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

Številka: 032-10/2007
Datum: 18.10.2007

SKRAJŠAN ZAPIS
9. REDNE SEJE ODBORA ZA STANOVANJSKE ZADEVE,
KOMUNALNO INFRASTRUKTURO TER ENERGETIKO,
KI JE BILA V SREDO, 17.10.2007, 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, ANA MARIJA KOROŠEC, BRANKO NOČ, BOŽIDAR
ERJAVEC in MIROSLAV HAREJ.
OSTALI PRISOTNI: VALENTINA GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor,
Tomaž VIDMAR – direktor Komunalne direkcije, Simona KANCLER – Komunalna
direkcija, mag. Aleksander KUPLJENIK – direktor JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Roman
NOVAK - JEKO-IN, d.o.o., Jesenice in BOŽENA RONNER – svetovalka.
Predsednik je pri določanju dnevnega reda na podlagi dodatno izročenega gradiva
predlagal v razpravo in sprejem naslednji
Sklep:
Na dnevni red se na 7. mesto uvrsti dodatna točka dnevnega reda z naslovom
»Predlog za spremembo cen prevozov v mestnem prometu - ALPETOUR,
D.O.O. POTOVALNA AGENCIJA KRANJ.« Ostale točke dnevnega reda se
ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

Ker drugih predlogov ni bilo je predsednik dal na glasovanje naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 8. redne seje Odbora z dne
12.09.2007.
2. Pregled sklepov in potrditev zapisa 6. korespondenčne seje Odbora, ki je potekala
od 28.9. do 1.10.2007.
1

3. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta občine Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA.
4. Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice – PRVA
OBRAVNAVA.
5. Spremembe energetske zasnove občine Jesenice.
6. Izraba bioplina na deponiji Mala Mežakla za kogeneracijo.
7. Predlog za Spremembo cen prevozov v mestnem prometu - ALPETOUR, D.O.O.
POTOVALNA AGENCIJA KRANJ.
8. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7

Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 8. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 12.09.2007.
V razpravi je Marko Zupančič izpostavil nerealiziran sklep Odbora, namreč župan še
ni sklical seje Odbora, na katerem bi se obravnavala že na 5. seji sprejeta odločitev
Odbora.
Boris Dolžan je bil mnenja, se ta Odbor ignorira, kot tudi sprejete sklepe. Dobil je tudi
podatek, da je bil mesec september kritičen, saj bi mesto lahko izgubilo dotok tople
vode in je čisto slučajno izvedel tudi o pogajanjih med Enosom in Občino. Pogodba je
že podpisana, zato ga zanima, kdo je sodeloval v pogajanjih. Cena je določena,
pogodba je podpisana in ugotavlja, da se tu ne da nič več storiti.
Točno ve, da ima Enos dobiček in bi se njegovemu delu lahko odpovedal na račun
prodaje cenejše energije oz. plina. Verjetno pa se bo to zgodilo takrat, ko bo
dokončana investicija Fiprom.
Božidar Erjavec:
Zanima ga kdo je sodeloval pri teh pogajanjih?
Aleksander Kupljenik:
Pri pogajanjih je sodeloval on, po predhodnem dogovoru s podžupanom Bregantom
in več kot to se ni dalo storiti.
Ivanka Zupančič:
Ugotavlja, da se sklepi odbora niso realizirali, zato jo zanima, ali je Odbor pristojen,
da organizira sestanek med JEKO-IN - om in ENOSOM in, kakšne so njegove
pristojnosti oz. ali je sploh ima, da bi uredil odnose med ENOSOM in JEKO-IN-on.
Božena Ronner:
Odborov se ne ignorira, zato ta pripomba ni na mestu. Pristojnosti Odbora so
napisane v poslovniku o delu odbora in Poslovniku o delu občinskega sveta, torej
Odbor ni zakonodajno telo, je posvetovalni organ Občinskega sveta. Na svojem
delovnem področju je matično delovno telo, ki s svojega delovnega področja, daje
menja, predloge Občinskemu svetu. Njegovi sklepi so obvezujoči takrat, ko ga s
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sklepom pooblasti Občinski svet, ali, če nek predpis določi, da o tem odloča pristojno
delovno telo.

Božena Ronner:
Odgovorila je na vprašanje Marka Zupančiča in dala pojasnila o tem, kakšno vlogo
ima Odbor in, če so njegovi sklepi obvezujoči za upravo in Občinski svet in ne tako,
kot se je reagiralo ali razumelo glede njenih pojasnil.
Ana Marija Korošec:
Predvolilna obljuba je bila, da se bo strošek ogrevanja znižal za 10 %, danes pa je
bila dana informacija, da se je v pogajanjih doseglo znižanje za 1 %.
Predlagala je, da se Odbor sestane na sedežu JEKO-IN, kjer bodo takoj dobili
strokovna pojasnila na njihova vprašanja in bodo tudi takoj sproti obveščeni o tem, kaj
je možno spremeniti oz. izboljšati na tem področju. In obseg strokovne razprave bo
lahko širši.
Miroslav Harej:
Njegovo mnenje je, da se bodo cene energentov še poviševale, zato je razmišljanje in
zahteve o zniževanju stroška ogrevanja nesmiselno, kajti razmišljati se mora v smeri
varčevanja z energijo. Z varčevalnimi ukrepi je začela občinska uprava in jih tudi
redno izvaja. Zavedati se je treba, da smo v tržnem gospodarstvu in da je Enos
gospodarska družba in ne socialna služba.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa in realizacija sprejetih sklepov 8. redne
seje Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko
dne 12. 9. 2007 z ugotovitvijo, da še ni realiziran sklep Odbora glede ureditve
odnosov med Občino Jesenice, Enosom in JEKO.-IN, do.o., Jesenice. Odboru
se posreduje odgovor z obrazložitvijo, če je njegov sklep sploh možno
realizirati in kdaj.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV ZAPISA 6. KORESPONDENČNE SEJE
ODBORA, KI JE POTEKALA OD 28.9. DO 1.10.2007.
Razprave ni bilo, sprejeta pa je bila naslednja.
Ugotovitev:
Variabilni del cene za dobavo toplote se za končnega uporabnika zviša za 4,22
% in znaša 54,6650 €/MWh. Nova cena se uporablja od 1.10.2007 dalje.
Glasovanja ni bilo!
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TOČKA 3:
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OBČINE JESENICE –
DRUGA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev k predlogu je dala pripravljavka Statuta Valentina Gorišek.
Po krajši razpravi je predsednik dal na glasovanje naslednji
Sklep:
Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko nima
pripomb na predlagan Statut občine Jesenice, zato predlaga Občinskemu svet,
da ga prejme v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 6
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O GOSPODARSKIH
JESENICE – PRVA OBRAVNAVA.

JAVNIH

SLUŽBAH

V

OBČINI

Predlagani Odlok je obrazložila Simona Kancler.
V razpravi so sodelovali: Ana Marija Korošec, Tomaž Vidmar, Ivanka Zupančič in
Marko Zupančič.
Ana Marija Korošec:
Zanima jo, če se lahko na javni razpis za podelitev koncesije prijavi javno komunalno
podjetje, n.pr. JEKO-IN, d.o.o..
Simona Kancler:
Javno podjetje se lahko prijavi na razpis in tudi koncesijo lahko pridobi, na podlagi
sprememb s področja zakonodaje in po principu javnega-zasebnega partnerstva.
Ivanka Zupančič
V tem Odloku pogreša kazenske določbe, oz. nikjer ni zaslediti sankcij v primeru, če
koncesionar svojih obveznosti ne opravi. Zato predlaga, da se dopolni 10. člen z
alineo" ukrepi v primeru neizpolnjevanja z odlokom določenih obveznosti".
Simona Kancler:
Iz odloka se lahko razbere, da se bo na podlagi tega odloka pripravila še vrsta drugih
odlokov, za vsako javno službo posebej v katerih bodo vključene kazenske določbe.
Pri podelitvi koncesije pa se te varovalke vključi v pogodbo.
Po razpravi je predsednik dal na glasovanje naslednji
Sklep:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko
predlaga, da se sprejme predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v občini
Jesenice v prvi obravnavi, s predlogom, da se med prvo in drugo obravnavo
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prouči predlog, da se v 10. člen Odloka vključi varovalka, kako ravnati v
primeru, če koncesionar ne spoštuje pogodbenih obveznosti.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
SPREMEMBE ENERGETSKE ZASNOVE OBČINE JESENICE.
Predlagano novelacijo je predstavil Branko Noč. Ker se je Branko Caglič upravičil za
današnjo sejo, zaradi drugih obveznosti, na seji Občinskega sveta pa bo ta predlog
predstavil sam.
V razpravi so sodelovali: Ana Marija Korošec, Aleksander Kupljenik, Miroslav Harej,
Božidar Erjavec in Boris Dolžan.
Ana Marija Korošec:
Osebno meni, da je novelacija energetskih zasnov nujna, saj se že leta ni spremenila
glede na dejstvo, da je bila pripravljena še za obdobje, ko sta bili z občino Žirovnica
skupaj. Ne sme pa se pozabiti na dejstvo, da imamo od leta 2006 sprejeto tudi novo
strategijo s tega področja.
Zanjo osebno je to zelo pomemben dokument za občino, nad katerim se mora stalno
bdeti. Pogreša pa poročila, ki bi se lahko vsaj enkrat letno pripravila v krati strnjeni
obliki, in iz katerega bi se lahko takoj razbralo, kaj se je oz. se bo, ali se še ne more
realizirati. Zaveda pa se, da je to zahtevna naloga, kajti Občina ima kar nekaj že
sprejetih strategij s posameznega področja.
Aleksander Kupljenik:
Na novelacijo nima pripomb, edina pripomba ki jo ima je, da Branko Noč, ki je
predstavil novelacijo ni povedal nič. V
novelaciji pogreša možnosti izrabe
alternativnih energentov, tudi bioplina.
Miroslav Harej:
Obvezno bi morala občina imeti nekega skrbnika za posamezno strategijo, ki bi sproti
spremljal njeno realizacijo, predlagal dopolnitve in poročal, kot je bilo že rečeno.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko
predlaga, da se sprejme predlog Novelacije energetskih zasnov občine
Jesenice.
Odbor tudi predlaga, da se določi skrbnika za posamezno strategijo, ne le iz
tega področja, skrbnika, ki bo spremljal njeno realizacijo in vsaj enkrat letno
poročal odboru in občinskemu svetu.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
5

TOČKA 6:
IZRABA BIOPLINA NA DEPONIJI MALA MEŽAKLA ZA KOGENERACIJO.
Direktor JEKO-IN, Aleksander Kupljenik je predstavil možnosti izrabe bioplina na Mali
Mežakli .
V razpravi so sodelovali: Ana Marija Korošec, Branko Noč, Boris Dolžan, Marko
Zupančič in Miroslav Harej
Ana Marija Korošec:
Zanima jo, če je bil s tem predlogom seznanjen župan in je dal žegen. Poleg tega
razmišlja, če je ta projekt ekonomsko upravičen glede na življenjsko dobo deponije,
predvidevanj, da se bo tudi deponija mala Mežakla čez nekaj let zaprla.
Božena Ronner in Boris Dolžan sta povedala, da je župan s predlogom seznanjen, ter
da je direktor na zaprosilo predsednika odbora, le za odbor pripravil to informacijo o
možnostih, ki jih nudi jeseniška deponija.
Aleksander Kupljenik:
Meni, da bo z vsemi tehnološkimi spremembami, sortirnicami n reciklažami, deponija
Mala Mežaklja lahko obratovala tja do leta 2028.
Glede samega projekta pa je povedal, da je to naloga JEKO-IN, ki bo za sejo pripravil
gradivo z vsemi elementi in možnimi izračuni za izrabo bioplina, predvsem iz vidika,
da bo lahko podjetje v drugi fazi pridobilo, z najemom ali odkupom primerno
zemljišče, ki je označen na priloženi grafiki.
Marko Zupančič:
Sam ocenjuje in tudi po študijah, ki se pripravljajo na nivoju države, bodo z odvozi oz.
deponijami še hudi problemi in glede na to, da ima le jeseniška deponija obratovalno
dovoljenje meni, da se ni bati, da bi bila ta investicija neopravičljiva. Verjetno se bo na
Malo Mežaklo vozilo še večje količine odpadkov kot se jih danes.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko
podpira predlog direktorja JEKO-IN; d.o.o. Jesenice, da se čim prej pripravijo
vsi pogoji za realizacijo izrabe bioplina iz Male Mežakle, kot ene izmed možnosti
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7
PREDLOG ZA SPREMEMBO CEN PREVOZOV V MESTNEM PROMETUALPETOUR, D.O. POTOVALNA AGENCIJA KRANJ.
Predlog za spremembo cen prevozov je obrazložil Tomaž Vidmar.
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V razpravi so sodelovali: Božidar Erjavec, Miroslav Harej, Marko Zupančič in Boris
Dolžan in ker je bilo ugotovljeno, da je predlog za povišanje le v zaokroževanju cene
na dve decimalki, je predsednik dal v razpravo in sprejem naslednji
Sklep:
1. Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko
predlaga, da Občinski svet da soglasje k predlaganemu ceniku prevozov v
mestnem prometu z veljavnostjo od 01.11.2007dalje.
2. Vozovnice za eno cono se povišajo iz 1,17 na 1,20 EUR,
vozovnice za dve coni iz 1,46 na 1,50 EUR,
vozovnice za tri cone iz 1,96 na 2,00 EUR.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Ker vprašanj in pobud ni bilo, je predsednik s sejo zaključil ob 17.55 uri.

ZAPISALA:
BOŽENA RONNER

PREDSEDNIK:
BORIS DOLŽAN+
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