roki za njihovo izvedbo.
Tomaž Tom Mencinger:
Deponija Mala Mežakla je po delitveni bilanci v lasti občin Jesenice, Kranjska Gora in
Žirovnica. Na sami lokaciji deponije je bilo izvedeno veliko investicij, od ureditve ceste, do
prestavitve tehtnice, izgradnje nadstrešnice, itd.
Za odlaganje odpadkov skrbi javno podjetje JEKO, katerega lastnici sta občini Jesenice
in Žirovnica. Ekogor, ki je bil izbran na podlagi razpisa, pa je zadolžen za mehansko in
biološko obdelavo odpadkov. Najprej se je pristopilo k mehanski obdelavi odpadkov,
potem pa se je po spremembi zakonodaje začela tudi investicija v biološko obdelavo
odpadkov. Na to lokacijo je bilo tako vloženih blizu 5 milijonov evrov.
Zmogljivost naprave CERO Mala Mežakla je 40.000 ton odpadkov za mehansko
obdelavo in 24.000 ton za biološko obdelavo odpadkov. Jeseniški del v teh količinah je
11.000 ton odpadkov.
Okoljevarstveno dovoljenje je bilo izdano na osmih deponijah v Sloveniji. Problematika
smradu na Mali Mežakli bi bila urejena že samo, če bi se izpolnjevalo okoljevarstveno
dovoljenje, ki govori o dovoljenih količinah, zapiranju vrat, baliranju lahke frakcije, itd.
Že v letu 2006 je Slovenija postavila določene roke, v katerih bi morala zagotoviti
termično obdelavo lahke frakcije, vendar to ni bilo izvedeno.
Ekogor je prekinil sodelovanje s podjetjem Salomon, ki je na Malo Mežaklo dovažalo
okoli 17 % vseh pripeljanih odpadkov. Na ta način je vsekakor nekoliko zmanjšano
obremenjevanje okolja s smradom.
Potrebno je nadzorovati dovozno cesto na Malo Mežaklo in zagotoviti, bo da v času
nedelovanja deponije, dostop tudi fizično zaprt. Sliši se namreč, da se odpadki sedaj
dovažajo tudi v nočnem času.
Osnovna napaka je bilo narejena, ker Ministrstvo za okolje in prostor ne vodi področja
ravnanja z odpadki za celotno Slovenijo, temveč to problematiko prelaga na občine.
V Sloveniji je velik interes za termično obdelavo odpadkov (Kostak, Snaga, TEŠ, idr.).
Na področju občine Jesenice ga skrbi tudi koncentracija odpadnih sveč.
Marko Zupančič:
Bale zaradi vpliva zunanjih dejavnikov lahko razpadejo tudi prej kot v štirih letih.
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Obljubljeno je bilo, da se bo lahka frakcija zbalirala, vendar se po danih informacijah
sedaj balirajo tudi druge vrste odpadkov. Ekogor mora imeti neko vizijo, kdaj in kam bo te
bale odpeljal, ker se ne morejo v nedogled kopičiti na Mali Mežakli.
Meni, da dvig cene ni rešitev, saj bo to verjetno pomenilo samo dodaten dobiček za
podjetje. Za dvig cene bo glasoval samo v primeru, da bodo predstavljeni tehtni razlogi za
to povišanje.
Župan Blaž Račič:
Na državni ravni ni bilo narejeno tega, kar je bilo predvideno z uredbo iz leta 2006.
Predlagani sklepi delovne skupine in gospoda Stražišarja so smiselni, vendar predlagani
sklepi delovnih teles že povzemajo tudi te predloge. Se pa strinja, da je potrebno okrepiti
pretok informacij.
Ker sta se v razpravo želeli vključiti tudi predstavnici javnosti, je župan oba predloga dal
na glasovanje
SKLEP 1:
Občinski svet občine Jesenice soglaša, da na seji razpravlja tudi predstavnica
javnosti, Nevenka Rajhman.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 21
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
in
SKLEP 2:
Občinski svet občine Jesenice soglaša, da na seji razpravlja tudi predstavnica
javnosti, Ivana Komic.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 21
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
***
Župan Blaž Račič je v skladu s 46. členom Poslovnika o delu občinskega sveta občine
Jesenice sejo prekinil ob 18.20 uri.
Sejo je župan Blaž Račič nadaljeval ob 18.35 uri.
***
V nadaljevanju razprave so sodelovali:
Nevenka Rajhman:
V sejni sobi ima kar nekaj znancev, pa je za izredno sejo Občinskega sveta izvedela čisto
po drugem kanalu. To kaže na slabo zaupanje in na slabo kroženje informacij.
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V javnost so dali peticijo, vendar je razočarana nad številom podpisov.
Želi si, da na Mali Mežakli ne pride do požara in da na Jesenice pride minister, saj se leta vztrajno izogiba obisku na Jesenicah.
Boji se, da ko bo Mala Mežakla polna, bodo tudi občani Jesenic plačevali polno ceno za
odvoz odpadkov na kakšno drugo lokacijo, ker sedaj odpadke na Jesenice dovažajo iz
drugih občin.
Nekaj časa je bilo obljubljeno, da bodo informacije posredovane tudi krajanom. Dve
obvestili s strani Ekogorja sta bili res posredovani, potem pa teh informacij ni bilo več.
Na Mali Mežakli je bila aprila, maja in 22. junija, ko je bilo stanje veliko slabše kot v aprilu
in maju.
Ivana Komic:
Poti v pekel so tlakovane z dobrimi nameni. S to problematiko se je začela ukvarjati, ker
jo je postalo sram, da toliko občanov Jesenic trpi zaradi smradu.
Med ljudmi je veliko informacij, zato prosi za sodelovanje političnega sistema s civilno
iniciativo. Civilna iniciativa je ustanovljena s strokovno podporo AAG.
Državljani ne smejo dopustiti, da jim nesposobni državni delavci ukradejo to državo.
Največ se lahko naredi z dvigom zavesti in z znanjem. Iz tega razloga predlaga, da se z
RAGOR-jem naprej dogovarja glede inovativnega reševanja problemov. Prav je, da se
izkoristijo sposobnosti tistih, ki so izobraženi.
Prosi za podpis peticije in za dogovor z županom za inovativno reševanje problemov.
Jesenice so bile v preteklosti dolina rdečega prahu in ne sme se dovoliti, da bodo sedaj
postale dolina smradu, zato upa na pozitiven odziv in na sodelovanje.
Župan Blaž Račič:
Prejšnji teden je napisal obširno poročilo o aktivnostih, ki jih je v zadnjem mesecu izvajala
občinska uprava. Poročilo je bilo objavljeno tako na spletni strani, kot tudi na Facebook
profilu Občine Jesenice, ravno z namenom, da se ljudi obvesti o aktivnostih, ki se
izvajajo.
Vera Pintar:
Komisija, ki jo je imenoval župan, je bila ustanovljena z namenom, da pomaga županu.
Če ta komisija predlaga sklepe oz. terminski plan ukrepov za Malo Mežaklo, se mora
župan do teh predlogov opredeliti in jih dati na glasovanje.
Gospodu Hrženjaku je vseeno kaj se dogaja po Sloveniji, saj ima vrsto deponij, ki so vse
kritične. Na Ministrstvu za zaščito okolja je bilo izvedenih najmanj 17 prijav, 25.000 evrov
je plačal kazni, naredil pa ni nič, zato je treba proti njemu nastopiti malo bolj ostro.
Vlado Mlinarec:
Prosi, da se ne govori ves čas o državi, temveč da se sprejmejo neki sklepi oz. predlogi,
ki bodo začasno reševali Jesenice. Občinsko zemljišče se zapolnjuje in že s tem, ko bi na
Malo Mežaklo postavili redarje, ki bi preprečevali Ekogorju, da zbalirano frakcijo odlaga
nazaj na občinsko zemljišče, bi nekaj naredili. Dokler se bo Ekogorju dovolilo, da
razpolaga z občinskim zemljiščem, pa se ni naredilo nič.
Uroš Lakić:
Na Radiu Slovenija je danes zasledil, da je ministrstvo oz. država odredila izredni odvoz
lahke frakcije v zahodnem in osrednjem delu. Zanima ga, zakaj so Jesenice vedno druge
oz. zadnje in kako je možno, da je Mala Mežakla izvzeta iz prvega izrednega odvoza.
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Župan Blaž Račič:
Gre za interventni ukrep države, ki se je z nekaterimi podjetji dogovorila, da bodo te
odpadke odpeljali iz zahodnega in osrednjega dela države. Mala Mežakla je verjetno
med zadnjimi tudi iz razloga, ker je pot do Male Mežakle najdaljša oz. med najdaljšimi.
Strošek odvoza odpadkov je namreč del cene, zato je verjetno tudi manj interesa med
ponudniki za ta del države.
Dr. Gregor Hudrič:
Občina Jesenice o tem izrednem odvozu odpadkov ni bila obveščena, kljub temu, da je
bil sam 2. 7. 2019 na sestanku na Ministrstvu za okolje in prostor, na katerem je izrecno
poudaril, da ko bo sprejet kakšen kratkoročni ukrep v smeri končne izrabe lahke frakcije,
da se je potrebno dogovoriti za prioritete. Na Ministrstvu je takrat naletel na odobravanje,
sedaj pa občinska uprava o teh ukrepih sploh ni bila obveščena.
Janez Marinčič:
Že večkrat je opozoril, da se dovoz odpadkov na Malo Mežaklo vrši tudi v popoldanskem
in nočnem času. Stanje na Mali Mežakli je katastrofalno, saj so spodnje bale že
raztrgane. Z nalaganjem dodatnih bal se bo stanje samo še poslabševalo.
V zadnjem času se po odlagališčih odpadkov pojavlja vedno več požarov. V zadnjih dveh
tednih so v roku treh dni gasilci tudi na Mali Mežakli posredovali dvakrat. Boji se, da bo
na Mali Mežakli prišlo do večjega požara, kajti to bo potem res pomenilo veliko katastrofo,
saj je odpadke zelo težko pogasiti.
Alma Rekić:
Problem je tudi v sortiranju odpadkov. Nihče ne bo opravil izrednega odvoza, dokler
Ekogor ne bo sortiral odpadkov tako, kot je to predpisano. Tudi, če država odobri izredni
odvoz, teh odpadkov nihče ne bo prevzel zaradi nerazvrščanja oz. sortiranja.
Nedopustne so laži in prazne obljube. Na seji Odbora za gospodarstvo in gospodarske
javne službe se je predstavnica Ekogorja datumsko zavezala, da bodo odpadki na Mali
Mežakli zbalirani do konca meseca avgusta in do konca leta tudi odpeljani. To se vleče
že od prejšnjega mandata, zato so občani še bolj razburjeni in še bolj jezni.
Izredno dobri se ji zdijo predlogi sklepov, ki jih je posredoval dr. Stražišar. Predlaga, da
se te sklepe poskuša terminsko umestiti zraven dveh sklepov, ki so jih predlagala delovna
telesa.
Marko Plečnik:
Znano je, da odpadke dovažajo na deponijo tudi v nočnem času iz raznoraznih krajev. Da
bi se to preprečilo, bi bilo smiselno postaviti zapornico, ki bi bila odprta samo v delovnem
času. Postavi pa naj se tudi kamera. S tem, ko bi se postavila zapornica, bi se preprečilo
dovoz odpadkov v času, ko je deponija zaprta.
Dr. Borut Stražišar:
Delovna skupina ima tri naloge. Ena izmed nalog je dajanje predlogov županu v okviru
njegovih pristojnosti, tretja naloga pa je, da skladno s presojo, delovna skupina tudi
predlaga sklepe Občinskemu svetu.
V konkretnem primeru je delovna skupina presodila, da župan sam ne uspe, zato ga
mora Občinski svet pri tem podpreti, da se ti sklepi posredujejo naprej kot predlog
Občinskega sveta. Tudi v izogib temu, da ne bodo Jesenice izpadle pri interventnem
odvozu. Namen vseh predlaganih sklepov je, da se pospeši reševanje te problematike na
državnem nivoju. Če se ne bo pritiskalo na državo, se sama po sebi ta problematika ne
bo rešila.
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Župan Blaž Račič:
Sklepi, ki jih sprejme Občinski svet, imajo vsekakor večjo težo, meni pa, da sklepa, ki so
jih predlagala delovna telesa, povzemata bistvo celotne razprave. Sklepi, ki jih je
predlagal dr. Stražišar so bolj operativni in bodo občinski upravi vodilo za delo za naprej.
Vlado Mlinarec:
Strinja se, da je tudi država tista, ki mora prevzeti del odgovornosti. Zanima pa ga, kdaj
se bo župan sestal z Ekogorjem in se dejansko dogovoril, kako bodo delali naprej. Ves
čas je govora o državi, vrata CERO in Ekogorja pa ostajajo trdno zaprta, kot da so
nedotakljivi.
Župan Blaž Račič:
Čaka se končno revizijsko poročilo podjetja BM Veritas o koncesijskem razmerju med
Občino Jesenice in podjetjem Ekogor. Podjetju je bila dana naloga, da preveri možne
scenarije, ki se lahko zgodijo v primeru kakršnegakoli ukrepanja. Načrtuje, da bodo nekje
v roku treh tednov te ugotovitve znane in se bodo potem na njihovi podlagi lahko opravili
bolj konkretni pogovori s koncesionarjem.
Veronika Vidmar:
Meni, da bi morali upoštevati vse predloge sklepov, ki jih je posredoval dr. Stražišar, saj
bi se s predlaganimi ukrepi verjetno lahko veliko naredilo.
Dr. Borut Stražišar:
Drugi sklep, ki ga predlaga delovna skupina, je bil oblikovan iz razloga, ker se je ocenilo,
da ima predlog, ki ga posreduje samo župan, očitno premalo politične teže. Sklep, ki ga
sprejme Občinski svet, je tudi napram državi nekoliko močnejši, saj je sprejet na
političnem organu.
Sam je dodatno predlagal še nekaj sklepov, s katerimi se povečuje transparentnost
napram občanom. Embalažnina se v Sloveniji plačuje, kar pomeni, da je bilo to ravnanje
s strani onesnaževalcev enkrat že plačano. Prav je, da se ljudem pove, zakaj plačujejo te
stroške in kaj se s temi sredstvi naredi.
Po razpravi je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
2. sklep 1. izredne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 7. 2019:
NEVZDRŽNE RAZMERE NA DEPONIJI MALA MEŽAKLA
Občinski svet občine Jesenice se strinja z umikom obeh sklepov, predlaganih v sprejem
pri 1. točki dnevnega reda na 1. izredni seji Občinskega sveta občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 22
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
3. sklep 1. izredne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 7. 2019:
NEVZDRŽNE RAZMERE NA DEPONIJI MALA MEŽAKLA
Občinski svet občine Jesenice predlaga, da Občinska uprava na podlagi lastnih
ugotovitev, ugotovitev delovne skupine in vsebine končnega poročila o opravljeni notranji
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reviziji GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov podjetja BM Veritas revizija
d.o.o., v sodelovanju s koncesionarjem, podjetjem Ekogor d.o.o. pristopi k izvedbi
ukrepov za zagotovitev izvajanja obdelave mešanih komunalnih odpadkov v skladu s
koncesijsko pogodbo, pristopi k spremembam in dopolnitvam koncesije pogodbe, ki bodo
omogočale učinkovit nadzor nad izvajanjem dejavnosti, ter prouči možnost zahteve za
plačilo odškodnine za neopravičeno rabo zemljišča izven območja CERO Mala Mežakla.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 19
PROTI - 3
Sklep je bil sprejet.
4. sklep 1. izredne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 7. 2019:
NEVZDRŽNE RAZMERE NA DEPONIJI MALA MEŽAKLA
Občinski svet občine Jesenice predlaga, da Občinska uprava na podlagi lastnih
ugotovitev, ugotovitev delovne skupine in vsebine končnega poročila o opravljeni notranji
reviziji GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov podjetja BM Veritas revizija
d.o.o., v sodelovanju s koncesionarjem, podjetjem Ekogor d.o.o. pristopi k izvedbi
ukrepov za zagotovitev izvajanja obdelave mešanih komunalnih odpadkov v skladu s
koncesijsko pogodbo, pristopi k spremembam in dopolnitvam koncesije pogodbe, ki bodo
omogočale učinkovit nadzor nad izvajanjem dejavnosti, ter zahteva plačilo odškodnine za
neopravičeno rabo zemljišča izven območja CERO Mala Mežakla v lasti Občine
Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 19
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
5. sklep 1. izredne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 7. 2019:
NEVZDRŽNE RAZMERE NA DEPONIJI MALA MEŽAKLA
Občinski svet občine Jesenice poziva župana Občine Jesenice, da pošlje poziv za
ureditev razmer za oddajo lahke frakcije na Ministrstvo za okolje in prostor, z vednostjo
Računskemu sodišču in pristojnemu odboru Državnega zbora Republike Slovenije.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 22
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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6. sklep 1. izredne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 7. 2019:
NEVZDRŽNE RAZMERE NA DEPONIJI MALA MEŽAKLA
Občinski svet nalaga Županu Občine Jesenice, da sprejme ustrezne ukrepe za
odstranitev bal z občinskega zemljišča na Mali Mežakli do 31. 8. 2019 in o tem poroča na
prvi naslednji seji Občinskega sveta Občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 17
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
7. sklep 1. izredne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 7. 2019:
NEVZDRŽNE RAZMERE NA DEPONIJI MALA MEŽAKLA
Občinski svet nalaga Županu Občine Jesenice, da pripravi poročilo o tem, kdo vse
plačuje ravnanje s komunalnimi odpadki, kakšne so javne dajatve (občinske in državne)
pri ravnanju s komunalnimi odpadki, kateri stroški ravnanja z odpadki so zajeti v plačilu
ter za kakšen namen ravnanja s komunalnimi odpadki so se uporabile javne dajatve.
Poročilo naj se objavi tudi v glasilu Občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 21
ZA – 16
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
8. sklep 1. izredne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 7. 2019:
NEVZDRŽNE RAZMERE NA DEPONIJI MALA MEŽAKLA
Občinski svet nalaga Županu Občine Jesenice, da skupaj z Ministrstvom za okolje in
prostor poskrbi za čimprejšnji odvoz lahke frakcije iz Male Mežakle ter za izvajanje zgoraj
navedene uredbe.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 18
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.
9. sklep 1. izredne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 7. 2019:
NEVZDRŽNE RAZMERE NA DEPONIJI MALA MEŽAKLA
Občinski svet občine Jesenice nalaga Županu Občine Jesenice, da pozove Ministrstvo za
okolje in prostor, da pripravi predlog ukrepov s katerim bo s strani trgovcev prišlo do
odkupa embalažnine (podobno kot ima to Republika Hrvaška – odkup plastenk; podobno
kot odkup steklenic).
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 20
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
in
10. sklep 1. izredne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 7. 2019:
NEVZDRŽNE RAZMERE NA DEPONIJI MALA MEŽAKLA
Občinski svet nalaga Županu Občine Jesenice, da do naslednje seje Občinskega sveta
pripravi poročilo o ustreznosti oz. stopnji čistosti odpadkov, ki se zbirajo na ekoloških
otokih.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 13
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ZA FINANČNO POMOČ HDD JESENICE
Uvodno obrazložitev je podal Anže Pogačar.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta poročala Boris
Grilc – predsednik Odbora za proračun in finance in Vlado Mlinarec – namestnik
predsednika Odbora za družbene dejavnosti.
V razpravi so sodelovali:
Župan Blaž Račič:
Gospodu Pogačarju je podelil plaketo župana z namenom, da se mu na ta način zahvali
za doprinos k hokeju na Jesenicah. Kot župan je po svojih najboljših močeh poskušal
pomagati, večkrat se je pogovarjal tudi s sponzorji, kako pomagati, vendar zaenkrat ni
neke zakonite in transparentne rešitve, kako iz občinskega proračuna zagotoviti denarna
sredstva za točno določen klub HDD Jesenice.
Boris Grilc:
Zahvaljuje se za pripravo drugega predloga sklepa, ki je bil sprejet na delovnih telesih,
saj je ta predlog zelo korekten, da se končno presekajo obljube in da se preide k
dejanjem. Večkrat je bilo namreč rečeno, da ni zakonskih podlag, vendar nikoli ni bilo
danih konkretnih navedb, kateri zakon in pod kakšnimi pogoji omejuje predlagano
finančno pomoč. To pojasnilo naj se posreduje Občinskemu svetu in tudi zunanji javnosti.
Druge občine promovirajo svoja mesta ravno preko dejavnosti oz. športnih panog, ki so
zastopane tudi v prvih ligah. Zanima ga, pod kakšnimi pogoji Slovenske železnice lahko
financirajo HK Olimpija, glede na to, da so Slovenske železnice državno podjetje.
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V 3. odstavku 2. člena Dodatka št. 1 k sponzorski pogodbi za sezoni 2018/2019 in
2019/2020 je navedeno, da je pogoj za izplačilo drugega in tretjega obroka sprejem
rebalansa proračuna Občine Jesenice, ki zagotavlja še dodatno potrebna sredstva za
poslovanje prejemnika do zaključka sezone. Ta Dodatek je bil sklenjen med HDD
Jesenice in podjetjem SIJ Acroni. Zanima ga, kdo je obljubil, da se bodo z rebalansom
zagotovila dodatna sredstva.
Sprašuje se, kako druge občine najdejo možnost financiranja. Njihov predlog je bil, da se
v proračun za leto 2020 vključi postavka za promocijo mesta in se potem rešitve poišče v
okviru te postavke. Upa, da bo predlagani sklep doprinesel k temu, da se bo lahko
pomagalo tudi hokeju, za katerega vsi radi govorijo, da je to ponos in prioriteta Jesenic.
Ne želi pa, da se po mestu zopet pojavijo kakšni plakati s slikami in neprimerno vsebino,
kajti hokej mora biti v ponos mesta Jesenice.
Upa, da bodo obljube sponzorjev doprinesle k temu, da se bodo vzpostavili pravni temelji
in transparentnost, ki bodo v dobro hokeja in mesta. Tudi v županovem polletnem
poročilu je bilo na koncu zapisano, da bi moral biti slogan mesta »Jesenice mesto jekla in
hokeja«.
Župan Blaž Račič:
Lokalna skupnost lahko dela samo tisto, kar ji zakoni izrecno zapovedujejo. Nacionalni
program športa med drugim določa, katere vrste športa se lahko financirajo oz.
sofinancirajo iz javnih virov. Kakovostni šport, v okvir katerega sodi tudi HDD Jesenice,
presega te okvire. To predstavlja oviro za sofinanciranje kluba.
Obljubo, ki je zapisana v aneksu, je dal sam med pogovori pri sponzorju kako pomagati
klubu. Takrat ni bil seznanjen z vsemi podrobnostmi in tudi ne z določili Nacionalnega
programa športa. Glede na to, da ni zakonite podlage, tudi ni bilo smiselno v rebalansu
predlagati dodatna sredstva za ta namen. Sponzor HDD Jesenice je bil o tem tudi ustno
obveščen.
Jure Krašovec:
Tako kot vsi, tudi sam podpira hokej. Nedolgo nazaj so gospoda Matjaža Kopitarja v
intervjuju na televiziji vprašali, če bi on prevzel vodenje kluba s sredstvi njegovega sina
Anžeta. Njegov odgovor je bil pozitiven, s tem, da je imel nekaj pripomb čez trenutno
vodstvo. Klub životari iz leta v leto, zato bi morali gospoda Kopitarja vprašati, če je še
zainteresiran za vodenje kluba. V kolikor je na njegovi strani še ta interes, potem je
potrebno razrešiti zadeve, ki ga motijo. To je verjetno edina rešitev, saj ima klub sedaj
velike težave s pridobivanjem sredstev in sponzorjev.
Stanko Sedlar:
Pohvalil bi upravo kluba za vsa leta prizadevanja v hokeju. Tudi sam je nekaj časa
sodeloval, zato ve, kakšne težave so s pridobivanjem sredstev in sponzorjev. Pohvala
gre tudi sedanjemu županu, da se je sploh javno zavzel za hokej.
Z racionalnim vodenjem kluba bi se dalo prihraniti nekaj sredstev predvsem na račun tujih
hokejistov. Na Jesenicah je zelo veliko mladih hokejistov, ni pa nekih ikon hokeja, ki bi bili
mladim za vzor.
Dve leti nazaj je bila ekipa, ki je bila pripravljena prevzeti hokej na Jesenicah. Kolikor je
slišal, je bilo že vse dogovorjeno, potem pa ta projekt ni bil realiziran. Vzroki za to mu niso
poznani, je pa kasneje od teh ljudi slišal, da ne želijo več sodelovati pri hokeju na
Jesenicah.
Prav je, da Občina preuči možnosti, na kakšen način bi se lahko financiral tudi hokej.
Podpira to možnost, hkrati pa meni, da bi župan lahko preko svojih kanalov pri sponzorjih
pridobil kakšna večja sredstva za hokej. Verjame, da v tem trenutku Občina verjetno res
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ne more dati teh sredstev, vendar pa se z njeno pomočjo pri sponzorjih lahko zagotovi
kakšna dodatna sredstva.
Marko Plečnik:
Igralci in navijači so na nek način povezani, kajti igralci na vsaki tekmi potrebujejo
navijače. Ravno ti navijači so nedolgo nazaj zahtevali od Občine denar, sicer bo vojna.
Ravno ti navijači so nedolgo nazaj razobesili tudi plakate na več mestih po Jesenicah, na
katerih so bile slike določenih svetnikov. Zraven posamezne slike so bile napisane
določene grožnje in neprimerne besede. Od vseh navijačev in igralcev nihče teh plakatov
ni umaknil, ampak so viseli po raznih mestih na Jesenicah dlje časa. Danes pa
predsednik kluba ravno te svetnike prosi, da glasujejo za pomoč igralcem HDD Jesenice.
Ko so viseli izobešeni plakati s slikami svetnikov ni nihče ukrepal, niti predsednik kluba,
niti igralci in niti navijači.
Anže Pogačar:
Šport je velikokrat igra čustev in tudi navijači se kdaj pa kdaj odzivajo zelo čustveno.
Vodstvo kluba je imelo sestanek z navijači, da se jih je umirilo in ni bilo narejene po
Jesenicah še veliko večje škode. V klubu absolutno ne podpirajo vandalizma in
izseljevanja, kar so že večkrat tudi javno pojasnili. Nasilje ne rešuje nič in tudi v
preteklosti se je izkazalo, da to ni prineslo nič dobrega, ampak je prineslo potop hokeja.
Gospoda Kopitarja se je velikokrat povabilo k sodelovanju, vendar se za to ni nikoli
odločil. Že štiri leta se išče predsednika, ki bo uspešen in z iskrenimi nameni, da na dolgi
rok hokeju prinese nekaj dobrega.
Za velik uspeh si štejejo, da so v petih letih prišli na 460 prodanih letnih vstopnic. Po
drugi strani pa se zavedajo, da financiranje dejavnosti ne sme biti odvisno samo od
sponzorjev in od Občine, temveč mora tudi marketing skozi promocijo ustvariti tako
zanimiv dogodek oz. tako prepoznavnost ekipe, da bo zanimiva za celotno Gorenjsko
regijo in tudi širše. Je pa težava, ker je na Jesenicah še vedno velik izziv, kako dobiti
brezplačno vstopnico za ogled hokejske tekme. Vsi bi se morali zavedati, da samo
združeni, enotni in vsak s svojim prispevkom lahko pripomorejo k temu, da bo hokej na
Jesenicah preživel.
Vera Pintar:
Hokej je uvrščen na dnevni red izredne seje, ker se na zadnji seji Občinskega sveta o tej
tematiki ni nič razpravljalo. Župan je napisal, da je nemogoče razpravljati, ker se javna
sredstva ne smejo nameniti hokeju.
Občina zelo veliko da za hokej, res pa so ta sredstva namenjena predvsem mladinskim
sekcijam. Hokej je zelo drag šport in vsa prizadevanja gospoda Pogačarja so premalo. V
svoji ekipi bi moral imeti nekoga, ki bi skrbel za marketing in močne člane upravnega
odbora, ki bi v klubu lahko postavili trdne temelje. Tega zaenkrat ni, poleg tega pa HDD
tudi ne deluje transparentno.
Blaž Račič je kot novinar novembra 2016 napisal, da je nezanemarljivo spoznanje, da ne
župan Tomaž Tom Mencinger, ne podžupan Miha Rebolj politične moči ne kapitalizirata
tako, da bi za hokej zagotovila dodaten sponzorski denar. Za dostop do gospodarstva ne
izkoristita infrastrukture, kar jima omogočata njuni stranki, hkrati pa sta njun osebni ugled
in neformalni vpliv v gospodarstvu omejena. Mihi Rebolju, ki velja za hokejsko legendo,
ne uspe kapitalizirati niti svojega hokejskega ugleda. Zelo lahko je to napisati, sedaj ko je
Blaž Račič kot župan pred dejstvom, da mora kaj narediti tudi sam, pa je to bistveno
težje. Pri obljubah je zato potrebna zelo velika previdnost.
Če vsi podpirajo hokej in želijo, da hokej na Jesenicah ostane, potem je prav, da kupijo
tudi letne vstopnice in s tem pokažejo, da jim za hokej ni vseeno.
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Kar nekaj hokejistov iz Jesenic nastopa v reprezentanci in zastopa Slovenijo. Individualni
športniki, ki zastopajo Slovenijo, so večinoma zaposleni v državnih službah (vojska,
policija, itd.), zato je nerazumljivo, da za hokejiste država ne prispeva nič.
Župan Blaž Račič:
Na Jesenicah se je posodobila športna dvoran Podmežakla, ki po besedah uporabnikov
omogoča vrhunsko vadbo. Ne moremo si privoščiti, da bi dejavnost usahnila in bi
Podmežaklo ostala prazna dvorana.
Sam je pomagal po vseh svojih močeh in bo pomagal tudi še naprej, da se poiščejo
možnosti za pomoč klubu. Pozanimal se je v več drugih občinah, kako pomagajo svojim
klubom, vendar tudi iz njihovih izkušnjah izhaja, da ni nekega enoznačnega odgovora,
kako zadeve urediti, da bodo zakonite.
Alma Rekić:
Na majski seji Občinskega sveta je župana vprašala, če je bil na SIJ-u in dal obljubo.
Župan je to zanikal, kar pa je bila očitno laž, saj je sedaj priznal, da je dal obljubo. Zaradi
takih izjav oz. laži pride do nezaupanja, zato je na mestu, da se župan sedaj za svoje laži
opraviči njej in celotnemu Občinskemu svetu.
Župan Blaž Račič:
Dal je obljubo, da bo Občinskemu svetu predlagal, da v rebalansu proračuna zagotovi
50.000 evrov za delovanje hokejskega kluba. S predstavniki sponzorjev je bil večkrat na
sestankih in jim je ustno tudi pojasnil, da tak predlog ni izvedljiv.
Politiki dajejo obljube in se borijo za zaupanje. Sam ne beži pred nobeno odgovornostjo,
saj zna priznati tudi svoje napake, pomanjkljivosti in napačne odločitve.
Alma Rekić:
Skrajno nekulturno je, da se župan ne opraviči za svoje laži. Spoštuje to, da prizna svoje
napake, ne strinja pa se s tem, da vsi politiki dajejo obljube, kajti sama ni dala niti ene
obljube, ravno iz razloga, ker ve, kako težko je potem realizirati te obljube.
Tomaž Tom Mencinger:
Pohvalil bi vodenje kluba, predvsem pri mlajših selekcijah pa tudi velik prispevek staršev.
Prav je, da člani Občinskega sveta kupijo vsak vsaj eno letno vstopnico, ter da se klub
poveže tudi s sindikati, da kupijo letne vstopnice za svoje zaposlene.
Občinski proračun za leto 2019 je bil sprejet, ravno tako tudi letni program športa, ki je
vrednoten na nekaj manj kot en milijon evrov. Sam program športa je vrednoten na višino
280.000 evrov, kot primerjava pa je za plače zaposlenih namenjenih 258.000 evrov.
Občina za hokej namenja veliko sredstev, saj prispeva za uporabo ledene ploskve,
podpira dejavnost mladih, sofinancira pa tudi trenerje. Govorice, da Občina ne podpira
hokeja, niso poštene, je pa potrebno navzven to pokazati tudi s podporo pri nakupu
vstopnic.
Ne sme se pozabiti vloge medijev pri zaprtju športne dvorane Podmežaklo iz razloga, ker
naj ne bi imela uporabnega dovoljenja. Ta dvorana se je gradila od leta 1954 dalje in ni
bila nikoli dokončana. V času državnega prvenstva je bila dvorana potem zaprta in se
sploh ni vedelo, kje so bodo lahko odigrale tekme. Leta 2013 je dvorana pridobila
uporabno dovoljenje in je bila odprta za potrebe Evropskega prvenstva v košarki.
Ko je bil v dvorani Podmežakla drugič Stanleyjev pokal, je Anžetu Kopitarju ponudil
možnost, da dvorana nosi njegovo ime, ker bi bila to lahko tudi perspektiva za mlade
hokejiste.
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Boris Grilc:
Po informacijah je potekal tudi pogovor o promociji Alpe Adria oz. naj bi bil sklep županov
Zgornje Gorenjske, da bodo vse občine prispevale svoj delež k tej promociji. Zanima ga,
ali je bil ta projekt realiziran ter v kakšni višini oz. iz katerih razlogov ni bil realiziran, če do
realizacije ni prišlo.
Župan Blaž Račič:
V lanskem letu je bil na Koordinaciji županov Zgornje Gorenjske sprejet sklep, ki pa ni bil
realiziran. Občina Jesenice je sicer prejela račun, vendar pa je bil ta višji od
dogovorjenega zneska in je bil zato tudi zavrnjen. Je pa šlo pri tem projektu za
promoviranje regije v mestih, v katerih nastopa hokejski klub.
Dr. Gregor Hudrič:
Po zadnjih informacijah ta sklep ni bil realiziran na več občinah. Ena izmed težav je v
obračunu DDV-ja, kar je posledično pomenilo, da so bili zneski na računih previsoki oz.
višji od dogovorjenih.
Anže Pogačar:
Iz poslovnega vidika je to največje razočaranje lanske sezone. Župani so podpisali
skupen dogovor oz. sprejeli sklep, na podlagi katerega je bila 25. 1. 2019 dana naloga
Turizmu Bohinj, da zadevo izpelje preko projekta Alpe Adria, da se polepi avtobus, ter da
vseh sedem občin skupaj plača prevoze za celo sezono. Na Koordinaciji županov
Zgornje Gorenjske v Bohinju je bilo vse dogovorjeno, že čez en teden pa je prišlo
obvestilo, da ta dogovor ne bo realiziran, ker je znesek veliko manjši. Glede na to, se je
potem dogovorilo samo za reklame v dvorani. Konec januarja se je sestal z gospodom
Langusom, ki je direktor Turizma Bohinj, uskladila sta se glede pogodbe in dogovorila, da
bo znesek izplačan v enkratnem znesku.
Nerazumljivo se mu zdi, da župani Zgornje Gorenjske dajo neko nalogo oz. sprejmejo
nek sklep, direktor zavoda pa potem od januarja do junija ne pristopi k realizaciji te
naloge. 4. junija je bila potem podpisana pogodba, z obljubo, da bo račun plačan 15. 6.
2019. Do danes, 22. 7. 2019 ta račun še vedno ni plačan oz. dobiva celo odzive, da
občine tega računa niti ne bodo plačale.
Dr. Gregor Hudrič:
Skladno z dogovorom na Koordinaciji županov Zgornje Gorenjske iz meseca novembra
2018 se je v rebalansu proračuna občine Jesenice za sponzorstvo HDD Jesenice
zagotovilo 1.500 evrov. Občini Jesenice je bil potem iz Turizma Bohinj izstavljen račun za
1.742 evrov, zato je bil ta račun zavrnjen.
Vlado Mlinarec:
V drugem predlogu sklepa je napisano, da se bodo preučile možnosti, da se preko
Nacionalnega programa športa pridobijo neka sredstva, ki bi se na podlagi spremenjenih
meril lahko namenila klubu. Na sejah odborov je bilo v razpravi izpostavljeno, kako bi
lahko občinska podjetja postala sponzorji. Zanima ga, ali je ta predlog možno realizirati,
da bi bilo npr. podjetje JEKO lahko eden od sponzorjev kluba.
Župan Blaž Račič:
Sponzoriranje športnih kolektivov je odvisno od poslovne politike posameznega podjetja.
Direktor podjetja JEKO je že predstavil svoje stališče, da ima trenutno za sponzorska
sredstva v podjetju namenjenih nekaj tisoč evrov in da o kakšnih bistvenih spremembah
ne razmišlja.
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Maja Križnar:
Na vsaki seji se govori o zaupanju in o iskanju rešitev, v primeru, ki ga je predstavil
gospod Pogačar, ko so odpovedali vsi župani vseh občin, pa bi župan Občine Jesenice
moral biti prvi, ki bi se potegnil za klub in apeliral na ostale župane, da pomagajo.
Po razpravi je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
11. sklep 1. izredne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 7. 2019:
PREDLOG ZA FINANČNO POMOČ HDD JESENICE
Občinski svet občine Jesenice se strinja z umikom obeh sklepov, predlaganih v sprejem
pri 2. točki dnevnega reda na 1. izredni seji Občinskega sveta občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 18
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
12. sklep 1. izredne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 7. 2019:
PREDLOG ZA FINANČNO POMOČ HDD JESENICE
Občinska uprava v okviru določil Zakona o športu in Nacionalnega programa športa v
Republiki Sloveniji 2014-2023 ponovno prouči možnosti postopka izbire in sofinanciranja
programov športa v občini Jesenice in po potrebi pristopi k pripravi sprememb in
dopolnitev ustreznih normativnih podlag z namenom zagotavljanja dodatnih spodbud
izvajalcem športnih programov na področju športnih prireditev in promocije športa.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 14
PROTI - 5
Sklep je bil sprejet.
in
13. sklep 1. izredne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 22. 7. 2019:
PREDLOG ZA FINANČNO POMOČ HDD JESENICE
Občinska uprava v okviru določil Zakona o športu in Nacionalnega programa športa v
Republiki Sloveniji 2014-2023 ponovno prouči možnosti postopka izbire in sofinanciranja
programov športa v občini Jesenice in pristopi k pripravi sprememb in dopolnitev
ustreznih normativnih podlag z namenom zagotavljanja dodatnih spodbud izvajalcem
športnih programov na področju športnih prireditev in promocije športa.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 18
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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Župan Blaž Račič je 1. izredno sejo Občinskega sveta zaključil ob 20.33 uri.
SVETOVALKA OBČINSKEGA
SVETA OBČINE JESENICE
Mojca LEVSTIK

ŽUPAN
OBČINE JESENICE
Blaž RAČIČ
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