OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za stanovanjske zadeve,
komunalno infrastrukturo
ter energetiko

Številka: 032-05/2007
Datum: 22.5.2007

SKRAJŠAN ZAPIS
6. REDNE SEJE ODBORA ZA STANOVANJSKE ZADEVE,
KOMUNALNO INFRASTRUKTURO TER ENERGETIKO,
KI JE BILA V TOREK, 22.5.2007, OB 16.00 URI
V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6.

PRISOTNI ČLANI IN ČLANICE ODBORA:
BORIS DOLŽAN- predsednik, MARKO ZUPANČIČ – namestnik predsednika,
IVANKA ZUPANČIČ, BOŽIDAR ERJAVEC, ANA MARIJA KOROŠEC, BRANKO
NOČ in MIROSLAV HAREJ (7 prisotnih od 7).
OSTALI PRISOTNI: Slavka BRELIH – direktorica občinske uprave, VALENTINA
GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor, Katja Novak – Oddelek za okolje in
prostor, Tomaž VIDMAR – direktor Komunalne direkcije in BOŽENA RONNER –
svetovalka.
Pri določanju dnevnega reda je Ana Marija Korošec predlagala, da se dnevni red
razširi s točko, ki naj se glasi, npr.: Dopis Enosa, pod zaporedno številko 6.
V razpravi sta sodelovala Ivanka Zupančič in Boris Dolžan.
Ker ni bilo gradiva za predlagano točko dnevnega reda je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 5. redne seje Odbora z dne
18.04.2007.
2. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 1. korespondenčne seje
Odbora, ki je trajala v četrtek 26.4.2007.
3. Predlog Odloka o programu opremljanja za gradnjo kanalizacijskega
omrežja na območju Hrušica vzhod – HITRI POSTOPEK.
4. Predlog Odloka o občinskih taksah v občini Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA.
5. Informacija o uskladitvi cene zemeljskega plina za mesec maj 2007.
6. Vprašanja in pobude.

Glasovanje: prisotnih - 6
Za – 6
Dnevni red je bil sprejet.

Točka 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 5. redne seje Odbora z dne
18.04.2007.
V razpravi je Ana Marija Korošec izpostavila sprejete sklepe in njih realizacijo. O
realizaciji sklepov sta poročali Božena Ronner in Valentina Gorišek.
Goriškova je članice in člane Odbora seznanila, da sredstva za energetsko sanacijo
niso bila porabljena, zato bodo na podlagi sprejetih sklepov Odbora kot tudi
Občinskega sveta meseca julija objavili ponovni razpis s še dvema, dodatnima
spodbudama, kot je bilo predlagano in odločeno.
V nadaljevanju je predsednik Odbora prisotne seznanil, da se z županom še ni
utegnil osebno pogovoriti glede sklepa 2, sprejetega pod 6. obravnavano točko
dnevnega reda, in da zagotavlja, da bo to uredil.
Ivanka Zupančič je poudarila, da se župan mora opredeliti do sklepov Odbora in da
se o njegovi odločitvi obvesti tudi Odbor. Pri sprejemanju zapisa se preveri tudi
realizacijo sklepov, torej konkretno pri ENOS-u sklepi niso realizirani.
Boris Dolžan je obljubil, da bo v najkrajšem možnem času opravil razgovor z
županom.
Ano Marijo Korošec je zanimalo, kako in koga se obvešča o sprejetih sklepih odborov
in če so osebe, ki se jih sklep tiče z njim seznanjene in, da mora biti do naslednje
seje odboru dano gradivo oz. obvestilo.
Božena Ronner je v odgovoru pojasnila, kako poteka obveščanje oseb, ki se jih
posamezni sklep tiče, torej obveščen je župan in njegov kolegij, osebe, ki so vabljene
na sejo kot poročevalci ter tudi tisti, v konkretnem primeru direktor JEKO-IN, ENOSa., ob tem, da se najkasneje v roku dveh dni od seje odbora napiše zapis, posreduje
po e-pošti članom odbora ter naloži tudi na občinsko spletno stran, med »ostale
zadnje dokumente«.
Na predlog Ane Marije Korošec je predsednik dal na glasovanje naslednji

Sklep:
Na naslednjo sejo Odbora se na dnevni red uvrsti točko dnevnega reda, ki se
glasi Obravnava realizacije 6. točke in 7. točke dnevnega reda 5. redne seje
Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko.

Glasovanje: prisotnih -67
Za - 6
Sklep je bil sprejet.
In še
Sklep:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa in realizacija sprejetih sklepov 5. redne
seje Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko z
dne 18. 4. 2007.
Glasovanje: prisotnih - 6
Za - 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 2:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 1. korespondenčne seje
Odbora, ki je trajala v četrtek 26.4.2007.
V razpravi je Ana Marija Korošec opozorila na tiskovno napako v sklepu, zato naj se
ta vrednost nove cene popravi.
Predsednik je dal na glasovanje naslednji
Sklep:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko
ugotavlja, da je bil predlagan sklep variabilnega dela cene za dobavo toplote za
končnega uporabnika znižan za 7,20% v primerjavi s ceno, veljavno v mesecu
aprilu 2007, tako, da popravljen znesek znaša 50,8814 €/MWh. Nova cena se
uporablja od 01.05.2007 dalje. Za sklep je glasovalo 5 članov od 7.
Glasovanje: prisotnih - 6
Za - 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 3:
Predlog Odloka o programu opremljanja za gradnjo kanalizacijskega omrežja
na območju Hrušica vzhod – HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je dala Valentina Gorišek – vodja Oddelka za okolje in prostor, v
nadaljevanju pa sta dodatna pojasnila dala tudi Tomaž Vidmar in Katja Novak.
V razpravi so sodelovali Marko Zupančič, Ana Marija Korošec, Miroslav Harej, Boris
Dolžan.

Marko Zupančič:
Postavil je vprašanje, kaj točno pomenijo oznake v enačbah na 3. strani obrazložitve
predlaganega Odloka, v poglavju 3.1 Investicije v izgradnjo komunalne infrastrukture.
Katja Novak:
Enačba izhaja iz grafične analize parcel in neto tlorisnih površin in predlaga, da se
dajo dodatna pojasnila.
Ivanka Zupančič:
Tabele bi se lahko drugače napisale, te so boljše na koncu, vmes sigurno nekaj
manjka, ker je veliko praznega prostora, in če se bo ta odlok objavil je prav, da je tudi
estetski.
Na strani 2, v 2. odstavku 6. člena je napisano KA_3. Kaj pomeni to, ali je prav, da je
črtica spodaj in meni, da v priloženi grafiki manjka naslov.
V 9. členu, 2. in 5. odstavku manjkajo vrednosti.
Miroslav Harej:
Prav bi bilo, da bi bila priložena grafika barvna, ker bi le tako ločili objekte po njihovi
opremljenosti, ali pa naj se objekte različno šrafira.
Sklep:
Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko
predlaga Občinskemu svet, da sprejme predlog Odloka o programu
opremljanja za gradnjo kanalizacijskega omrežja na območju Hrušica - vzhod
po hitrem postopku in z naslednjimi redakcijskimi popravki:
 v 9. členu, 2. in 5. odstavku se dopišejo vrednosti v €;
 priloži se grafika, iz katere bo razvidna opremljenost vrisanih objektov in
 obrazloži se enačba v poglavju 3.1.
Glasovanje: prisotnih - 7
Za - 7
Sklep je bil sprejet.

Točka 4:
Predlog Odloka o občinskih taksah v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je dal Tomaž Vidmar.
Razprave in amandmajev ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Odloka o
občinskih taksah v občini Jesenice v drugi obravnavi.

Glasovanje: prisotnih - 7
Za - 7
Sklep je bil sprejet.

Točka 5:
Informacija o uskladitvi cene zemeljskega plina.
Razprave ni bilo. Odbor se je seznanil, da je tokratna uskladitev cene
zemeljskega plina se na končni ceni z vključenimi vsemi zakonskimi dajatvami
za končnega odjemalca odraža kot 1,07 % pocenitev, glede na mesec april
2007.

Točka 6:
Vprašanja in pobude.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 16.55 uri.

Zapisala:
Božena Ronner

Predsednik:
Boris Dolžan

