OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za gospodarstvo in
gospodarske javne službe

Številka: 032-27/2011
Datum: 17.11.2011

SKRAJŠAN ZAPIS
11. REDNE SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE, KI JE BILA V SREDO, 16.11.2011
OB 16.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Robert PAJK, Igor ARH, Jože ZORC, Marijan NIKOLAVČIČ, Stanislav PEM in Ana
Marija KOROŠEC.
OSTALI PRISOTNI:
Podžupan Miha REBOLJ, Slavka BRELIH – direktorica občinske uprave, Marko
MARKELJ – direktor Komunalne direkcije, Ivan HOČEVAR – direktor JEKO-IN, d.o.o.,
Jesenice, Nuša JELENC – vodja sektorja Komunalnih dejavnosti pri JKP 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 10. redne seje Odbora za
gospodarstvo in gospodarske javne službe z dne 19.10.2011.
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o oglaševanju in
plakatiranju v občini Jesenice – HITRI POSTOPEK.
3. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v občini
Jesenice za leto 2012.
4. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2012 – PRVA OBRAVNAVA.
5. Predlog dopolnitve cenika za obračun storitev pri vzdrževanju javnih površin.
6. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Dnevni red je bil sprejet.
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TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 10. REDNE SEJE
ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE Z DNE
19.10.2011.
Razprave in pripomb na zapisnik 10. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 10. redne
seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe z dne 19.10.2011.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 5
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
OGLAŠEVANJU IN PLAKATIRANJU V OBČINI JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je dal Marko Markelj.
Marijan Nikolavčič je povedal, da so redarji že v prejšnji sestavi popisovali stare
napise od raznih podjetij. Zanima ga, ali so se ti napisi sedaj že odstranili, ali so še
vedno nameščeni, ter kakšna bo kazen za tiste, ki napisov niso odstranili.
Marko Markelj je odgovoril, da je evidenca oglaševalnih tabel vzpostavljena, ker se
za njih plačuje taksa. Z veljavnim Odlokom je bilo določeno, da morajo vsi pridobiti
dovoljenje za postavitev v skladu s tem Odlokom, vendar pa bi ta dovoljenja lahko
pridobili samo, če bi bile narejene strokovne podlage. S predlagano spremembo
Odloka bo to možno speljati, table pa do sedaj niso bile odstranjene, kajti nihče niti ni
zaprosil za dovoljenje.
Druge 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 in
dopolnitvah odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini Jesenice - hitri
postopek.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 3:
PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE PO ODLOKU O
OBČINSKIH TAKSAH V OBČINI JESENICE ZA LETO 2012.
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 predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke
po Odloku o občinskih taksah v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 55/07) za leto
2012, v višini 0,0569 EUR.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE
OBRAVNAVA.

JESENICE

ZA

LETO

2012

–

PRVA

Uvodno obrazložitev k predlogu Proračuna občine Jesenice za leto 2012 sta dala
mag. Vera Djurić Drozdek in Marko Markelj, vsak iz svojega delovnega področja.
V razpravi so sodelovali:
Igor Arh:
Pri področju komunalne infrastrukture je vključena tudi prometna signalizacija.
V prihodnjih letih pa bi bilo potrebno razmišljati, da bi pričeli tudi z enotnim
označevanjem ulic in pomembnejših objektov na celotnem območju občine.
V uvodu je bila omenjena tudi zamenjava bakle na odlagališču Mala Mežakla.
Zanima ga, ali se kaj razmišlja o boljši izrabi bioplina iz odlagališča in kako
daleč so ti projekti.
Marko Markelj:
Glede izrabe deponijskega plina je bila s strani ENOS-a že narejena neka
idejna zasnova za plinovod. Njihov interes je, da se ta bioplin pripelje do
kotlarne za uporabo za daljinsko ogrevanje. To je ena od opcij, s katero bi
lahko potem tudi znižali stroške proizvodnje toplotne energije oz. stroške
JEKO-IN-ovega nakupa te energije. Trasa se je že usklajevala, ker mora biti
usklajena tudi s kanalizacijo Podmežakla in s spremembami trase daljinske
kolesarske povezave.
Deponijski plin je uporaben tudi za potrebe nadaljnje obdelave bioloških
odpadkov. Ena od opcij je torej tudi ta, da bi se bioplin lahko uporabil na sami
lokaciji odlagališča za te potrebe.
Z izgradnjo sortirnice bo na lokaciji odlagališča postavljena tudi trafo postaja,
tako da bi kot tretjo opcijo izrabe bioplina lahko na sami lokaciji odlagališča
proizvajali električno energijo in jo pošiljali v omrežje. Po ocenah je
deponijskega plina trenutno okoli en milijon kubikov letno, bo pa z leti tega
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plina vedno manj, zaradi manjše količine odpadkov in tudi zaradi drugačne
sestave odpadkov, ki se bodo še lahko odlagali na deponijo.
Stanislav Pem:
V gradivu so na strani 13 in 14 navedeni pogoji, ki jih je določil UMAR
11.10.2011 in so bili podlaga za pripravo proračuna. Ti pogoji so se po tem
datumu bistveno zmanjšali oz. poslabšali, zato ga zanima, ali so v predlogu
proračuna kakšne rezerve, saj bo sigurno prišlo do zmanjševanja proračuna
oz. ali se bodo že v času do sprejetja proračuna določene postavke korigirale.
V proračunu je čez 4 milijone EUR transferov, od česar je skoraj 3,7 milijone
EUR teh transferov iz državnega proračuna in iz Evropskih sredstev. Samo na
postavki Stara Sava je v proračunu predvidenih 1.250.000 EUR teh transferov,
zato ga zanima, ali so te postavke tudi dejansko realne in bodo realizirane.
V področje 18 – Kultura, šport in nevladne organizacije je vključena tudi
proračunska postavka Športna dvorana Podmežakla. Na tej postavki je v letu
2012 predvidenih 1.000.000 EUR državnih sredstev in 1.768.000 EUR lastnih
sredstev. Za leto 2013, ko naj bi bila športna hala tudi dokončana, pa je
predvidenih lastnih sredstev 3.334.000 EUR. Postavlja se mu vprašanje, ali ne
bi bilo bolj smotrno v letu 2012 povečati lastna sredstva in halo zgraditi v
večjem obsegu, manjši del lastnih sredstev pa pustiti za dokončanje športne
hale v letu 2013. Spomladi leta 2013 mora biti namreč športna hala
dokončana, kar pomeni, da bo v tem letu samo tri mesece časa, da se dela
dokončajo. Iz navedenih razlogov se mu zdi, da bi bilo primernejše druge
postavke prenesti v leto 2013, v letu 2012 pa več sredstev nameniti za obnovo
športne dvorane Podmežakla.
Mag. Vera Djurić Drozdek:
Od štirih mest, ki so bila izbrana za organizacijo predtekmovalnih skupin
evropskega prvenstva v košarki 2013, so določena mesta še zelo pod
vprašanjem. Država se je sicer odločila, da bo pomagala organizatorjem
tekmovanja z nekimi finančnimi sredstvi. Ker pa bodo nekatera mesta (npr.
Ptuj) kljub temu zelo težko pripravila vse potrebno za to tekmovanje, se je
računalo, da bodo zaradi tega izpada ostala mesta imela več možnosti.
Ko se razpišejo nepovratna sredstva, jih največ dobijo tisti, ki se prvi prijavijo.
Zato je neprimerno čakati in načrtovati, da se bo neko breme preneslo v leto
2013, ker nihče ne garantira, da bodo ta nepovratna sredstva takrat sploh še
na voljo.
Slavka Brelih:
O tej možnosti se je že razmišljalo, vendar je bilo drugih zahtevkov in potreb še
toliko, da je bilo vse nemogoče izpeljati. Se bo pa ta predlog ponovno preučil in
se bo poskušala najti neka ustrezna rešitev, čeprav nekih rezerv v proračunu
za leto 2012 ni.
Država vsako leto prepozna izda izhodišča, zato so se za pripravo proračuna
za leto 2012 določila neka svoja izhodišča, ki pa jih bo potrebno sedaj ponovno
preveriti in tudi ustrezno prilagoditi.
Marko Markelj:
Obseg del, ki ga je možno na športni dvorani narediti v letu 2012 je okvirno že
določen. Vsa ostala dela se lahko izvajajo kasneje, ko bo dvorana že
funkcionirala.
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Za leto 2013 pa se načrtuje, da ne bo potrebnih 3 milijone lastnih sredstev, ki
so bila predvidena na podlagi investicijske vrednoti. Računa se namreč, da se
bo oprema za izvedbo Evropskega prvenstva v košarki najela in ne kupila, in
se bo tudi na ta račun zmanjšal obseg potrebnih lastnih sredstev. Računa pa
se tudi, da bo v letu 2013 ravno tako mogoče za ta namen pridobiti kakšna
nepovratna državna sredstva.
Stanislav Pem:
Zanima ga, ali so nepovratna sredstva v višini 1,2 mio EUR za področje Stare
Save že zagotovljena.
Mag. Vera Djurić Drozdek:
Ta sredstva so zagotovljena, saj so za te projekte pogodbe že podpisane. Ker
pa projekt v letošnjem letu še ni bil zaključen, gre za prenos sredstev v leto
2012.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto
2012 v prvi obravnavi, z naslednjim predlogom:
v področje 18 – Kultura, šport in nevladne organizacije je vključena tudi
proračunska postavka Športna dvorana Podmežakla, za katero bi bilo
bolj smotrno v letu 2012 povečati lastna sredstva in dvorano zgraditi v
večjem obsegu, manjši del lastnih sredstev pa pustiti za dokončanje
športne dvorane v letu 2013. Spomladi leta 2013 mora biti namreč
športna dvorana dokončana, kar pomeni, da bo v tem letu samo tri
mesece časa za dokončanje del, predvidenih pa je kar 3.334.000 EUR
lastnih sredstev.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG DOPOLNITVE CENIKA ZA OBRAČUN STORITEV PRI VZDRŽEVANJU
JAVNIH POVRŠIN.
Uvodno obrazložitev sta dala Ivan Hočevar in Marko Markelj.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da soglaša s predlogom dopolnitve cenika letnega
vzdrževanja javnih površin. Obstoječi cenik se dopolni z naslednjimi storitvami:
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1.
2.
3.
4.
5.

STORITEV

EM
kos

CENA / EM
brez DDV (€)
57,00

CENA / EM z
DDV (€)
68,40

Postavitev prometnega znaka (brez
materiala)
Zamenjava droga prometnega znaka
(brez materiala)
Zamenjava prometnega znak (brez
materiala)
Postavitev cestne zapore na podlagi
dovoljenja (enostavna zapora)
Intervencijska postavitev zapore
ceste

kos

57,00

68,40

kos

28,50

34,20

kos

98,00

117,60

kos

135,00

162,00

Cene veljajo od prvega dne naslednjega meseca od sprejetja na Občinskem
svetu občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 17.17 uri.

ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
ROBERT PAJK
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