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ZAPISNIK
8. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 14. 11. 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, Petra DEČMAN – vodja
Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, Marko MARKELJ – direktor
Komunalne direkcije, Ines DVORŠAK – svetovalka za odnose z javnostmi, Mojca
LEVSTIK – svetovalka za Občinski svet, Sanela PIVAČ – vršilka dolžnosti dekana
Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, Anita BREGAR – pomočnica direktorice Centra za
socialno delo Gorenjska, enota Jesenice ter Alenka MARKUN - Marbo Okolje d.o.o.
JAVNOST:
Branko JENSTERLE
ZAPISNIK JE ZAPISALA:
Mojca LEVSTIK
Župan Blaž Račič je na začetku 8. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice
pozdravil vse prisotne članice in člane Občinskega sveta Občine Jesenice. Opozoril jih je,
da se seja snema, zvočni posnetek pa se neposredno predvaja preko spletne strani
Občine Jesenice. Povedal je, da je na seji v danem trenutku prisotnih 23 svetnic in
svetnikov, kar pomeni, da je Občinski svet sklepčen ter kdo je bil, poleg svetnic in
svetnikov, še vabljen na sejo.
V razpravi na predlog dnevnega reda so sodelovali:
Vera Pintar:
Svetniška skupina SD predlaga, da se iz dnevnega reda umakne točka 8 - Predlog
Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 7. dopolnitev Načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019, in sicer v delu, ki se
nanaša na nepremičnini v Finidi. Glede na vso razpravo in sklepe odborov predlagajo, da
se ta točka umakne, ter da se o njej odloča na podlagi pripravljene analize.
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Župan Blaž Račič:
Župani vseh treh občin, ki so solastnice nepremičnin v Finidi, so bili na sestanku s
predstavniki Plave lagune. Dogovorjeno je bilo, da se v vseh treh občinah preveri volja
občinskih svetov glede prodaje te nepremičnine, zato se mu zdi smiselno, da se opravita
razprava in glasovanje o predlogu za vključitev nepremičnine v načrt razpolaganja.
Dr. Borut Stražišar:
Zakon določa, da se načrt ravnanja s stvarnim premoženjem sprejema za celotno
proračunsko leto. Pričakuje, da bi se Občinskemu svetu najprej predložil celovit načrt
ravnanja s premoženjem za leto 2020, saj so od tega odvisni tudi prihodki proračuna.
Tako pa se praktično na vsaki seji ta načrt dopolnjuje, čeprav naj bi se po zakonu
sprejemal enkrat letno ob sprejemu proračuna. Podpira predloga za umik 8. točke
dnevnega reda, ker je potrebno najprej pripraviti enovit načrt ravnanja s celotnim
premoženjem za leto 2020.
Predlaga umik 5. in 6. točke dnevnega reda, zlasti zaradi priloženega dopisa Ministrstva
za okolje in prostor, ki je bil posredovan 14. 8. 2019. Iz tega dopisa izhaja določen del
odgovorov, ki negirajo revizijsko poročilo. Potrebno je dokončno doreči, kaj se sploh želi
na področju ravnanj s komunalnimi odpadki, ter kaj se bo plačevalo in kaj ne. Predlagana
odloka namreč predstavljata bianco menico Ekogorju in javnemu podjetju JEKO, da lahko
zvišujejo cene po svoji volji. Ob tem pa niti ni znanih informacij glede postavitve
sežigalnice odpadkov oz. glede sosežiga odpadkov, ki je celo v nasprotju z direktivami
Evropske unije. Kot občinski svetnik ne more pristajati na tak način dela, zato predlaga
umik točke 5. in 6.
V odgovorih Ministrstva je navedeno, da so bili stroški za obdelavo in odstranjevanje
odpadkov, ki so na Mali Mežakli, enkrat že plačani, zato jih koncesionar ne more še
enkrat zaračunati, čeprav so revizorji v svojem revizijskem mnenju napisali drugače.
Poleg tega pa se ne strinja, da se sedaj daje bianco menica koncesionarju za povišanje
cen, hkrati pa problem smradu še vedno ostaja nerešen. Iz dopisa Ministrstva pa je tudi
razbrati, da lahka frakcija na Mali Mežakli ni dovolj čista za sosežig. Na to je sam že
večkrat opozarjal, pa še do danes ni dobil odgovora, katera tehnologija se uporablja za
obdelavo odpadkov.
Uroš Lakić:
Na Odboru za gospodarstvo in gospodarske javne službe je bila dana pobuda, da naj se
seje Občinskega sveta udeleži tudi direktor podjetja JEKO, Uroš Bučar, in poda pojasnila
in odgovore glede zadnjih medijskih objav. Zanima ga, ali se bo gospod Bučar udeležil
današnje seje Občinskega sveta.
Župan Blaž Račič:
Na prihodnji seji Občinskega sveta v mesecu decembru bo v obravnavo predloženo
gradivo, ki se nanaša na komunalno dejavnost, zato bo tudi direktor javnega
komunalnega podjetja vabljen na sejo. Pristojne službe izvajajo svoje naloge, zato je
prav, da se počaka na njihove ugotovitve, na podlagi katerih se bo potem lahko
razpravljalo.
Dr. Gregor Hudrič:
Na naslednjo sejo Občinskega sveta, ki bo sklicana prej kot v enem mesecu, bo vabljen
tudi gospod Bučar in takrat bo lahko podal svoja pojasnila in odgovore.
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev
koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih
komunalnih odpadkov v Občini Jesenice predstavlja pravno podlago za koncesijsko
razmerje z Ekogorjem.
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Oba predloga odlokov sta dana v obravnavo iz razloga, ker iz revizijskega poročila izhaja
opozorilo, da sta ta dva odloka v posameznih delih neusklajena s pozitivno zakonodajo,
ker sta bila sprejeta pred spremembami zakonodaje in v tem času še nista bila
spremenjena.
Drugi razlog za obravnavo predlaganih odlokov pa je v tem, da se ustvarja podlaga za
sprejem aneksa h koncesijski pogodbi, s katerim se bodo dodatno uredila razmerja med
Občino Jesenice in koncesionarjem. Na to temo je bila sklicana tudi izredna seja
Občinskega sveta, na kateri je bilo občinski upravi naloženo, da naj pristopi k
spremembam teh aktov z namenom ureditev razmerij med Občino in koncesionarjem. Na
podlagi sprememb obeh odlokov, bo Občina pristopila k podpisu aneksa h koncesijski
pogodbi, ki je že pripravljen in je v usklajevanju s koncesionarjem.
Dr. Borut Stražišar:
V odgovoru Ministrstva za okolje in prostor je veliko stvari napisanih drugače kot v
revizijskem poročilu, ki je po njegovem mnenju najdražji kos papirja, ki ga je Občina
kupila.
Med drugim je navedeno, da lahko dejavnost ločenega zbiranja odpadkov opravlja
nekdo, ki ima dejansko sklenjeno pogodbo s tujo sežigalnico. V nasprotnem primeru je
Ministrstvo eksplicitno napisalo, da je drugače javno podjetje uporabnik gospodarske
javne službe v Republiki Sloveniji. Ekogor trenutno nima te pogodbe, niti ni informaciji, da
bi Ekogor zahteval od države, kot upravljavca te gospodarske javne službe, da začne
odvažati odpadke iz Male Mežakle. Usklajevanje z zakonitostjo s tem nima nobene
povezave.
Podpira predlog Uroša Lakića, da se na dnevni red uvrsti točka, v okviru katere se bo za
javno komunalno podjetje JEKO že vnaprej lahko postavilo vprašanja in določilo robne
pogoje, pod katerimi bo razprava potekala na naslednji seji.
Jure Krašovec:
V nobenem primeru se ne sme dopustiti možnosti, da bo Ekogor sam določal cene,
ampak mora te cene potrditi Občinski svet.
Župan Blaž Račič:
Cene za obdelavo odpadkov bodo predložene v razpravo in odločitev Občinskemu svetu
na eno od naslednjih sej.
Dr. Borut Stražišar:
Če bo predlog Odloka sprejet, se z njim sprejema metodologija, ki pomeni, da ima
Občinski svet samo še možnost, da preveri, ali je bila cena izračunana po metodologiji ali
ne. Do sedaj ta metodologija ni veljala in po veljavni zakonodaji Občina v obstoječi
koncesijski pogodbi tudi ni zavezana k uporabi te metodologije. Zato sta trenutna
koncesijska pogodba in koncesijski akt veliko bolj ugodna za Občino in za občane, kot pa
bi bila novo predlagana rešitev.
Uroš Lakić:
Pričakoval je, da se bo današnje seje Občinskega sveta udeležil tudi gospod Bučar, saj je
bila ta zahteva dana na seji Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe. Glede
na to, da gre za perečo problematiko, bo pri zadnji točki dnevnega reda postavil
vprašanja za direktorja javnega komunalnega podjetja JEKO.
Miha Rebolj:
Glede na to, da za dodatno točko dnevnega reda ni pripravljenega gradiva in predlogov
sklepov, ga zanima, o čem naj bi Občinski svet sploh razpravljal. V kolikor pa imajo
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svetnice in svetniki posamezna vprašanja oz. pobude, pa le-te lahko podajo pri zadnji
točki dnevnega reda.
Maja Križnar:
Dnevni red bi razširili z dodatno točko, zato da bi lahko podali neka začetna vprašanja za
naslednjo sejo. Na tej seji bodo potem verjetno postavljena še dodatna vprašanja, kar
pomeni, da se bodo odgovori zavlekli še za dva meseca.
Mag. Almin Gorinjac:
Predlagatelj naj pripravi predlog in posreduje gradivo, potem pa bo Občinski svet lahko
odločal o tem predlogu.
Po razpravi je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
143. sklep 8. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 11. 2019:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
Iz dnevnega reda 8. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice se umakne točka 8 Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 7. dopolnitev Načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019, v delu, ki
se nanaša na nepremičnini s parc. št. 62/4 in 62/7, obe k.o. Lovrečica.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 23
PROTI - 4
Sklep je bil sprejet.
144. sklep 8. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 11. 2019:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
Iz dnevnega reda 8. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice se umakne točka 5 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki
v Občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 15
PROTI - 8
Sklep je bil sprejet.
145. sklep 8. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 11. 2019:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
Iz dnevnega reda 8. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice se umakne točka 6 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev
koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih
komunalnih odpadkov v Občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 13
PROTI - 10
Sklep je bil sprejet.
in
146. sklep 8. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 11. 2019:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport
Jesenice« - UPB 1 se obravnava po skrajšanem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 21
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.
Župan Blaž Račič je svetnike vprašal še po morebitnih drugih predlogih za spremembo
predlaganega dnevnega reda, a jih ni bilo, zato je v sprejem predlagal
147. sklep 8. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 11. 2019:
POTRDITEV DNEVNEGA REDA
1. Potrditev besedila zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je
bila 10. 10. 2019
2. Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Jesenice - DRUGA
OBRAVNAVA
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju samostojnega
visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto za
zdravstvo Angele Boškin – DRUGA OBRAVNAVA
4. Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport
Jesenice« - UPB 1 –SKRAJŠANI POSTOPEK
5. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v občini
Jesenice
6. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 7. dopolnitev Načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019
7. Volitve in imenovanja: mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Toneta Čufarja
Jesenice
8. Analiza stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice - poročilo
9. Poročilo št. 3 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2019
10. Poročilo župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta občine
Jesenice v mandatnem obdobju 2018 - 2022
11. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 24
Dnevni red je bil sprejet.
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TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA 7. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE
JESENICE, KI JE BILA 10. 10. 2019
Župan Blaž Račič je v razpravo dal besedilo zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta
občine Jesenice, ki je bila 10. 10. 2019.
Razprave ni bilo, zato je župan Blaž Račič predlagal
148. sklep 8. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 11. 2019:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA 7. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE
JESENICE, KI JE BILA 10. 10. 2019
Potrdi se besedilo zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila
10. 10. 2019.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V
OBČINI JESENICE - DRUGA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice so poročali
Veronika Vidmar – predsednica Statutarno pravne komisije, Miha Rezar – predsednik
Odbora za družbene dejavnosti in Boris Grilc – predsednik Odbora za proračun in
finance.
Miha Rebolj in mag. Almin Gorinjac sta se skladno z določili Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije izločila iz razprave in glasovanja pri tej točki dnevnega reda.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
149. sklep 8. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 11. 2019:
PREDLOG ODLOKA O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V
OBČINI JESENICE - DRUGA OBRAVNAVA
Sprejme se predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Jesenice –
DRUGA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 23
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PREOBLIKOVANJU SAMOSTOJNEGA VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA VISOKA ŠOLA
ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE V FAKULTETO ZA ZDRAVSTVO ANGELE
BOŠKIN – DRUGA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala Sanela Pivač.
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.
Vloženi so bili amandmaji pri naslednjih členih predloga odloka:
3. člen:
Predlog amandmaja št. 1:
V 3. členu predloga odloka se spremeni določba 1. točke prvega odstavka 12.a člena,
tako da se glasi:
»1. visokošolski učitelji, znanstveni delavci, in visokošolski sodelavci, ki imajo na FZAB
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v skladu z delovnopravno zakonodajo.«
V razpravi na predlog amandmaja je sodelovala:
Sanela Pivač:
Na seji Statutarno pravne komisije je bil predlog amandmaja, s katerim se določa, kdo
lahko izvoli dekana, usklajen.
Drugih vloženih amandmajev na 3. člen predloga odloka ni bilo, zato je župan Blaž Račič
v sprejem predlagal
150. sklep 8. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 11. 2019:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PREOBLIKOVANJU SAMOSTOJNEGA VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA VISOKA ŠOLA
ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE V FAKULTETO ZA ZDRAVSTVO ANGELE
BOŠKIN – DRUGA OBRAVNAVA – SPREJEM AMANDMAJA
V 3. členu predloga odloka se spremeni določba 1. točke prvega odstavka 12.a člena,
tako da se glasi:
»1. visokošolski učitelji, znanstveni delavci, in visokošolski sodelavci, ki imajo na FZAB
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v skladu z delovnopravno zakonodajo.«
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 24
PROTI – 0
Amandma je bil sprejet.

7

4. člen:
Predlog amandmaja št. 2:
V 4. členu predloga odloka se v 13. člen doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Kandidate za dekana lahko predlaga:
- akademski zbor FZAB;
- katedre FZAB;
- vsaj 5 oseb z volilno pravico.«
Razprave na predlog amandmaja ni bilo.
Predlog amandmaja št. 3:
V 4. členu predloga odloka naj se v 13. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Z izvoljenim kandidatom sklene pogodbo o zaposlitvi predsednik Upravnega odbora
FZAB.«
Razprave na predlog amandmaja ni bilo.
Drugih vloženih amandmajev na 4. člen predloga odloka ni bilo, zato je župan Blaž Račič
v sprejem predlagal
151. sklep 8. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 11. 2019:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PREOBLIKOVANJU SAMOSTOJNEGA VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA VISOKA ŠOLA
ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE V FAKULTETO ZA ZDRAVSTVO ANGELE
BOŠKIN – DRUGA OBRAVNAVA – SPREJEM AMANDMAJA
V 4. členu predloga odloka se v 13. člen doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Kandidate za dekana lahko predlaga:
- akademski zbor FZAB;
- katedre FZAB;
- vsaj 5 oseb z volilno pravico.«
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 26
PROTI – 0
Amandma je bil sprejet.
in
152. sklep 8. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 11. 2019:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PREOBLIKOVANJU SAMOSTOJNEGA VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA VISOKA ŠOLA
ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE V FAKULTETO ZA ZDRAVSTVO ANGELE
BOŠKIN – DRUGA OBRAVNAVA – SPREJEM AMANDMAJA
V 4. členu predloga odloka naj se v 13. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Z izvoljenim kandidatom sklene pogodbo o zaposlitvi predsednik Upravnega odbora
FZAB.«
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 26
PROTI – 1
Amandma je bil sprejet.
6. člen:
Predlog amandmaja št. 4:
V 6. členu predloga odloka se doda še sprememba drugega odstavka 16. člena, ki se
glasi:
»Akademski zbor je dolžan dati svoje mnenje v roku 30 dni od prejema zaprosila v obliki
obrazloženega sklepa, ki mora biti sprejet z večino glasov vseh članov akademskega
zbora. Pobudo za razrešitev lahko senatu FZAB podajo katedre FZAB, najmanj polovica
zaposlenih iz 1. ali 3. točke prvega odstavka 12.a člena, najmanj polovica študentov
FZAB, Upravni odbor FZAB ali ustanovitelj.«
V razpravi na predlog amandmaja je sodeloval:
Dr. Gregor Hudrič:
V skladu z določili Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice se dopolnilne in
spreminjevalne predloge podaja do konca splošne razprave v prvi obravnavi. V drugi
obravnavi se z novimi spremembami in dopolnitvami ne sme dopolnjevati osnovnega
odloka. S predlaganim amandmajem se poskuša spremeniti člen osnovnega odloka, ki ni
predmet sprememb in dopolnitev predlaganega odloka. Drugi odstavek 16. člena je
predmet osnovnega odloka, zato se v drugi obravnavi ne more z amandmajem posegati v
ta člen.
Glede na dana pojasnila, župan Blaž Račič predlaganega amandmaja ni dal na
glasovanje.
Druge razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je župan Blaž Račič v sprejem
predlagal
153. sklep 8. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 11. 2019:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PREOBLIKOVANJU SAMOSTOJNEGA VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA VISOKA ŠOLA
ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE V FAKULTETO ZA ZDRAVSTVO ANGELE
BOŠKIN – DRUGA OBRAVNAVA
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju
samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v
Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin - DRUGA OBRAVNAVA, s sprejetimi amandmaji.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 28
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O DOPOLNITVI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA
»ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE« - UPB 1 – SKRAJŠANI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice so poročali
Veronika Vidmar – predsednica Statutarno pravne komisije, Miha Rezar – predsednik
Odbora za družbene dejavnosti in Boris Grilc – predsednik Odbora za proračun in
finance.
Mag. Almin Gorinjac se je skladno z določili Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije izločil iz razprave in glasovanja pri tej točki dnevnega reda.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
154. sklep 8. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 11. 2019:
PREDLOG ODLOKA O DOPOLNITVI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA
»ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE« - UPB 1 – SKRAJŠANI POSTOPEK
Sprejme se predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za
šport Jesenice« – UPB 1.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 23
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE PO ODLOKU O OBČINSKIH
TAKSAH V OBČINI JESENICE
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali
Veronika Vidmar – predsednica Statutarno pravne komisije, Žarko Štrumbl –
predsednik Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe in Boris Grilc –
predsednik Odbora za proračun in finance.
Razprave ni bilo, zato je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
155. sklep 8. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 11. 2019:
PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE PO ODLOKU O OBČINSKIH
TAKSAH V OBČINI JESENICE
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Sprejme se predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v
Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 55/07, 83/2009, 108/12, in 2/13-popr.), v višini 0,0615
EUR.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – 7.
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 Miha
Rebolj – predsednik Odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami,
Žarko Štrumbl – predsednik Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe ter
Boris Grilc – predsednik Odbora za proračun in finance.
Razprave ni bilo, zato je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
156. sklep 8. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 11. 2019:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – 7.
DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V
LASTI OBČINE JESENICE ZA LETO 2019
Sprejme se 7. 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 za nepremičnino s parc. št. 283/48 k.o. 2172 Hrušica.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
VOLITVE IN IMENOVANJA: MNENJE K IMENOVANJU RAVNATELJA OSNOVNE
ŠOLE TONETA ČUFARJA JESENICE
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročala Vera
Pintar – predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
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Žiga Pretnar se je skladno z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije izločil
iz razprave in glasovanja pri tej točki dnevnega reda.
Razprave ni bilo, zato je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
157. sklep 8. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 11. 2019:
VOLITVE IN IMENOVANJA: MNENJE K IMENOVANJU RAVNATELJA OSNOVNE
ŠOLE TONETA ČUFARJA JESENICE
Občinski svet občine Jesenice daje pozitivno mnenje k imenovanju Gabra Klinarja, roj. 8.
9. 1975, stanujočega na naslovu Žerjavec 12, Jesenice za ravnatelja Osnovne šole
Toneta Čufarja Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 21
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
ANALIZA STANJA S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA V OBČINI JESENICE –
POROČILO
Uvodno obrazložitev je podala Anita Bregar.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta Občine Jesenice je poročal Miha
Rezar – predsednik Odbora za družbene dejavnosti.
V razpravi so sodelovali:
Vera Pintar:
V uvodu je bilo predstavljeno delo Centra za socialno delo, ki res opravi glavnino dela na
področju socialnega varstva. Se pa s to problematiko ukvarja tudi vrsta društev, na katere
se ravno tako ne sme pozabiti.
Iz poročila je točno razvidno, da se največji problemi pojavljajo na področju starejših. V
mesecu avgustu je županu že predlagala, da naj imenuje svet za starejše, ki bo pripravil
neke ukrepe, in ta pobuda naj se tudi realizira.
Nekateri podatki v poročilu se ponavljajo iz preteklega leta, saj se npr. Rdeči križ v
svojem poročilu sklicuje na gospodarsko krizo, nekaj pa je tudi redakcijskih napak, ki bi jih
v poročilu morali popraviti.
Dr. Borut Stražišar:
Izreka pohvalo vsem, ki delujejo na tem področju, saj gre za precej občutljivo področje, ki
je tudi za zaposlene lahko čustveno zelo obremenjujoče.
Predlaga, da Občinski svet v povezavi s predloženim poročilom sprejme dva dodatna
sklepa, s katerima bi se na nek način lahko začela reševati predstavljena problematika.
Število zaposlenih, ki nudijo pomoč na domu, se zmanjšuje, hkrati pa se povečuje tudi
število bolniških odsotnosti, ukinja se jim dopust zaradi nadomeščanja, itd. Predlaga, da
Občinski svet sprejme sklep, s katerim se bo Domu upokojencev dr. Franceta Berglja
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naložilo, da preverijo, katere tehnične pripomočke bi morali kupiti, da bi ljudem, ki skrbijo
za starostnike, olajšali delo in posledično poskrbeli tudi za njihovo zdravje. Eden izmed
takih pripomočkov, ki ga v Sloveniji sicer še ni zaslediti, je namenjen dvigu starostnikov,
ki padejo na tla. Ta pripomoček tehta 6 kg, nosi se v kovčku, stane pa okoli 3.000 EUR.
Eden izmed pripomočkov, ki je ravno tako relativno poceni in bi precej pomagal pri oskrbi
paraplegikov, so bionične noge, ki jih v tujini že množično uporabljajo, razvila pa jih je
Toyota. Pripomoček stane okoli 1.200 EUR, z enim polnjenjem baterije pa se
paraplegikom zagotavlja šest ur avtonomije. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
teh novitet iz tujine ne uvaja, zato bi na tem področju morali narediti korak naprej.
V uvodu je bilo izpostavljeno, da se povečuje število problematičnih mladostnikov.
Nekatere mestne občine imajo ustanovljene centre za pomoč mladim. V okviru FZAB bi
lahko del študentk in študentov aktivirali v center za pomoč mladim. V Ljubljani tak center
zelo dobro deluje, in sicer v okviru preventive po šolah ter v okviru posvetovalnic za
otroke, pri katerih prihaja v družini do nasilja, alkoholizma, ločitev, ipd.
Potrebno je preveriti, ali so v občini Jesenice razpoložljiva zemljišča, na katerih bi se
lahko postavila zavetišča za brezdomce. Preko NATA se namreč dajo zelo poceni kupiti
bivalni kontejnerji. To so kontejnerji po najvišjih standardih, ki jih NATO uporablja na
misijah, stanejo pa od 150 do 200 EUR.
Anita Bregar:
Na Jesenicah za mlade zelo dobro deluje program »Naj mladih ne vzgaja ulica«. Ta
program se izvaja v okviru Društva Žarek.
Če se ljudi namesti v zavetišča, ti ljudje še vedno potrebujejo neko vodenje in podporo,
sicer hitro lahko pride do težav. Dana je bila že pobuda, če bi Jesenice lahko postala
enota za Zgornjo Gorenjsko v okviru Zavetišča Kranj, ki ga financira Mestna občina Kranj.
Župan Blaž Račič:
Domu upokojencev dr. Franceta Berglja se lahko posreduje pobuda za nakup
predstavljenih tehničnih pripomočkov, ni pa potrebe, da o tem Občinski svet sprejme
poseben sklep.
Petra Dečman:
Vsakokrat, ko se potrjujejo nove cene pomoči na domu, se izpostavi tudi problematika
glede preobremenjenosti oskrbovalk. Starostna meja oskrbovalk se zvišuje, poleg tega
pa tega kadra tudi primanjkuje zaradi odhajanja v tujino, kjer je to delo bolje plačano.
Socialne oskrbovalke so pri svojem delu zelo omejene na osnovno pomoč (hranjenje,
umivanje), medtem ko npr. pomoč pri jemanju zdravil ni dovoljena in tega ne smejo
izvajati.
Na temo oskrbe je bil v poletnih mesecih v Splošni bolnišnici Jesenice organiziran
sestanek s predstavniki občin celotne Gorenjske. Dana je tudi pobuda, da se na to temo
organizira regijski posvet, saj je na tem področju potrebno nekaj narediti.
Domu upokojencev dr. Franceta Berglja, ki je izvajalec storitve pomoči na domu, se bo
posredovala pobuda, da naj pripravijo pregled stanja oz. možne rešitve v zvezi z
nakupom dodatne tehnične opreme.
Po razpravi je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
158. sklep 8. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 11. 2019:
ANALIZA STANJA S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA V OBČINI JESENICE –
POROČILO
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Občinski svet občine Jesenice se je seznanil s poročilom Analiza stanja s področja
socialnega varstva v občini Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
POROČILO ŠT. 3 O REALIZACIJI AKCIJSKEGA PROGRAMA VARSTVA OKOLJA ZA
LETO 2019
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
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:
Boris Grilc:
V gradivu je navedeno, da so vsi učinki čiščenja odpadne vode na CČN Jesenice višji,
kot so zakonsko zahtevani, in višji ali enaki kot preteklo leto. Zanima ga, koliko so ti učinki
čiščenja višji od zakonsko zahtevanih.
Alenka Markun:
V primeru KPK je zakonsko zahtevani učinek čiščenja 90 %, v primeru BPK5 pa 85 %. Pri
fosforju in dušiku so zakonsko zahtevani učinki čiščenja okoli 70 – 75 %. Učinki čiščenja
na CČN Jesenice so precej boljši od zakonsko zahtevanih. Tudi onesnaževanje reke
Save z odpadnimi vodami se je zaradi rekonstrukcije čistilne naprave zmanjšalo. Ravno
tako je tudi Acroni na področju čiščenja odpadnih voda v zadnjih letih naredil velik
napredek, in tudi zaradi tega je onesnaževanje reke Save bistveno manjše kot v preteklih
letih.
Janez Marinčič:
Na strani 17 so v tabeli prikazane emisije snovi v zrak iz podjetja SIJ Acroni d.o.o. v
kilogramih. V tabeli ni navedenih nobenih mejnih vrednosti, ravno tako pa tudi ni
navedeno, kaj pomenijo posamezne kratice. Svetniška skupina SD predlaga, da se
pojasni tudi vpliv emisij teh snovi na zdravje ljudi in ekosistemov.
Alenka Markun:
Ko se govori o koncentracijah, so predstavljene analize in meritve. Na koncentracije so
postavljene mejne vrednosti in iz poročila je razvidno, da so v letu 2018 vsi onesnaževalci
na Jesenicah imeli izmerjene koncentracije pod mejnimi vrednostmi.
Drugi del poročila se nanaša na masno onesnaževanje. Na Jesenicah se letno iz vseh
podjetij izpusti v zrak 11,7 ton prahu, od tega 95 % oz. 11 ton odpade na Acroni. Iz
dodatnih podatkov pa je razvidno, da so v tem prahu težke kovine, ki z leti ne bodo
izginile.
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Pri količinah, ki so določene v masah, ni navedenih mejnih vrednosti, ker te vrednosti niso
določene.
Maja Križnar:
Zanima jo, ali so vsa podjetja dolžna Občini posredovati podatke o izvedenih meritvah
emisij. V občini je namreč nekaj podjetij, npr. SIJ SUZ, ki niso zajeta v poročilu.
Alenka Markun:
Podatki v poročilu so zajeti iz dveh baz. Eno bazo vodi Agencija RS za okolje, v njej pa
so navedeni vsi zavezanci, ki so po zakonu dolžni izvajati meritve in morajo posredovati
poročilo. Iz te baze se črpa vir podatkov, koga mora Občina pozvati k predložitvi poročila.
Poleg tega se podatki zbirajo tudi s svojim znanjem in vedenjem. Se pa lahko zgodi, da
na Jesenicah obstajajo tudi podjetja, ki so zavezana k izvajanju meritev, vendar jih nihče
še ni našel in pozval k izvajanju le-teh. Če pa je neko podjetje zavezano k izvajanju
meritev, ga Občina Jesenice pozove k predložitvi poročila, in podjetje je po Zakonu o
varstvu okolja dolžno to poročilo tudi posredovati, zato da imajo občani dostop do teh
podatkov.
Jernej Udir:
Zanima ga, ali v Acroniju več prašenja povzroča proizvodnja, ali deponija žlindre.
Alenka Markun:
V poročilu so prikazani samo izmerjeni podatki iz definiranih virov. Razpršeni viri emisij
prahu v Acroniju v teh podatkih niso zajeti.
Po razpravi je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
159. sklep 8. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 11. 2019:
POROČILO ŠT. 3 O REALIZACIJI AKCIJSKEGA PROGRAMA VARSTVA OKOLJA ZA
LETO 2019
Sprejme se Poročilo št. 3 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2019.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 26
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
POROČILO ŽUPANA O REALIZACIJI SKLEPOV, SPREJETIH NA SEJAH
OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE V MANDATNEM OBDOBJU 2018 – 2022
V razpravi sta sodelovala:
Jure Krašovec:
V poročilu so navedene vse pobude, nikjer pa ni razvidno, katere od njih so bile tudi
dejansko realizirane. Prevečkrat je namreč dan odgovor, kaj vse se ne da, zato predlaga,
da se v poročilo doda tudi informacija, katere do pobud so bile realizirane.
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Vlado Mlinarec:
Zanima ga, kdaj bo posredovan odgovor na pobudo, ki je bila dana na seji Statutarno
pravne komisije, nanaša pa se na možnost prehoda k drugemu koncesionarju za
obdelavo odpadkov.
Po razpravi je župan Blaž Račič v sprejem predlagal
160. sklep 8. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 14. 11. 2019:
POROČILO ŽUPANA O REALIZACIJI SKLEPOV, SPREJETIH NA SEJAH
OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE V MANDATNEM OBDOBJU 2018 – 2022
Sprejme se Poročilo župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta
občine Jesenice v mandatnem obdobju 2018 – 2022.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA – 20
PROTI - 2
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11:
VPRAŠANJA IN POBUDE
Župan Blaž Račič je svetnikom predstavil informacije:
 o obisku predstavnikov Direkcije RS za infrastrukturo, Sektorja za železnice;
 o sestanku županov na Ministrstvu za okolje in prostor glede postavitve
sežigalnice za odpadke;
 o Koordinaciji županov Zgornje Gorenjske, ki je bila na Jesenicah in na kateri se je
obravnavala tudi problematika odlaganja odpadkov;
 o rezultatih revizije postopka za plačilo kotizacije za EP v košarki leta 2013;
 o posredovanju dopisa na Ministrstvo za zdravje glede imenovanja novega
direktorja Splošne bolnišnice Jesenice;
 o vloženem amandmaju k državnem proračunu, s katerim naj bi se zagotovila
sredstva za prenovo gorenjske železniške proge;
 o začetku Čufarjevih dni v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice ter
 o terminu naslednje seje Občinskega sveta, ki bo predvidoma 12. 12. 2019.
Župan Blaž Račič je odprl razpravo še za vprašanja in pobude svetnikov:
11.1 dr. Borut Stražišar – pobuda - ustno
135. pobuda 8. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 14. 11. 2019 k 11.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE
Predlaga, da Občinski svet sprejme sklep, s katerim se bo županu Občine Jesenice
naložilo, da v dogovorih z Ministrstvom za okolje in prostor opozori, da je financiranje
sežigalne naprave obveznost države in ne občin. Potrebno je opozoriti, da gre na
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Jesenicah za degradirano območje in da bi postavitev takega objekta na nek način
prispevala tudi k standardu ljudi, ki živijo na tem degradiranem območju.
11.2 dr. Borut Stražišar – pobuda - ustno
136. pobuda 8. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 14. 11. 2019 k 11.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE
Pri iskanju rešitev glede sežiga odpadkov naj župan seznani ministra, da vprašanje
sežiga ali sosežiga absolutno odpade, in da Občinski svet na Jesenicah zahteva, da se
gre v sežig odpadkov, kajti sosežig odpadkov ne bo rešil celotne problematike glede
nakopičene lahke frakcije. Poleg tega pa tudi ločevalnice odpadkov očitne ne delajo
dovolj kvalitetnih ločenih frakcij, da bi tudi v bodoče lahko izvajali sosežig.
Obveznost države in koncesionarja je, da se med seboj dogovorita, kdo bo plačeval sežig
odpadkov, kajti to ni več obveznost občine, saj so občani za sežig teh odpadkov stroške
enkrat že plačali.
Blaž Račič:
Sosežig odpadkov je predviden v enem od že obstoječih objektov, npr. v TEŠ-u. Občina
Jesenice se ne bo pogovarjala o sosežigu odpadkov, temveč kvečjemu o sežigu
odpadkov, s tem, da bo potrebno uporabiti najboljšo razpoložljivo tehnologijo in zagotoviti
tudi ustrezen nadzor javnosti nad delovanjem takega objekta.
11.3 Iztok Pergarec – pobuda - ustno
137. pobuda 8. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 14. 11. 2019 k 11.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE
Stanovalci Tavčarjeve ulice se spopadajo z vedno bolj perečim problemom parkiranja. Na
Tavčarjevi ulici 1 in 1/a so bile pred kratkim narisane nove črte, na Tavčarjevi ulici 2 pa so
te črte že zabrisane in zato prihaja tudi do nepravilnega parkiranja. Stanovalci dajejo
pobudo, da se na novo zarišejo tudi črte na Tavčarjevi ulici 2 oz. v kolikor za ta namen ni
zagotovljenih sredstev v proračunu, so jih pripravljeni zarisati tudi sami, vendar v tem
primeru prosijo za navodila, da se to čim preje uredi.
11.4 Alma Rekić – vprašanje - ustno
138. vprašanje 8. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 14. 11. 2019 k 11.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE
V zvezi z izpustom odpadkov iz zbirnega centra v reko Savo, je bil medobčinski inšpektor,
gospod Jarkovič, s strani gospoda Lavtižarja iz Policijske postaje Jesenice pozvan k
odvzemu vzorca, vendar ni naredil nič. Dobil je slike in poziv, vendar ni naredil nič, zato
dvomi, da bo kdo od pristojnih kaj naredil. Sama je namreč na zvočniku imela pogovor
gospoda Jarkoviča in gospoda Račmana, ko sta si prelagala odgovornost.
V določeni meri bi se lahko odzval vsaj Oddelek za okolje in prostor. Nesprejemljivo je, da
gre za onesnaženje, govori pa se o političnem poigravanju. To se ni zgodilo samo enkrat,
temveč se je zgodilo šestkrat. Odpadki so v dokumentaciji zavedeni kot gradbeni
odpadek, čeprav se gradbenih odpadkov ne vozi s cisterno. Policija je te odpadke tudi
slikala in iz slike je razvidno, da gre za steklo, zmleto plastiko, itd. Gospod Jarkovič je tudi
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odgovoril, da ni res, da se nič ne sme izlivati v Savo. Glede na te informacije prosi za
pisen odgovor, kaj se lahko izliva v reko Savo in kje je to opredeljeno.
Do 30. 10. 2019 so se ti odpadki odlagali na deponijo, potem pa je vodja deponije,
Tamara Hribar, to prepovedala. Takrat so se začele težave z izlivom v Savo, zato bi
morali vsi skupaj bolj pristopiti k temu problemu. Po medijski objavi se je delavec JEKA
tudi sam prijavil, da je moral potvarjati podatke po navodilu nadrejenega. Prijavo je podal
v petek in zopet pozval gospoda Jarkoviča k odvzemu vzorca. Zopet ni bilo narejenega
nič, čeprav je bilo občinsko redarstvo vsaj štirikrat pozvano k odvzemu vzorca.
11.5 Boris Grilc – vprašanje - ustno
139. vprašanje 8. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 14. 11. 2019 k 11.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE
Prosi za pisni odgovor Medobčinskega inšpektorata in redarstva:
- koliko vzorcev in na kateri dan je bilo odvzetih;
- ali so bili vzorci odvzeti tudi na Čistilni napravi Jesenice;
- ali in kdaj so bili vzorci poslani v analizo;
- kakšni so rezultati analiz in posledično, kakšni so ukrepi MIR-a.
Skrbi ga, vendar ne na politični ravni, kot se je pisalo po Facebooku, ker se sam na to ne
odziva, da ni pravega odziva Občine, predvsem pa tistih, ki so pristojni za to področje.
Dve leti nazaj so že opozarjali na delovanje čistilne naprave. Vse dopise ima spravljene
in lahko prebere laži, ki so bile v njih navedene. Ljudem naj se pove, da čistilna naprava
ne dela, na pa da se pišejo zavajajoči odgovori. Končno naj se dajo prave informacije
kako deluje čistilna naprava, predvsem pa pričakuje, da bo Občina na tem kaj več
naredila.
11.6 Vlado Mlinarec – vprašanje - ustno
140. vprašanje 8. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 14. 11. 2019 k 11.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE
S strani Direkcije RS za infrastrukturo, Sektorja za železnice je bil leta 2018 posredovan
odgovor, v katerem navajajo, da so Jesenice ena izmed najbolj zvočno obremenjenih
občin. V odgovoru iz leta 2019 pa je navedeno, da so ravni hrupa na Jesenicah pod
mejnimi vrednostmi.
Vprašanje se je nanašalo na območje železniške proge od železniške postaje na
Jesenicah proti Avstriji, saj je na tem območju tudi največji delež prebivalstva. Verjame,
da ob progi proti Kranju mejne vrednosti hrupa niso presežene.
Na DRSI, Sektor za železnice naj se posreduje vprašanje, kakšne so izmerjene vrednosti
hrupa na relacijo od železniške postaje Jesenice proti Avstriji (do predora na Hrušici).
11.7 Vlado Mlinarec – pobuda - ustno
141. pobuda 8. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 14. 11. 2019 k 11.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE
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Predlaga, da Občinski svet sprejme sklep v podporo županom gorenjskih občin, ki si
prizadevajo, da se v državni proračun vrnejo sredstva za obnovo gorenjske železniške
proge. Obveščen je, da bo tudi v drugih občinah predlagano, da občinski sveti sprejmejo
tak predlog sklepa.
Blaž Račič:
Poslovnik o delu občinskega sveta ne predvideva glasovanja pri točki Vprašanja in
pobude. Ko je bila sprejeta odločitev, da se ta sredstva izvzamejo iz državnega
proračuna, pa so župani gorenjskih občin takoj posredovali dopis na pristojne službe, da
se s to odločitvijo ne strinjajo.
11.8 Tomaž Tom Mencinger – informacije - ustno
Zadolženost slovenskih občin:
Po zadnjih podatkih se ugotavlja, da se po treh letih zmanjševanje dolga ureja. Je pa
predvsem zadnje leto zopet leto, ko zadolženost slovenskih občin narašča. Na
Gorenjskem se skupni dolg zmanjšuje. Na dan 31. 12. 2017 je bila skupna zadolženost
gorenjskih občin nekaj več kot 82 mio evrov, na dan 31. 12. 2018 pa 78 mio evrov.
Občina Jesenice je lahko za zgled, saj se je njen dolg iz 4,8 mio evrov znižal na 3,8 mio
evrov. Najbolj zadolžena na gorenjskem je občina Komenda, katere dolg znaša 986 EUR
na prebivalca.
Splošna bolnišnica Jesenice:
Občina Jesenice je posredovala vse dokumente za vzpostavitev regijske bolnišnice na
Jesenicah. Odgovora s strani ministrstva Občina Jesenice še do danes ni prejela, s tem,
da je bil 3. 4. 2019 imenovan tudi nov minister za zdravje. Poleg tega so se zapletli tudi
postopki pri razpisu za imenovanje novega direktorja Splošne bolnišnice Jesenice. Bivši
direktor, gospod Poklukar, je odšel na drugo delovno mesto v UKC Ljubljana, v postopku
imenovanja novega direktorja, pa je bila dana pritožba na izbranega kandidata.
Slovenske železnice:
V kratkem se bo sprejemal državni proračun za leti 2020 in 2021. V ta predlog proračuna
ni vključenih sredstev za obnovo železniške proge od Kranja do Jesenice, razen za
obnovo železniškega predora Karavanke.
Volitve:
Ustavno sodišče je zavzelo stališče, da je potrebno odločati o številu okrajev in številu
volivcev. 1. volilni okraj (Jesenice) je prevelik v primerjavi z drugimi volilnimi okraji. Kranj
ima tri volilne okraje, Radovljica in Škofja Loka pa imata po dva volilna okraja, kar
pomeni, da so že sedaj v prednosti. Jesenice bodo po novem predlogu samostojen volilni
okraj, kar je dobro.
11.9 Uroš Lakić – vprašanje - ustno
142. vprašanje 8. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 14. 11. 2019 k 11.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE
Postavlja vprašanja za direktorja javnega komunalnega podjetja Uroša Bučarja:
- ali se sme karkoli odlagati v reko Savo in če se sme, kaj se lahko odlaga;
- ali lahko kot direktor javnega komunalnega podjetja zagotovi, da zaposleni delavci v
javnem komunalnem podjetju niso ničesar spuščali v Savo;
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- kam se odlaga blato iz čistilne naprave ter ali je to blato sledljivo od izvora do
končnega odlaganja;
- ali lahko kot direktor zagotovi, da podjetje Ecosynergy ni brezplačno koristilo javne
infrastrukture, prostorov, delovnih strojev ter storitev delovne sile. V kolikor to ni res,
ga zanima, kolikšna je bila višina najemnine za te prostore. Zanima pa ga tudi, kje
občani lahko vnovčijo kupone, ki so jim ostali iz tega projekta.
11.10 Uroš Lakić – pobuda - ustno
143. pobuda 8. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 14. 11. 2019 k 11.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE
Podjetje Plastkom naj bi zaradi začetka obnove Prešernove ceste imelo onemogočen
dostop do svojih poslovnih prostorov. Na tem območju je manjša poslovna cona, zato naj
se zadeve uredijo tako, da bodo podjetja na tem območju lahko nemoteno poslovala.
Hkrati izreka pohvalo, da se je končno uredila javna razsvetljava na Benedičičevi ulici.
Dva droga te javne razsvetljave stojita na zasebnih zemljiščih, kar je lahko spodbuda tudi
krajanom Kočne, da bodo v skupno dobro odstopili zemljišča za izgradnjo pločnika na
tem območju.
Župan Blaž Račič:
Javnost je bila že obveščena, da bo v času obnove Prešernove ceste na tem območju
promet omejen. Podjetjem, ki delujejo na tem območju, pa bo dostop omogočen tudi med
potekom del.
Boris Grilc:
Na tem območju so postavljeni prometni znaki, ki prepovedujejo dovoz, zato bi bilo
potrebno postaviti samo še dopolnilne table.
11.11 Žarko Štrumbl – vprašanje - ustno
144. vprašanje 8. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 14. 11. 2019 k 11.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE
Nekaj svetnikov si je ogledalo stanje na Osnovni šoli Koroška Bela. Svetnikom so bili
posredovani tudi dopisi in predračuni, koliko bi stala obnova šole po delih. Skupaj s tem
dopisom je bil posredovan tudi primer šole v Lipnici, kjer so preko razpisa dobili
nepovratna sredstva. Zanima ga, ali bo Občina Jesenice pristopila k sanaciji Osnovne
šole Koroška Bela.
Petra Dečman:
Odgovor glede sanacije Osnovne šole Koroška Bela je bil pripravljen in tudi že
posredovan po elektronski pošti. Pri razpisu Ministrstva za infrastrukturo za kohezijska
sredstva so predmet sofinanciranja samo celostne obnove objektov. Glede na to, da se je
Osnovna šola Koroška Bela v preteklih letih fazno že obnavljala, je bila skupaj z
ravnateljem šole sprejeta odločitev, da se z investicijo kandidira za sredstva Eko sklada.
Vrednost obnove strehe po projektantski oceni znaša skupaj z DDV-jem nekaj več kot
100.000 EUR.
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11.12 Žarko Štrumbl – vprašanje - ustno
145. vprašanje 8. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 14. 11. 2019 k 11.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE
Zanima ga, zakaj istočasno z obnovo železniške postaje Občina Jesenice ne pristopi k
ureditvi parkirišča P+R, za kar se lahko pridobijo nepovratna evropska sredstva. Podobno
parkirišče bi lahko uredili tudi pri železniški postaji na Slovenskem Javorniku.
11.13 Tomaž Tom Mencinger – vprašanje - ustno
146. vprašanje 8. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 14. 11. 2019 k 11.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE
Zanima ga, ali držijo informacije, da je ponovno zamočilo prostore v Osnovni šoli Toneta
Čufarja.
Petra Dečman:
V začetku prejšnjega tedna je v več delih zamočilo prostore Osnovne šole Toneta
Čufarja. Ravnateljica je kljub temu s svojimi sodelavci poskrbela za nemoten potek
pouka. Nadzor in Občina pa ves čas spremljata stanje, da bo vsa dodatno nastala škoda
ustrezno sanirana.
11.14 Vlado Mlinarec – vprašanje - ustno
147. vprašanje 8. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 14. 11. 2019 k 11.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE
Prosi za pisna pojasnila, kaj se dogaja na zasebnem zemljišču gospoda Bahuna. Menda
so se na njegovem zemljišču brez njegovega dovoljenja gradili jaški in vodi. Gospod naj
bi se že večkrat oglasil tudi na Občini, vendar je vedno dobil odgovor, da drugače ne gre.
11.15 Veronika Vidmar – vprašanje - pisno
148. vprašanje 8. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 14. 11. 2019 k 11.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE
Glede parkirišča pri bolnici: rečeno je bilo, da je oz. bo zaprto dokler se razmerja med
HETO in bolnico ne uredijo. Mar Občina, kot delni lastnik, nima nobene besede pri
uporabi? Glede na to, da bi nam prav prišlo vsako parkirišče ob pomanjkanju le-teh.
11.16 Žiga Pretnar – vprašanje - pisno
149. vprašanje 8. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 14. 11. 2019 k 11.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE
Kaj se dogaja na področju obnove otroških igrišč, da se obnove ne realizirajo skladno s
programom obnov? Ali bi bilo potrebno razpise za obnovo začeti terminsko prej kot se lete objavlja sedaj?
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11.17 Žiga Pretnar – vprašanje - pisno
150. vprašanje 8. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 14. 11. 2019 k 11.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE
Kaj je z obnovo strehe na Osnovni šoli Toneta Čufarja, da se ponovno dogaja, da ob
padavinah prostore osnovne šole zaliva voda?
,11.18 Uroš Lakić – vprašanje - pisno
151. vprašanje 8. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 14. 11. 2019 k 11.
točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE
Vprašanja za BM Veritas:
1. Leta 2014 se je koncesija podaljšala. Razlog naj bi bila sprememba tehnologije
(predvideva, da je mišljena dodatna biološka obdelava). Ali je to zadostna podlaga za
podaljšanje koncesije brez novega razpisa, oziroma kdaj je podaljšanje koncesije brez
ponovnega javnega razpisa sploh mogoče (po pogodbi je namreč določeno, da se ta
lahko podaljša eno leto pred iztekom koncesije, ki pa ni bilo leto 2014)? Ali je bilo
pravilno, da se je kar z Aneksom št.1 podelila koncesija za 15 let, čeprav ja bila
prvotno podeljena za 10 let, na osnovi javnega razpisa?
2. Iz koncesijske pogodbe je razvidno, da naj bi bila družba Ekogor do 31. 7. 2012 dolžna
zgraditi vso infrastrukturo, namenjeno opravljanju dejavnosti. Sprememba zakonodaje
se je zgodila leta 2014 in gradnjo infrastrukture zamaknila na 31. 12. 2015. Kaj se je
dogajalo v teh dveh letih? Ali je Ekogor gradil infrastrukturo v tem času, saj ni mogel
predvidevati, da se bo zakonodaja spremenila?
3. Kaj je bilo z bančnimi garancijami, ki bi jih Ekogor moral predložiti? Ali je predložil
garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti - izgradnjo
infrastrukture v vrednosti 300.000 €, z veljavnostjo 31. 10. 2012 (po pogodbi z
veljavnostjo do 31. 12. 2012)? V aneksu št. 2 je bil znesek kasneje popravljen na
100.000 €. Ali je bila predložena ta garancija in kdaj?
4. Zahtevana je bila sklenitev zavarovanja, kjer bi Občina odredila najnižjo vrednost.
Zakaj ga do letos še vedno ni? Razlog Ekogor-ja, da takšno zavarovanje sploh ni
možno. Zakaj?
5. Kaj se je dogajalo z izračunom cen? Omenja se obračunavanje višje amortizacije od
predpisane, kar posledično vpliva na določitev cene obdelovanja odpadkov.
6. Ali sta se Občina in Ekogor dolžna ravnati po uredbi MEDO? Ali je koncesionar dolžan
pripraviti elaborat z določitvijo cen? Ali je občinski svet dolžan to ceno potrditi? Ali je
dolžan Ekogor pri določitvi cene upoštevati t. i. posebne storitve, ki jih opravlja za
druge občine in temu posledično zmanjšati ceno iz tega naslova?
7. Ali je Ekogor, kot izvajalec gospodarske javne službe, dolžan pripraviti revidirane
računovodske izkaze?
Drugih informacij, vprašanj in pobud ni bilo, zato je župan Blaž Račič 8. redno sejo
Občinskega sveta zaključil ob 19.45 uri.
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