OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za gospodarstvo in
gospodarske javne službe
Številka: 032-17/2013
Datum: 12. 12. 2013
SKRAJŠAN ZAPIS
31. REDNE SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE, KI JE BILA V SREDO, 11. 12. 2013, OB 17.30 V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE, C. ŽELEZARJEV 6, JESENICE.
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Robert PAJK, Stanislav PEM, Marijan NIKOLAVČIČ, Ana Marija KOROŠEC, Igor ARH,
Mirjana PLANINČIČ in Jože ZORC (do 18.30) (prisotnih 7 od 7 članov).
OSTALI PRISOTNI:
Marko MARKELJ – direktor Komunalne direkcije, Mag. Vera DJURIĆ DROZDEK –
vodja Oddelka za gospodarstvo, Mag. Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje
in prostor, Mag. Vitomir PRETNAR – direktor Občinske uprave, Andraž TOLAR –
Oddelek za okolje in prostor, Tamara HRIBAR - JKP JEKO-IN d.o.o. Jesenice, Damjan
JENSTERLE – predstavnik izdelovalca strokovnih podlag, 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 30. redne seje Odbora za
gospodarstvo in gospodarske javne službe z dne 13. 11. 2013
2. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2014 – DRUGA OBRAVNAVA
3. Predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA
4. Predlog Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v občini
Jesenice
5. Predlog spremembe cene vozovnic za osnovnošolske prevoze v občini Jesenice
6. Vprašanja in pobude

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil sprejet.
TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 30. REDNE SEJE
ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE Z DNE 13.
11. 2013
Razprave in pripomb na zapisnik 30. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
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SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 30. redne
seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe z dne 13. 11. 2013.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE
OBRAVNAVA

JESENICE

ZA LETO

2014

–

DRUGA

Uvodno obrazložitev sta podala Vera Djurič Drozdek in Marko Markelj.
Vloženih amandmajev ni bilo, je pa Jože Zorc vprašal, ali je Občina že predvidela,
kolikšen bo izpad dohodka z uveljavitvijo Zakona o nepremičninskem davku. Vitomir
Pretnar mu je povedal, da bo izpada 160.000 € in da je to tudi napisano v gradivu za
občinski svet.
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu svetu
občine Jesenice, da sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2014 v
drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 5
PROTI - 1
Sklep je sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM
JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA

PROSTORSKEM

NAČRTU

OBČINE

Uvodno obrazložitev sta podala mag. Valentina Gorišek in Andraž Tolar.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v
sprejem naslednji dva sklepa:
SKLEP ŠT. 1:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu svetu
Občine Jesenice, da sprejme Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine
Jesenice v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 6
PROTI - 0
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Sklep je sprejet.
in
SKLEP ŠT. 2:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu svetu
občine Jesenice, da naloži županu, da nemudoma sprejme sklep o začetku
priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem
načrtu občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 6
PROTI - 0
Sklep je sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG TEHNIČNEGA PRAVILNIKA O ZBIRANJU IN PREVOZU KOMUNALNIH
ODPADKOV V OBČINI JESENICE
Uvodno obrazložitev sta podala Marko Markelj in Tamara Hribar - JKP JEKO-IN d.o.o.
Igor Arh
Zanima ga, ali bo to ravnanje z odpadki vplivalo finančno na občane.
Tamara Hribar
Ne, kar se tiče vpliva na povzročitelja oz. na občane ga ni, gre za dejanski popis vseh
teh dejavnosti, ki se že izvajajo. Novo na območju Občine Jesenice je uvajanje
ločenega zbiranja embalaž od vrat do vrat. S tem so se krajani Blejska Dobrave,
Koroške Bele in Javornika že srečali, v samem mestu Jesenic pa še ne. Povedala je,
da načrtujejo, da se bo to v naslednjem letu razširilo še na mesto. Težave, s katerimi se
izvajalci ta trenutek srečujejo, so oddaja teh ločeno zbranih odpadkov posameznim
družbam. Ta zadeva kar malo drži nazaj, vendar optimistično računajo, da se bodo
stvari uredile tako, da se ta zgodba razširi na celotno mesto Jesenice. Zbirni center
funkcionira tako kot že nekaj let, kosovni odpadki ostajajo in za enkrat so še predpisani
po uredbi, ostaja akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v spomladanskem
in jesenskem času, pa seveda prostovoljna vključitev v zbiranje kuhinjskih odpadkov od
vrat do vrat za individualne objekte oz. obvezna vključitev za večstanovanjske objekte.
Dejansko gre za opis izvajanja dejavnosti, ki se ta trenutek tudi že izvajajo.
Stanislav Pem
Vprašal je, ali do sedaj nismo imeli takega Tehničnega pravilnika, ali kakšno podobno
navodilo ali kakšne akte? Ali so to opravljali avtomatsko, prostovoljno, kako, da se to
področje šele zdaj regulira?
Tamara Hribar
Vodilo za izvajanje teh dejavnosti so Uredbe, ki narekujejo, kaj morajo dejansko početi.
Na področju ravnanja z odpadki je kar nekaj uredb, skoraj vsaka vrsta odpadkov ima
svojo uredbo. Izvajanje posamezne dejavnosti se izvaja v skladu z Uredbami. Že sam
odlok, če ga preberemo, opredeljuje veliko elementov. Dejstvo pa je, da gre tu samo za
skupek tehničnih informacij za operativno izvajanje dejavnosti.
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Stanislav Pem
Pove, da je v 37. členu navedeno, da določena področja nimajo to še urejeno. Ali so ti
že evidentirani oziroma bodo pozvani, da se vključijo v ta sistem?
Tamara Hribar
Pove, da vsakič, ko ugotovijo določenega povzročitelja, ki ni vključen v sistem ravnanja
odpadkov, ga vedno pozovejo. Veseli so, ker imamo občinsko inšpekcijsko službo in z
njimi v sodelovanju to rešujejo, zadeva operativno že funkcionira, zdaj je v pravilniku
samo opisano na kakšen način.
Robert Pajk
Ali 37. člen pomeni, da bo vsaka hiša, ki nima rjave kante, pozvana, da jo kupi oz.
najame?
Tamara Hribar
Ne, gre za vključitev v odvoz komunalnih odpadkov. Komunalni odpadki so obvezna
gospodarska javna služba, rjave kante pa so zbiranje kuhinjskih odpadkov. To je
izbirna zgodba za individualne objekte, večstanovanjski objekti pa so se dolžni vključiti.
Ana Marija Korošec
Zanimalo jo je, če imaj nadzor nad ustreznostjo števila kontejnerjev za odvoz
komunalnih odpadkov, kant za kuhinjske odpadke ter ustreznosti ločenega zbiranja, in
če plačujejo obveznosti.
V Centru II ima vsaka stanovanjska stavba tudi poslovne prostore, za katere ne vemo
kam odlagajo komunalne odpadke (očitno v nastavljene zabojnike).
Tamara Hribar
Gospe Korošec odgovori, da je navedla najbolj problematično območje. Dejstvo je, da
imajo večstanovanjski objekti zlasti v območju Centru II v zgradbi tudi poslovne
prostore. Prostora za postavitev zabojnikov je zelo, zelo malo, kjer koli so, so nekomu v
napoto. Dokler so zabojnike vzdrževali stanovalci, so bili tudi zelo stari, dotrajani in zelo
grdi. Pred leti smo iz financ podjetja zamenjali te zabojnike v Centru II, kot skupno
odjemno mesto za hišo, ne glede na to, ali je v hiši nekdo, ki opravlja dejavnost, ali so
sami stanovalci. V preteklosti je tudi ostajala kvadratura poslovnega prostora in vsi, ki
opravljajo dejavnost ,s katerimi ne uspemo dogovoriti nekega dogovora o velikosti
posode, plačujejo prispevek za ravnanje z odpadki glede na velikost poslovnega
prostora. Souporabljajo pa zabojnike, ki se na prevzemnem mestu nahajajo za tisto
hišo. Situacija ni enostavna, zaradi lokacije posod, kam postaviti zabojnike, seveda pa
plačujejo, ne glede na velikost zabojnika, ampak glede na velikost poslovnega
prostora.
Ana Marija Korošec
Pove, da bi pri njih radi vedeli, ali bife iz Centra II plačuje odvoz odpadkov. Discipline ali
reda pri zbiranja ločenih komunalnih odpadkov ni. Poleg zabojnikov ležijo vreče,
vrečke, itd,.., tudi ostanki hrane. V Ljubljani zaračunavajo kazen, če ni reda pri
ločevanju in zbiranju komunalnih odpadkov.
Tamara Hribar
Konkretno za ta bife ni znala povedati, za DZS pa je vedela, da plačuje. Obljubila je, da
bo preverila. Kar se tiče samega nadzora se zaenkrat izvaja na področju nepravilno
odloženih odpadkov na ekoloških otokih. Samih vsebin zabojnikov zaenkrat še niso
pregledovali, in sicer zato, ker celo območje mesta Jesenic ni pokrito z ločenim
zbiranjem embalaže. Kar se tiče kuhinjskih odpadkov, po številu prebivalcev na zbrane
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kuhinjske odpadke zberemo količino, ki je precej na vrhu. Sama frakcija je zelo v redu,
ker dosegamo najnižjo ceno, ki je trenutno zdaj na prevzemu. Pove, da so jo tukaj
Jesenice popolnoma presenetile, saj je ločeno zbrana embalaža bistveno manj čista. Ni
znala pojasniti zakaj, ampak določene stvari se zbirajo enkratno, čudovito, brez
pripomb, med te sodijo tudi kuhinjski odpadki, pri nekaterih pa imajo nenehne težave.
Ana Marija Korošec
Zaradi neurejenosti oziroma nereda stanovalcev pri odlaganju in ločevanju odpadkov
se pod kontejnerji zbirajo glodavci. Javna deratizacija se ne izvaja tako, kot se je v
preteklosti, zato so glodavci v Centru II problem, saj se množično pojavljajo v kletnih
prostorih stavbe, četudi se izvaja deratizacija.
Tamara Hribar
Pove, da pojav glodavcev težko pripiše ravnanju s komunalnimi odpadki. Meni, da je
zbiranje kuhinjskih odpadkov ustrezno, da je v ustreznih posodah, da ljudje zapirajo
posode, videla je že vse vrste odprtih zabojnikov za komunalne odpadke, do danes pa
niti enega za kuhinjske odpadke. Če posoda ni odprta, glodavec do njega ne more priti.
Praznijo se, redno se umijejo in štirikrat na leto dezinficirajo. Večjih operativnih težav in
klicev v zvezi z izvajanjem te dejavnosti ne dobiva.
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 Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu
komunalnih odpadkov v občini Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG SPREMEMBE CENE VOZOVNIC ZA OSNOVNOŠOLSKE PREVOZE V
OBČINI JESENICE
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
Igor Arh
Na prejšnji obravnavi, ki smo jo imeli, sama podražitev cen vozovnic niti ni bila
problematična, kot je problematičen dodatek za gorske proge. Zdaj nam je koncesionar
dal izračune in podatke, glede na to, kakšni stroški so pri tem oz. koliko opravljenih
voženj, kakšna je kilometrina, koliko je prevozov opravljenih. Glede na to, kar je v
gradivu predstavljeno malo dvomi v te podatke. Moti ga število prihodov in odhodov na
dan, precej ga je zmotila tudi proga na Kočno, ker se šteje pod gorsko vožnjo, glede na
to, da je samega klanca en slab kilometer.
Če se naredi enostaven preračun, koliko je dnevni strošek, ki ga zaračunavajo za te
prevoze, če to preračunamo glede na število učencev, ki so upravičeni do teh dnevnih
vozovnic, pomeni, da se cena prevoza na vse osnovnošolce, ki so do tega opravičeni,
poveča za 100 %. Zdi se mu, da smo upravičeni, da nam to ceno strokovno utemeljijo.
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Marko Markelj
Tistim, ki imajo označene kot gorske prevoze, izdajo vozovnico za šolske prevoze in jo
ne zaračunavajo. Strošek gorskih prevozov se pokriva s tem pavšalnim. To je sistem,
naveden v koncesijski pogodbi, poteka od leta 2008, ko se je začela izvajati ta
koncesijska pogodba. Dejstvo je, da za šolske prevoze iz teh območij ni toliko otrok, da
bi bila neka rentabilnost prevozov teh otrok, zato se obračunavajo na podlagi pavšala,
ki se mu reče gorski prevozi. Če bi kako drugače organizirali šolske prevoze, jih ne bi
mogli kombinirati z mestnim potniških prometom, ki na teh linijah tudi vozijo. Linija
mestnega potniškega prometa sovpada z linijo šolskih prevozov, zato, da na teh
avtobusih, ki to izvajajo, lahko vozijo tudi občane. V kolikor bi to začeli drugače izvajati
potem, bi morali imeti ločeno šolske prevoze, morebiti bi bilo to za šolske ceneje,
vendar pa potem ne bi bilo rentabilno imeti mestni potniški promet. Meni, da je to
dovolj podrobno razloženo v temu gradivu, če pa ni, bodo pa še dodatno obrazložili.
Pričakujemo pa, da bodo na sejo občinskega sveta prišli predstavniki koncesionarja, ki
bodo na vprašanja podali še dodatno obrazložitev.
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 spremembe cen vozovnic za
osnovnošolske prevoze, ki se uporabljajo od 01. 01. 2014 dalje.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je sprejet.

TOČKA 6:
VPRAŠANJA IN POBUDE
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 19.15.

ZAPISALA:
FERIDA AGIČIČ

PREDSEDNIK
ROBERT PAJK
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