OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za gospodarstvo in
gospodarske javne službe
Številka: 032-11/2013
Datum: 19. 9. 2013

SKRAJŠAN ZAPIS
28. REDNE SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE, KI JE BILA V SREDO, 18. 9. 2013, OB 16.00,
V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Robert PAJK, Stanislav PEM, Marijan NIKOLAVČIČ, Igor ARH, Ana Marija KOROŠEC
in Jože ZORC.
OPRAVIČENO ODSOTNA:
Mirjana PLANINČIČ
OSTALI PRISOTNI:
Marko MARKELJ – direktor Komunalne direkcije, Petra DEČMAN – vodja Oddelek za
družbene dejavnosti in splošne zadeve, Polona BRELIH – Oddelek za družbene
dejavnosti in splošne zadeve, Ines DVORŠAK – Kabinet župana.
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v
sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 27. redne seje Odbora za
gospodarstvo in gospodarske javne službe z dne 12. 6. 2013
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter urejanju pokopališč – HITRI POSTOPEK
3. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 588/6 k.o. Planina
4. Prilagoditev cen za najem grobov v občini Jesenice
5. Predlog za subvencijo odlaganja odpadkov iz gospodinjstev in zagotavljanje
finančnega jamstva za potrebe zapiranja Odlagališča Mala Mežakla za leti 2013 in
2014
6. Predlog poročila o oddaji naročila za "Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe
energije v javnih objektih Občine Jesenice"
7. Predlog Poročila o izvrševanju Proračuna občine Jesenice v prvem polletju 2013
8. 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 27. REDNE
SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE Z DNE 12. 6. 2013
Razprave in pripomb na zapisnik 27. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 27. redne
seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe z dne 12. 6. 2013.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
POKOPALIŠKI IN POGREBNI DEJAVNOSTI TER UREJANJU
POKOPALIŠČ – HITRI POSTOPEK
Obrazložitev je podal Marko Markelj.
Igor Arh
V 37. členu je potrebno opozoriti, da ob pokopališču spodaj poteka javna pot v Vintgar
in tam mimo se vozijo z avtomobili, traktorji in to je že lahko eden od vzrokov, ki bi se
lahko smatral kot povzročanje hrupa. Predvidena kazen za kršitelje je 300,00 EUR.
Misli, da je potrebno najprej izpolniti določene pogoje, da do tega ne bo prihajalo ali pa
je potrebno ta člen prilagoditi temu, da tisti, ki opravlja svojo dejavnost, zaradi tega ne
bo kaznovan.
Marko Markelj
V tem členu je besedna zveza »v neposredni bližini pokopališča« že v veljavnem
odloku, s to spremembo odloka se dodaja samo še besedna zveza »na pokopališču«.
Ker tega v veljavnem odloku ni bilo, so bili določeni problemi, in sicer da v neposredni
bližini niso smeli motiti pogrebne svečanosti, na pokopališču pa so jo lahko. Dodajamo
torej še območje na pokopališču, ostalo je pa že utečeno.
Igor Arh
Razume, da je bilo to že prej napisano, a ne glede na to meni, da če že spreminjamo
odlok, bi lahko upoštevali tudi to. Cesta je tam obstajala pred pokopališčem in misli, da
se je potrebno temu prilagoditi. Res je, da za izvajanje pogrebne svečanosti ni tako
moteče, ko se pelje osebni avto, je pa moteče, ko se pripelje traktor. Je pač treba
nekoga postaviti, da za čas izvajanja pogrebne dejavnosti ustavi promet ali kaj
podobnega, brez tega pa ne more biti. Ali pa je potrebno cesto zapreti v času izvajanja
pogrebne svečanosti.
Marko Markelj
Zadnji stavek v 37. členu je tako ali tako tudi v že veljavnem odloku in v predlagani
spremembi tega odstavka – »Upravljavec pokopališča povzročitelja na to opozori pred
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začetkom pogrebne svečanosti«. Ta pripomba ali pomislek je lahko s temu določilom
nekako izpolnjena.
Robert Pajk
Glede na to, da je predlagan sprejem odloka v hitrem postopku, bo potrebno vložiti
amandma, če hočemo spremeniti oziroma dodati ali kakor koli spremeniti člen v odloku.
Sama razprava je dobrodošla, vendar na samo vsebino nima nobenega vpliva, če ni
vložen amandma.
Ana Marija Korošec
Prosila bi za pojasnilo pri zakonsko podlago v uvodu gradiva, kjer piše, da sicer sam
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ne trdi, da je ta služba obvezna javna
gospodarska služba v okviru občine, v nadaljevanju pa izhaja, da je to mogoče samo
na Blejski Dobravi na pokopališču razen zelo redkih izjem. Razume, da je prav, da
pokojnika pripeljejo do ustreznega mesta v ustreznem avtomobilu, ki zagotavlja vse
tisto, kar mora biti, ne razume pa tega, da je vse to tako strogo določeno, torej niti
svojci, o katerih zakon govori, da je treba upoštevati njihove želje ali želje pokojnika, kje
ali kako bi bil rad pokopan, pri tem nimajo nič besede. Ta odlok te stvari čisto izključuje
tako, da ima čisti monopol nad pokopališčem JEKO-IN. Res je, da je pokopališče last
občine, ni pa čisto primerno, da svojci ali pokojni ne bi smeli svoje želje izraziti in da bi
bila ta procedura malo drugačna oziroma bolj človeška.
Marko Markelj
S spremembo Odloka na želje svojcev ali želje pokojnika sam odlok praktično nič ne
vpliva. Mi imamo dva pokopališča, z obema upravlja JEKO-IN in izvaja pogrebno in
pokopališko dejavnost na obeh pokopališčih. Kar se tiče umrlih v bolnici ali v domu
upokojencev, željam svojcem v nobeni stvari ne oporekamo. Pokojnika prevzame
JEKO-IN, pripelje ga v mrliške vežice na Blejski Dobravi, kjer jih potem drugi izvajalec
prevzame, ne more pa jih direktno iz bolnice ali doma upokojencev. V bolnici se je še s
strani JEKO-IN-a financiralo dvigalo, s katerim se lahko pokojnika pripelje iz mrtvašnice
do vozila. V pogrebno službo spada prevzem pokojnika in moramo zato imeti samo
enega izvajalca. Kar pa se tiče samega pokopa ali pogrebne svečanosti pa s
spremembo odloka v to čisto nič ne posegamo.
Ana Marija Korošec
Še vedno vztraja, da bi moralo biti vse to malo bolj človeško. Za samo pokopališče,
obrede na njem in dajanje grobov v najem je razumljivo, da s tem upravlja JEKO-IN.
Misli pa, da ta stroga obveza, da mora iz tistih neprijetnih prostorov pokojnika najprej
pripeljati na Blejsko Dobravo, potem pa od tem naprej recimo v Žirovnica ali kam
drugam, ni niti primerna niti moralna. Marsikje imajo to bolj sproščeno narejeno.
Marjan Nikolavčič
Zanima ga 22. člen, ki pravi, da mora biti na vsakem pokopališču izdelan načrt
razdelitve različnih vrst grobov. Zanima ga, ali je to že urejeno ali se še bo naredilo.
To ga zanima, ker je sam iskal, pa tudi drugi ljudje imajo pripombe, da še en konec
pokopališča ni označen s parcelami in številkami grobov. Spomladi je namreč iskal en
grob in je šel v pogrebno pisarno na Blejski Dobravi in je hotel zvedeti kje je pokojnik
pokopan, a mu niso znali povedati, zato je moral iskati sam. Prav tako so mu podobno
povedali drugi ljudje.
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Marko Markelj
Kar je njemu znano, je kataster grobov JEKO-IN že izvedel. Imajo narejen posnetek in
kataster, tako da imajo vsak grob oštevilčen v svojih evidencah, kateri pokojniki so v
grobu, kdaj so bili pokopani. Na licu mesta pa grobovi niso oštevilčeni oziroma
označeni. Je pa to stvar 22. člena veljavnega odloka, ki ga ne spreminjamo. To je
obveza JEKO-IN-a, da mora to imeti narejeno. Kar je konkretno navedel gospod
Nikolavčič, je kritika JEKO-IN-a in jo bo njim tudi prenesel. JEKO-IN zagotavlja, da ima
narejen posnetek in kataster za Blejsko Dobravo.
Igor Arh
Dal bi pobudo, da se izvajalcu naloži, da se v času pogrebne svečanosti zapre del
odseka ceste, ki poteka vzdolž pokopališča.
Marko Markelj
Pobuda je sicer v redu, ampak ta cesta je kategorizirana do znaka, kjer je prepovedan
promet, ki gre do elektrarne. Če je cesta kategorizirana, mora biti zapora, to pomeni, da
bi za vsak pogreb morali zaprositi za zaporo. Način izvajanja se bo proučil.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu svetu
Občine Jesenice, da sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč – HITRI
POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Ker se je poročevalec tretje točke moral udeležiti drugega odbora, ki je potekal
istočasno, so člani odbora sprejeli naslednji
SKLEP:
Zaradi opravičene zadržanosti poročevalca tretje točke se točka 6. obravnava
pred točko 3.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG POROČILA O ODDAJI NAROČILA ZA "POGODBENO
ZAGOTAVLJANJE PRIHRANKOV RABE ENERGIJE V JAVNIH OBJEKTIH
OBČINE JESENICE"
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
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Igor Arh
Zanima ga, ali gre pri tem partnerstvu za dobo 12 let.
Petra Dečman
Razmerje javno zasebnega partnerstva za izvedbo projekta traja 10 let, kot je bilo z
odlokom v drugi obravnavi določeno.
Jože Zorc
Zanima ga, kje je bil ta razpis objavljen in kolikšna je vrednost investicije.
Petra Dečman
Objavljen je bil v Uradnem listu oz. na portalu javnih naročil. Vrednost investicije je
sedaj 307.483 € neto vseh investicij oz. vseh posegov. Po 10 letih pa to preide v last
Občine Jesenice.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem naslednja sklepa
SKLEP ŠT. 1:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu svetu
Občine Jesenice, da potrdi "Poročilo strokovne komisije o oddaji naročila" za
Pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine
Jesenice.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
in
SKLEP ŠT. 2:
Za projekt POGODBENO ZAGOTAVLJANJE PRIHRANKOV RABE ENERGIJE V
JAVNIH OBJEKTIH OBČINE JESENICE, se za zasebnega partnerja izbere
ponudnika PETROL D.D., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana z partnerjem ELTEC
PETROL, d.o.o., Pot na lisice 7, 4260 Bled.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA – PARC.
ŠT. 588/6 K.O. PLANINA
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
Po splošni razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem naslednji
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SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu svetu
Občine Jesenice, da sprejme predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra –
parc. št. 588/6 k.o. Planina.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PRILAGODITEV CEN ZA NAJEM GROBOV V OBČINI JESENICE
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
Marjan Nikolavčič
Predlaga, da ta postavka ostane in se zmanjša določene procente. Tisti, ki plačujejo
redno, bodo zdaj več plačevali. To je izsiljevanje odbora za človekove pravice.
Marko Markelj
Za izvajanje pokopališke dejavnosti, se pravi vzdrževanje pokopališča, se plačuje
najemnina. Za stroške vzdrževanja pokopališča kot celoto pa je bila cena najemnina
enojnega groba, dvojen grob, trojni grob, enojen grob z enim pokojnikom. Ker enojen
grob z enim pokojnikom ne povzroča nobenih večjih stroškov vzdrževanja pokopališča
kot enojni grob z npr. tremi pokojniki v grobu, se s prilagoditvijo cene to izenačuje.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem naslednji
S K L E P:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu svetu
Občine Jesenice, da da soglasje predlogu za prilagoditev cen za najemnine
grobnih prostorov.
EM

PREDLAGANA CENA
(EUR/LETO)

ENOJNI GROB

kom

22,35

DVOJNI GROB

kom

44,69

TROJNI GROB

kom

67,04

OTROŠKI GROB

kom

11,18

GROBNICA

kom

111,73

NIŠA V ŽARNEM ZIDU
kom
V cenah ni vračunan davek na dodano vrednost.

22,35

VRSTA GROBA

Cene veljajo od 01.01.2014 dalje.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 4
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG
ZA
SUBVENCIJO
ODLAGANJA
ODPADKOV
IZ
GOSPODINJSTEV IN ZAGOTAVLJANJE FINANČNEGA JAMSTVA ZA
POTREBE ZAPIRANJA ODLAGALIŠČA MALA MEŽAKLA ZA LETI 2013
IN 2014
Obrazložitev je podal Marko Markelj.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem tri sklepe:
SKLEP ŠT. 1:
Občina Jesenice, iz proračuna za leto 2013, za subvencioniranje cene odlaganja
mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev za potrebe zagotovitve
finančnega jamstva za zapiranje deponije Mala Mežakla za leto 2013 zagotovi
18,00 EUR/tono odloženih odpadkov iz gospodinjstev ter strošek DDV.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.

SKLEP ŠT. 2:
Cena finančnega jamstva, ki jo plačujejo pravne osebe v občini Jesenice poleg
veljavne cene odlaganja komunalnih odpadkov je 18,00 EUR/tono in velja od 21.
11. 2013 dalje.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
in
SKLEP ŠT. 3:
Občina Jesenice deponira pri Gorenjski banki d.d. Kranj sredstva v višini
275.918,06 € do 20.11.2014, kot dodatno zavarovanje za izdajo bančne garancije
javnemu podjetju Jeko-in d.o.o. iz naslova zagotavljanja dela sredstev
finančnega jamstva v letu 2014.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 7:
PREDLOG POROČILA O IZVRŠEVANJU
JESENICE V PRVEM POLLETJU 2013

PRORAČUNA

OBČINE

Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu svetu
Občine Jesenice, da potrdi predlog Poročila o izvrševanju proračuna občine
Jesenice v prvem polletju leta 2013. Odbor za gospodarstvo in gospodarske
javne službe je seznanjen s poročilom o porabi proračunske rezervacije in o
prerazporeditvah sredstev proračuna v prvem polletju 2013.
Glasovanje: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
8.1 Jože Zorc - vprašanje
Postavi nekaj vprašanj in prosi za pisne odgovore.
1. Kdo je projektant »šlamparije« v Planini pod Golico z nazivom izgradnja nove
ceste?
2. Kdo je projekt sprejel ?
3. Koliko znaša odobrena finančna investicija in koliko bo prekoračena ?
4. Kdo je odgovoren za projekt in njegov nadzor ?
5. Ali se je kdo posvetoval s krajani, če je, prosimo njegovo ime in priimek ?
6. Kdo bo plačal krajanom škodo (poseg v zemljišča in izpad dohodka) ?

Ker drugih vprašanj in pobud ni bilo, je predsednik Odbora s sejo zaključil ob 17.25.

ZAPISALA:
FERIDA AGIČIČ

PREDSEDNIK
ROBERT PAJK
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