OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za gospodarstvo in
gospodarske javne službe

Številka: 032-25/2011
Datum: 20.10.2011

SKRAJŠAN ZAPIS
10. REDNE SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE, KI JE BILA V SREDO, 19.10.2011
OB 16.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Robert PAJK, Igor ARH, Jože ZORC, Marijan NIKOLAVČIČ in Ana Marija
KOROŠEC.
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN:
Stanislav PEM.
OSTALI PRISOTNI:
Podžupan Miha REBOLJ, Slavka BRELIH – direktorica občinske uprave (delno),
Marko MARKELJ – direktor Komunalne direkcije, Ivan HOČEVAR – direktor JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice, mag. Vera DJURIĆ DROZDEK – vodja Oddelka za gospodarstvo ter
mag. Božena RONNER – svetovalka župana za Občinski svet, protokol in
informiranje.
Predsednik Odbora je predlagal v sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 9. redne seje Odbora za
gospodarstvo in gospodarske javne službe z dne 21.09.2011.
2. Predlog Odloka o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah v občini
Jesenice - HITRI POSTOPEK.
3. Predlog Občinskega razvojnega programa občine Jesenice za obdobje 20112025 – DRUGA OBRAVNAVA.
4. Predlog Odloka o znaku »narcisa« - DRUGA OBRAVNAVA.
5. Predlog za subvencijo najemnine za upravljanje javne infrastrukture v lasti občine
Jesenice in Vmesno poročilo o izvajanju Strategije razvoja daljinskega ogrevanja
mesta Jesenice v obdobju 2011-2014 (za leto 2011).
6. Prenos koncesije na družbo Ekogor d.o.o. s prenosom stavbne pravice.
7. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Dnevni red je bil sprejet.
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TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 9. REDNE SEJE
ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE Z DNE
21.09.2011.
Razprave in pripomb na zapisnik 9. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 9. redne
seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe z dne 21.09.2011.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O GOSPODARSKIH JAVNIH
SLUŽBAH V OBČINI JESENICE - HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je dal Marko Markelj.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Odloka o spremembah odloka o
gospodarskih javnih službah v občini Jesenice - hitri postopek.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG OBČINSKEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE JESENICE ZA
OBDOBJE 2011-2025 – DRUGA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je dala mag. Vera Djurić Drozdek.
V razpravi so sodelovali:
Marijan Nikolavčič:
V Razvojnem programu je na strani 18, pod točko 1.8 naveden register
nepremične kulturne dediščine. Zanima ga, kam pa sodi premično premoženje,
predvsem železarska dediščina.
Po stečaju Železarne Jesenice je bilo veliko obratov zaprtih in se kakšni zelo
stari eksponati sedaj nahajajo po raznih skladiščih. O teh železarskih
premičninah ni nič napisano.
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Dva taka velika eksponata sta Peltonovo kolo in ozkotirne lokomotive, ki že več
let razpadajo, nihče pa jih ne restavrira in postavi na ogled.
Mag. Vera Djurić Drozdek:
Muzej že po zakonu skrbi tako za premično, kot tudi za nepremično kulturno
dediščino.
Mag. Božena Ronner:
Lokomotive na Stari Savi so v postopku obnavljanja, je pa namen, da ostanejo
v teh halah, kjer so sedaj, ker jih bodo ravno tam ljudje lahko videli.
Gornjesavski muzej Jesenice se lahko zaprosi, da do seje Občinskega sveta
pripravi seznam eksponatov, ki so že v njegovi posesti oz. kateri eksponati iz
železarske zbirke še obstajajo.
Zanima jo, kateri so še aktivni člani Strateškega sveta, saj je v gradivu
napisanih kar nekaj ljudi, ki so bolj malo oz. niso skoraj nič sodelovali pri
pripravi Razvojnega programa.
Mag. Vera Djurić Drozdek:
Sklicanih je bilo kar nekaj sej Strateškega sveta, čeprav je res, da na nobeni
seji niso bili prisotni vsi člani.
Robert Pajk:
Predlaga, da se preveri seznam Strateškega sveta in kateri člani so tudi
dejansko operativni.
V prilogi 2 – Razvoj komunalnih dejavnosti, se v poglavju 1.3 Spodbujanje
razvoja gospodarstva pojavljajo navedbe, da se posamezne aktivnosti
nameravajo realizirati v letih 2010 – 2013. Te letnice naj se uskladijo, saj je
sedaj že konec leta 2011, pa Razvojni program sploh še ni sprejet.
Pri CERO-tu je navedeno, da se bodo nadaljnje investicije izvajale glede na
izplen sredstev na nacionalni ravni. Sedaj se že ve, da v rebalansu državnega
proračuna za leto 2011 ni namenjenih nič sredstev za regijske centre za
ravnanje z odpadki.
Igor Arh:
V Razvojnem programu je uporabljena letnica 2010, ker se je program v tem
letu začel pripravljati. Verjetno pa ni nobenega problema, da se ta letnica sedaj
popravi oz. ustrezno uskladi.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
1. Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Občinskega razvojnega programa
občine Jesenice za obdobje 2011 – 2025 v drugi obravnavi.
2. Do seje Občinskega sveta se od Gornjesavskega muzeja Jesenice pridobi
seznam eksponatov premične kulturne dediščine, pripravi pa se tudi seznam
popravkov letnic pri izvajanju posameznih projektov.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O ZNAKU »NARCISA« - DRUGA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je dala mag. Vera Djurić Drozdek.
Jože Zorc je predlagal, da bi znak »narcisa« morali imeti na svojih dresih tudi
hokejisti Hokejskega kluba Acroni, in sicer bi ta znak lahko nosili častno.
Mag. Vera Djurić Drozdek je pojasnila, da je na podlagi Odloka potrebno zaprositi za
uporabo znaka, potem pa se prosilcu izda odločba v katere namene znak lahko
uporablja.
Marijan Nikolavčič je postavil vprašanje, ali se bo Občina Jesenice prijavila na razpis
Pošte Slovenije za izdajo rednih ali spominskih znamk z motivom narcise.
Mag. Božena Ronner je pojasnila, da je prijava na razpis Pošte Slovenije mogoče le
pod posebnimi pogoji, ki so vnaprej določeni. Občina Jesenice je že izdala osebne
znamke z motivom narcise, lahko pa se kljub temu preveri, kdaj bo Pošta Slovenije
objavila razpis, in se nanj tudi prijavi.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Odloka o znaku »narcisa« - DRUGA
OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG ZA SUBVENCIJO NAJEMNINE ZA UPRAVLJANJE JAVNE
INFRASTRUKTURE V LASTI OBČINE JESENICE IN VMESNO POROČILO O
IZVAJANJU STRATEGIJE RAZVOJA DALJINSKEGA OGREVANJA MESTA
JESENICE V OBDOBJU 2011-2014 (ZA LETO 2011).
Podrobno uvodno obrazložitev so dali Marko Markelj, Ivan Hočevar in Robert Pajk.
V razpravi so sodelovali:
Marijan Nikolavčič:
Zanima ga, kako se ogreva Splošna bolnišnica Jesenice.
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Ivan Hočevar:
Splošna bolnišnica Jesenice je sedaj priklopljena na vročevod, dogreva pa se z
mazutom. Ker je ta objekt slabo izoliran in energetsko zelo potraten, tudi oni
pripravljajo projekt za energetsko sanacijo objekta.
Marko Markelj:
Bolnišnica je želela biti priklopljena na vročevod samo za konice, sicer pa se je
želela ogrevati na zemeljski plin. Vendar pa priklop na zemeljski plin ne sodi
med obnovljive vire energije, na podlagi katerih bi lahko pridobili sredstva za
sanacijo objekta. Zato verjetno na razpisu za nepovratne sredstva tudi niso
uspeli.
Ana Marija Korošec:
Zanima jo, ali je podpis aneksa k pogodbi za prihodnje leto med Občino JEKOIN-om in proizvajalcem prinesel kakšne pozitivne učinke pri ceni za JEKO-IN in
pri ceni za uporabnike.
Ivan Hočevar:
Podpis aneksa je prinesel predvsem ta pozitiven učinek, da se cena v fiksnem
delu že 10 let ni nič spremenila.
Marijan Nikolavčič:
Zanima ga, koliko je na deponiji Mala Mežakla bioplina, ki bi ga lahko
izkoriščali.
Ivan Hočevar:
Bioplina je trenutno na letnem nivoju okoli milijon kubikov, vendar pa se bo ta
količina zmanjševala, ker bo polje A počasi biostabilizrano, polje B pa se bo
zapolnilo. S tem, ko se ločeno zbirajo biološki odpadki in ko se ločeno zbira
zeleni odrez, pa se tudi v odlagalna polja vnaša bistveno manj bioenergije, kot
pa se jo je v preteklosti.
Robert Pajk:
Ker se cena ni spremenila že deset let, to pomeni, da je bila cena fiksnega
dela definirana glede na stroške iz leta 2000. Glede na stroške iz leta 2011,
upoštevaje odpise vrednosti, bi moral biti fiksni del cene najmanj 35 % višji. Če
pa se upoštevajo še celotni odpisi terjatev, pa bi moral biti fiksni del cene kar
50 % višji.
Ana Marija Korošec:
Do leta 2001 je bilo mogoče fiksni del cene povišati. Zanima jo, zakaj se ta del
cene takrat ni povišal, oz. ali je takrat JEKO-IN fiksni del cene oblikoval
previsoko.
Marko Markelj:
Največji preskok je nastal s 01.01.2010, kajti do takrat so bili možni odpisi.
Sedaj pa so vsi stroški evidentirani ter dokazani in se jih ne da nič odpisati.
Pri odpisih vrednosti je bil problem, ker sredstva niso prišla nazaj in se do leta
2010 infrastruktura skoraj ni vzdrževala.
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Ana Marija Korošec:
Pred leti se je fiksni del oz. priključna moč javnim zavodom na nek umeten
način zniževala. Zanima jo, ali se to še vedno dogaja.
Ivan Hočevar:
Ta trenutek je fiksni del za vse uporabnike enak, to pomeni, da se 100 %
upošteva obračunska priključna moč.
Ana Marija Korošec:
Osebno meni, da tudi ponovna ocena infrastrukture za uporabnike ne bo
prinesla kakšnih bistvenih sprememb v kalkulaciji fiksnega dela cene.
V zelo kratkem času bodo uporabniki morali plačati vse, kar pomeni katastrofo
za finančno stanje občanov.
Ivan Hočevar:
Cilj novega vrednotenja infrastrukture je tudi ta, da se natančno ugotovi, kaj je
v lasti Občine in kaj je v lasti Železarne, na območju, ki ga še vedno pokriva
Enos.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejem predlog za subvencijo najemnine za
upravljanje javne infrastrukture v lasti občine Jesenice z Vmesnim Poročilom o
izvajanju Strategije razvoja daljinskega ogrevanja mesta Jesenice v obdobju
2011-2014 (za leto 2011).
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PRENOS KONCESIJE NA DRUŽBO EKOGOR D.O.O. S PRENOSOM STAVBNE
PRAVICE.
Uvodno obrazložitev je dal Marko Markelj.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme Informacijo o prenosu koncesije za
sortiranje mešanih komunalnih odpadkov v občini Jesenice na družbo Ekogor
d.o.o.,
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 7:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
7.1 Ana Marija Korošec:
Pohvalila bi Poročilom o izvajanju Strategije razvoja daljinskega ogrevanja mesta
Jesenice v obdobju 2011-2014, ki sta ga za leto 2011 pripravila Marko Markelj in
Peter Pfajfar. Poročilo je namreč prvič obširno in razumno pripravljeno.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 17.32 uri.

ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
ROBERT PAJK
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