OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za gospodarstvo in
gospodarske javne službe
Številka: 032-8/2014
Datum: 15. 5. 2014

SKRAJŠAN ZAPIS
35. REDNE SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE, KI JE BILA V SREDO, 14. 5. 2014,
OB 16.30 V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Robert PAJK, Ana Marija KOROŠEC, Marijan NIKOLAVČIČ, Stanislav PEM, Jože
ZORC, Igor ARH in Mirjana PLANINČIČ (7 od 7 članov)
OSTALI PRISOTNI:
Marko MARKELJ – direktor Komunalne direkcije, Mag. Vera DJURIĆ DROZDEK –
vodja Oddelka za gospodarstvo, Mag. Vitomir PRETNAR – direktor Občinske uprave,
Sabina BAGAR – Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Miha KRISCH – Razvojni
center Jesenice
Predsednik Odbora Robert Pajk je zaradi kasnejših obveznosti poročevalcev na
prošnjo le-teh predlagal, da se zadnje tri predlagane točke obravnavajo takoj za
zapisnikom. V ta namen je predlagal naslednji
SKLEP:
Dnevni red 35. redne seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe
se spremeni tako, da se točke 9 - »Poročilo o realizaciji Izvedbenega načrta
Občinskega razvojnega programa občine Jesenice za obdobje 2012-2016,
skladno z Občinskim razvojnim programom 2011-2025«, 10 – »Poročilo o delu
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2013 s finančnim poročilom« in 11 –
»Poročilo o poslovanju Razvojnega centra Jesenice za leto 2013« obravnavajo v
tem vrstnem redu takoj za zapisnikom. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil sprejet.
Drugih predlogov za spremembo ni bilo, zato je predsednik Odbora v potrditev
predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1.
Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 34. redne seje Odbora za
gospodarstvo in gospodarske javne službe z dne 19. 3. 2014
2.
Poročilo o realizaciji Izvedbenega načrta Občinskega razvojnega programa
občine Jesenice za obdobje 2012-2016, skladno z Občinskim razvojnim
programom 2011-2025
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3.

Poročilo o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2013 s finančnim
poročilom
4.
Poročilo o poslovanju Razvojnega centra Jesenice za leto 2013
5.
Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v občini
Jesenice – HITRI POSTOPEK
6.
Predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči,
oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju občine Jesenice
– PRVA OBRAVNAVA
7.
Predlog Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za izgradnjo gospodarske javne
infrastrukture na območju Blejske Dobrave (navezava fekalnega kanala Črna
vas na obstoječi kanal Blejska Dobrava)
8.
Predlog Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za izgradnjo gospodarske javne
infrastrukture na območju Blejske Dobrave (dovozna cesta Lipce – Črna vas)
9.
Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 726/23 k.o. Blejska
Dobrava
10. Predlog za subvencijo odlaganja odpadkov iz gospodinjstev za zagotavljanje
finančnega jamstva za potrebe zapiranja odlagališča Mala Mežakla za leto 2014
11. Informacija o oddaji koncesije za distribucijo toplote v občini Jesenice
12. Vprašanja in pobude

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 34. REDNE
SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE Z DNE 19.3.2014
Razprave in pripomb na zapisnik 34. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 34. redne
seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe z dne 19. 3. 2014.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
POROČILO O REALIZACIJI IZVEDBENEGA NAČRTA OBČINSKEGA
RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE JESENICE ZA OBDOBJE 20122016, SKLADNO Z OBČINSKIM RAZVOJNIM PROGRAMOM 2011-2025
Uvodno obrazložitev je podala mag. Vera Djurić Drozdek.
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V razpravi so sodelovali:
Stanislav Pem
V tabeli kazalci merjenja napredka imamo v koloni 2 in 4 napisano vsebinsko
popolnoma isto, kazalci pa so bistveno različni. Zanima ga, kateri so pravi.
Mag. Vera Djurić Drozdek
Definicija kazalnika je ista, gre pa za različno odhodke in sicer investicijske in
transferne, kazalnik pa je isti.
Druge 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 poročilo o realizaciji Izvedbenega načrta
Občinskega razvojnega programa Občine Jesenice za obdobje 2012–2016,
skladno z Občinskim razvojnim programom 2011–2025.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
POROČILO O DELU RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE ZA
LETO 2013 S FINANČNIM POROČILOM
Uvodno obrazložitev sta podala mag. Vera Djurić Drozdek in Jasmina Bagar –
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske.
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 poda soglasje k Poročilu o delu Razvojne Agencije Zgornje
Gorenjske za leto 2013 s finančnim poročilom.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
POROČILO O POSLOVANJU RAZVOJNEGA CENTRA JESENICE ZA
LETO 2013
Uvodno obrazložitev sta podala mag. Vera Djurić Drozdek in direktor Razvojnega
centra Jesenice Miha Krisch.
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Mag. Vera Djurić Drozdek se je najprej opravičila za neljubo napako, da je prišlo pri
tisku do težav, saj je v gradivu dvakrat poročilo o delu Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske. Povedala je, da bodo vsi svetniki in odborniki naslednji dan po elektronski
pošti ustrezno gradivo.
V razpravi so sodelovali:
Igor Arh
Dobiček se sliši kar visok. Pričakoval bi, da je ta dobiček nekam naložen v opremo ali
premoženje. Zanima ga, kam so ga vložili, če so ga vložili in kakšne imajo finančne
obveznosti.
Miha Mrisch
Dobiček ostaja nerazporejen, ponavadi odločajo o tem do konca avgusta. Imajo zavezo
do Ministrstva za gospodarstvo, ki je njihov pogodbeni partner, da se ta dobiček ne
sme deliti. Porabljati se mora naprej za razvojno dejavnost. Po posvetovanju z njihovimi
računovodji oz. davčnimi svetovalci so se odločili za to varianto. Likvidnost jim ne
povzroča težav. Imajo kredit, ki so ga najeli za elektronski mikroskop in še neko drugo
raziskovalno opremo. Tega kredita jim je ostalo na dolgoročnih obveznostih 460.000 €,
ampak ga redno odplačujejo. Na kreditu do enega leta imajo 303.000 €, plačujejo pa
okoli 23.000 € mesečno.
Igor Arh
Glede dobička iz preteklih let vpraša, ali so ta dobiček že razporedili. Koliko ga je
akumuliranega? Misli, da morebiti smiselno, da občina Jesenice, sicer z majhnim
deležem, predlaga, da se ta dobiček nekam razporedi v družbo v razširjeno
reprodukcijo, še pred iztekom roka, ko jim prenehajo obveznosti iz projekta. Zanima ga,
ali lahko kot občinski svet to predlagajo.
Miha Krisch
Ne, to se v bistvu nalaga. To je bilančni dobiček, je 2,5 milijona, pričakujejo pa, da bo
do konca leta 2014 ta številka okoli 4 do 4,5 milijona. Ne ve, kakšen bi bil namen tega,
vendar pa lahko predlagajo.
Robert Pajk
Zanima ga, kakšni so novi materiali na področju navtike in zakaj bo služil veliki CNC?
Miha Krisch
Novi materiali, to je ena usmeritev v tej gospodarski strategiji Slovenije in se kompozitni
materiali vsi štejejo, čeprav se s to plastiko dela že 30 let, se pa ves čas stvari
spreminjajo in razvijajo. Na področju tkanin in na področju smol se dogajajo novosti, še
največ pa pri tehnologijah izdelave. Skratka, tako se to pač imenuje, koliko pa so to
novi ali ne novi – o tem ne bi sodil. Je pa to splošno sprejeta besedna zveza. Veliki
CNC bo služil za razvoj v glavnem za modele in kalupe velikih dimenzij, dolge 16 m.
Nadaljnje razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe se je seznanil z Letnim
poročilom RCJ d.o.o., za leto 2013.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG ODLOKA O DOPOLNITVI ODLOKA O GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI JESENICE – HITRI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev sta podala mag. Vera Djurić Drozdek in Marko Markelj.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato 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 spremembi in dopolnitvi Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice – HITRI POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG
ODLOKA
O
NAČINU
OPRAVLJANJA
LOKALNE
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE POMOČI, OSKRBE IN NAMESTITVE
ZAPUŠČENIH ŽIVALI V ZAVETIŠČU NA OBMOČJU OBČINE JESENICE –
PRVA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala mag. Vera Djurić Drozdek.
Mirjana Planinčič
Pove, da imajo na področju Bokalove imamo problem s potepuškimi mačkami. Zanima
jo, ali bo to sedaj koncesionar lahko uredil, jih odpeljal?
Mag. Vera Djurić Drozdek
Potepuške mačke je moral tudi do sedaj odpeljati pogodbeni izvajalec. To dela na
principu tega, da občani sporočijo, da so zaznali potepuške mačke bodisi neposredno
pogodbenemu izvajalcu ali pa medobčinskemu inšpektoratu, ki je tudi zadolžen za
izvajanje nadzora nad Odlokom. Javi se lahko tudi na Občino Jesenice in potem
Občina kontaktira pogodbenega izvajalca.
Mirjana Planinčič
Pove, da imajo oni problem z večjim številom potepuških mačk. Javljeno je bilo na
redarstvo in jim je bilo rečeno, da jih bo odpeljal pogodbeni izvajalec, jih steriliziral in
kastriral ter jih vrnil nazaj. Problem pa jim predstavlja tudi gospa, ki jih redno hrani. Po
vseh obvestilih, naj to neha, še vedno nosi hrano mačkam.
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Mag. Vera Djuric Drozdek
Mačke so z Zakonom o živalih opredeljene kot prosto živeče živali, niso enako tretirane
kot psi. Mačke v naravi same preživijo tudi brez lastnika, Zakon pa jim nalaga, da jih
pogodbeni izvajalec po sterilizaciji ali kastraciji, ki jo opravi, jih vrne nazaj v okolje, kjer
jih je našel. Zakon določa, da če nekdo prvič da hrano mački, se šteje to kot lastniška
mačka. Če bi redar to gospo dobil na licu mesta, bi ji izrekel globo. Zakon tako nalaga
in zato se dela v skladu z zakonom.
Igor Arh
Zanima ga, ali zadošča v 9. členu, kjer so opredeljeni vire financiranja, da je definirano
iz drugih virov, da mu s tem omogočimo, da svojo dejavnost normalno opravlja. Mislil
je, da se z našim Odlokom koncesionarja ne omejuje, da vire dohodka išče še v drugih
občinah.
Mag. Vera Djuric Drozdek
Ne, ga ne omejujemo.
Po končani 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 načinu opravljanja lokalne
gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v
zavetišču na območju Občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG SKLEPA O UGOTOVITVI JAVNEGA INTERESA ZA
IZGRADNJO GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU
BLEJSKE DOBRAVE (NAVEZAVA FEKALNEGA KANALA ČRNA VAS NA
OBSTOJEČI KANAL BLEJSKA DOBRAVA)
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 ugotovitev, da je investicija v izgradnjo objekta
navezave fekalnega kanala Črna vas na obstoječi kanal Blejska Dobrava v
javnem interesu.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
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Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG SKLEPA O UGOTOVITVI JAVNEGA INTERESA ZA
IZGRADNJO GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU
BLEJSKE DOBRAVE (DOVOZNA CESTA LIPCE – ČRNA VAS)
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 ugotovitev, da je investicija v izgradnjo objekta
Dovozna cesta Lipce – Črna vas (št. NRP: OB041-09-0002 - Obvoznica Lipce) v
javnem interesu.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA – PARC.
ŠT. 726/23 K.O. BLEJSKA DOBRAVA
Uvodno razpravo 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 sprejme predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra –
parc. št. 726/23 k.o. Blejska Dobrava.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
PREDLOG
ZA
SUBVENCIJO
ODLAGANJA
ODPADKOV
IZ
GOSPODINJSTEV ZA ZAGOTAVLJANJE FINANČNEGA JAMSTVA ZA
POTREBE ZAPIRANJA ODLAGALIŠČA MALA MEŽAKLA ZA LETO 2014
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
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Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Občina Jesenice, iz proračuna za leto 2014, za subvencioniranje cene odlaganja
mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev za potrebe zagotovitve
finančnega jamstva za zapiranje deponije Mala Mežakla za obdobje od 1. 1. 2014
do 31. 3. 2014 zagotovi 18,00 EUR/tono odloženih odpadkov iz gospodinjstev ter
strošek DDV, to je znesek 8.849,79 EUR.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11:
INFORMACIJA O ODDAJI KONCESIJE ZA DISTRIBUCIJO TOPLOTE V
OBČINI JESENICE
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
V razpravi so sodelovali:
Marijan Nikolavčič
Zanima ga, zakaj se bo koncesija podelila za obdobje 25 let in ali ni bila do sedaj 10 let.
Marko Markelj
Do sedaj je javno službo izvajal JEKO-IN in je bila brez obdobja. S koncesijskim aktom
je bila predvidena podelitev koncesije za najmanj za 10 let, ponudba je prišla za 25 let.
Skrajševanje dobe koncesije glede na ponudbo enostransko ni mogoča.
Stanislav Pem
Vprašal je, kako je z gibanjem cen v naslednjem obdobju, kakšne so osnovne cene,
kako bo to raslo in na katere elemente je to vezano.
Marko Markelj
S samo ponudbo in razpisom je bila predpisana izhodiščna cena, ki naj bi jo ponudnik
podal. Ponudnik je dal na izhodiščno veljavno povprečno ceno na 1. 12. 2013 za 5 %
nižjo povprečno ceno. Se pravi, vsi elementi z zakonodajo predpisanega gibanja cen
pa ostajajo isti. Cene so bile na 1. 12. 2013 praktično zamrznjene tudi s ponujeno ceno
in se pri variabilnem delu cene spreminja izključno tako kot se je do sedaj, to je z
zvišanjem ali z znižanjem nabavne cene plina. Druge spremembe cene ni možno
uveljavljati, razen če se začne z drugim postopkom v skladu s predpisano uredbo in to
praktično pomeni nov postopek in mora spremembo cene tudi potrditi Agencija. Ta
povprečna cena, za 5 % nižja od izhodiščne, pomeni, da ker ostaja fiksni del cene enak
v skladu s pogoji razpisa, bo variabilni del praktično 7 % nižji za uporabnike. To je zdaj
prihranek, ki se bo pokazal pri uporabnikih.
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Ana Marija Korošec
Zdaj bo nova cena, začetna cena. Kaj pomeni to v zvezi z Energetskih zakonom Uredba. Vsako leto konec marca odnosno aprila je izstavljena Uredba, ki govori o
priključni moči in ne o variabilnem delu, govori o fiksnem delu. Zanima jo, ali bo zdaj
spremenjen fiksni del ali ne.
Marko Markelj
Fiksni del z nastopom koncesionarja ostane v isti višini, kakor je bil pri JEKO-IN-u.
Cena na enoto priključne moči za fiksni del ostaja ista. Seveda se priključna moč in s
tem fiksni del v skladu s splošnimi pogoji lahko spreminja. Uredba, ki se sprejema
letno, vsakoletno zadržuje fiksni del kot nespremenjen, razen če se pogoji izvajanja
javne službe spremenijo, potem bi izvajalec lahko predlagal spremembo fiksnega dela.
Variabilni del cene, to je porabljena energija, pa se po predpisani metodologiji v Uredbi
spreminja glede cene energenta za proizvodnjo tople vode.
Ana Marija Korošec
Vprašala je, kaj pomeni v finančnem smislu na osnovi tega za uporabnike. Domneva,
da se bo ta znižanje cene variabilnega dela, o katerem je govoril g. Markelj, nekje
zmanjšala ali na nek način skompenzirala s tem delom fiksnega dela. V časopisu se
bere, da se predvideva ali pa se je že cena fiksnega dela spremenila. Ali so elementi iz
tega fiksnega dela novi, dodani. Povedala je, da je njeno mnenje, da če bo Enos zase
odprl to enoto, bo za uporabnike pomenilo ne bistvenega zmanjšanja, ampak nekje
tako, kot je bilo do zdaj.
Marko Markelj
Fiksni del ostaja isti, variabilni del se izračunano za uporabnike zmanjša za 7 %.
Povprečna cena med fiksnim in variabilnim delom pa je manjša za 5 %.
Robert Pajk
Zadosti je informacija, da je fiksni del, 1,12 € na kilovat ostane enak še naprej. Ali je
sestavljen iz sedmin elementov ali s trinajst ali ni vazno koliko. Pač toliko, kot jih
Uredba predpisuje, ker Uredba iz leta 2014 ni nič drugačna kot iz leta 2013, s tem, da v
Uredbi piše, da se tudi fiksni del, ne glede, da je bilo z razpisom določeno, da se fiksni
del ne sme spremeniti, se pravi 1,12 € na kilovat, ostane še naprej, čeprav se po
Uredbi fiksni del lahko spremeni, če se povprečna cena ne poveča za več kot 2 %. To
se lahko spremeniti, ampak glede na to, da je bil v razpisu pogoj, da se fiksni del cene
MWh ure ne sme spremeniti, ostaja 1,12 €, tako, kot je bilo do sedaj. Kar pa se tiče
variabilnega dela pa je Uredba v delu variabilnega dela ista pot prejšnja leta in je cena
regulirana, se pravi firma, ki se bo ukvarjala z distribucijo bo na isti način MWh kupila in
jih naprej prodala.
Ana Marija Korošec
Zanima jo, ali bo to potekalo normalno, da bo vsak Občinski svet za nazaj potrjeval
ceno za enoto ogrevanja, kot je bilo do sedaj, torej ali bo to tudi v bodoče ali bo to teklo
mimo.
Marko Markelj
S podelitvijo koncesije gre ta izhodiščna cena v soglasje na Občinski svet praviloma
pred podpisom koncesijske pogodbe oziroma pričetkom izvajanja koncesije. Vse
spremembe, ki so sedaj potekale in so v gradivu, so informacija občinskemu svetu o
spremembi variabilnega dela cene na račun energenta, ki jih potrjuje skupščina JEKO-
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IN-a. Koncesionar bo lahko tudi obveščal občinski svet tako kot do sedaj, samo ni pa
več organa, ki bi spremembo potrjeval, ker gre za predpisan način spreminjanja
regulirane cene.
Ana Marija Korošec
Zanima jo, kako bo zadeva potekala, ko se bo pričelo ogrevanje. Sedaj imamo
mesečne oz. letne obračune porabe toplotne energije.
Robert Pajk
Kar se tiče obračunov mesečnih ali letnih, pač kakor je hiša zmenjena, ne bo nobenih
sprememb.
Druge 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 sprejme Informacijo o oddaji koncesije za distribucijo
toplote v občini Jesenice.

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 12:
VPRAŠANJA IN POBUDE
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 18.15.

ZAPISALA:
FERIDA AGIČIČ

PREDSEDNIK
ROBERT PAJK
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