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

Številka: 032-12/2007
Datum: 12.12.2007

SKRAJŠAN ZAPIS
11. REDNE SEJE ODBORA ZA STANOVANJSKE ZADEVE,
KOMUNALNO INFRASTRUKTURO TER ENERGETIKO,
KI JE BILA V SREDO, 12.12. 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, Ana Marija
Korošec, Božidar Erjavec in Miroslav Harej (5 od 7).
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANA: Ivanka Zupančič in Branko Noč.
OSTALI PRISOTNI: Boris BREGANT - podžupan, Slavka BRELIH - direktorica
občinske uprave, Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor, Tomaž
VIDMAR – direktor Komunalne direkcije, Tamara Hribar in Nuša Jelenc – JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice, Avrelij RAVNIK- energetsko svetovalna pisarna Jesenice in Božena
Ronner – svetovalka.
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednik predlagal v
razpravo in sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 10. redne seje Odbora z dne
14.11.2007.
2. Potrditev sklepa in skrajšanega zapisa 8. korespondenčne seje Odbora z dne
28.11.2007.
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju finančnih
spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih
virov energije v gospodinjstvih na območju občine Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA.
4. Predlog sprememb in dopolnitev Operativnega programa odvajanja in čiščenja
odpadnih vod za občino Jesenice.
5. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2008 in za leto 2009 – DRUGA
OBRAVNAVA.
6. Predlog odlaganja odpadkov na deponijo Mala Mežakla iz drugih gorenjskih občin.
7. Vprašanja in pobude.
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Glasovanje:

prisotnih - 5
Za – 5

Dnevni red je bil sprejet.

Točka 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 10. redne seje Odbora z dne
14.11.2007.
Predsednik je posredoval nekaj informacij glede novelacije energetskih zasnov, ki
bodo predlagane v obravnavano na januarski seji prihodnjega leta. Na Komunalni
direkciji je namreč oddal nekaj predlogov za dopolnitev le – te. Obvestili so ga, da je
bil predlog že poslan družbi POP Velenje. Pisni predlogi za dopolnitev tega
dokumenta bodo posredovani s sklicem seje odbora in Občinskega sveta.
V nadaljevanju pa je opravil pregled sprejetih sklepov 10. seje odbora in njih
realizacijo. Predsednik je poročal tudi o sprejeti pobudi odboru, ki je delno realizirana,
namreč dopolnjuje se razpolaganje nepremičnega premoženja – prodaja stanovanj na
Titovi 71. Prodaja stanovanj se bo izvedla v letu 2009 in ne v letu 2008, kot je bilo
predlagano. Taka dopolnitev je bila sprejeta na seji Občinskega sveta, po dodatno
posredovanem predlogu župana. Sicer je vse dokumentirano v gradivu za sejo
Občinskega sveta, v zapisniku 12. seje.
Ker razprave in pripomb na zapisnik ni bilo, niti na poročilo o realizaciji sklepov je
predlagal v potrditev naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa in pregled sprejetih sklepov 10. redne
seje Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko
dne 14. 11. 2007.
Glasovanje:

prisotnih - 5
Za – 5

Sklep je bil sprejet.

Točka 2:
Potrditev sklepa in skrajšanega zapisa 8. korespondenčne seje Odbora z dne
28.11.2007.
Odbor se je seznanil s poročilom o poteku glasovanja 8. korespondečne seje za
znižanja daljinske toplote.
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Točka 3:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju finančnih
spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo
obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Jesenice –
DRUGA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je predsednik povedal, da je predlagani odlok usklajen, da so
strokovne službe dobile odgovore na vse pobude, dane tudi na tem odboru. Poudaril
je, če prisotni menijo, da se mora odlok dopolniti, ta možnost obstaja le z amandmaji,
kar pa se je izkazalo teh ni.
V nadaljevanju pa dodatna pojasnila dala še Valentina Gorišek.
V razpravi so sodelovali: Marko Zupančič, Božidar Erjavec, Valentina Gorišek, Ana
Marija Korošec in Boris Dolžan.
Marko Zupančič:
Se je zahvalil, da se je upoštevala njegova pobuda za sofinanciranje vgradnje
termostatskih ventilov tudi v individualnih hišah, ker se le na ta način zagotovi
enakopravnost obravnavanih vlog in s tem se daje spodbude za vse občane.
Božidar Erjavec:
Zanima ga, kdo bo opravil kontrolo, če so dela zaključena za zaprošena oz. dodeljena
sredstva, in ali se opravljajo tudi ogledi na terenu.
Valentina Gorišek:
Finančne spodbude se dajo po opravljeni investiciji, za kar je vsak prosilec dolžan
izpolniti več formularjev, v katerem mora opisati vse izvedene postopke, običajno se
priložijo tudi fotografije in, če se zasumi, da določena dela niso bila izvedena, kar se
vidi tudi iz zahtevanih, priloženih računov, se opravi ogled tudi na terenu.
Boris Dolžan:
Ker je Daniel Dvoršak Odboru posredoval več možnih predlogov za vključitev
dodatnih spodbud in sofinanciranja (ta dopis je priložen k zapisniku) je delno že
odgovorila Valentina Gorišek tudi v uvodnem predlaganega odloka.
Ana Marija Korošec:
Predlagala je, da na zadnji del Dvoršakove pobude odgovori tudi JEKO-IN, kot
distributer, zato naj se to pismo naslovi tudi na njihov naslov.
Zaključek - pobuda:
Na Dvoršakove predloge se nemudoma posreduje odgovore v imenu odbora.
Odgovore pripravi Valentina Gorišek v sodelovanju z Avrelijem Ravnikom.
Ker druge razprave ni bilo, je predsedniki dal na glasovanje naslednji
Sklep:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko
predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud investicijskim ukrepom
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za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih
na območju Občine Jesenice - DRUGA OBRAVNAVA.
Glasovanje:

prisotnih - 5
Za – 5

Sklep je bil sprejet.

Točka 4:
Predlog sprememb in dopolnitev Operativnega programa odvajanja in čiščenja
odpadnih vod za občino Jesenice.
Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih vod izhaja iz Nacionalnega
programa varstva okolja na področju politike varstva voda, je uvodoma obrazložil
Tomaž Vidmar.
V razpravi je Marko Zupančič želel pojasnilo, zakaj je v tem programu še vedno
napisana klavnica JEM s predelavo, če te več ni, oz. tudi ne, in ne bo več obratovala.
Tomaž Vidmar:
To kar je napisano v programu iz leta 2005 se ne spreminja, JEM je takrat še
obratoval. Danes pa se sprejema njegova nadgradnja, oz. se program dopolnjuje in
za nazaj se program ne popravlja. Usklajuje pa se tudi z načrti razvojnih programov in
spremenjenimi terminskimi plani.
Boris Dolžan:
Krajani Hrušice – Hrušica vzhod, še niso priključeni na kanalizacijo, zato jih zanima,
kdaj se bo to zgodilo.
Tomaž Vidmar:
Predvidevajo, da bo to v mesecu januarju, takoj po tehničnem prevzemu in pridobitvi
uporabnega dovoljenja.
Ker druge razprave ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko
predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog Sprememb in dopolnitev
operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod občine
Jesenice.
Glasovanje:

prisotnih - 5
Za – 5

Sklep je bil sprejet.
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Točka 5:
Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2008 in za leto 2009 – DRUGA
OBRAVNAVA.
Predsednik je uvodoma povedal, da odbor na predlagan proračun za leto 2008 in
2009 v prvi obravnavi ni imel pripomb za dopolnitev, da je bila na odboru opravljena
dobra splošna razprava in da so dobili zadovoljive odgovore na
Potek za vlaganje amandmajev gre za leto 2008 in 2009 skupaj, sklepa za sprejem
Proračuna pa bom dal ločeno na glasovanje.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednja

Sklep:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo predlaga, da Občinski
svet sprejme predlagani proračun občine Jesenice za leto 2008, v drugi
obravnavi in na področjih, za katere je odbor pristojen: stanovanjskokomunalno področje, ceste,energetika.
Glasovanje:

prisotnih - 5
Za – 5

Sklep je bil sprejet.

Sklep:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo predlaga, da Občinski
svet sprejme predlagani proračun občine Jesenice za leto 2009, v drugi
obravnavi in na področjih, za katere je odbor pristojen: stanovanjskokomunalno področje, ceste,energetika.
Glasovanje:

prisotnih - 5
Za – 5

Sklep je bil sprejet.

Točka 6:
Predlog odlaganja odpadkov na deponijo Mala Mežakla iz drugih gorenjskih
občin.
Uvodno obrazložitev je dala Tamara Hribar.
V razpravi so sodelovali: Marko Zupančič, Miroslav Harej, Boris Dolžan, Ana Marija
Korošec in Boris Bregant.
Marko Zupančič:
Za MM se je načrtovalo da bo deponija zapolnjena do leta 2020 in po tem predlogu se
odlaganje skrajša za 4-leta. Druge občine se branijo odpadkov, še svojih lastnih, naša
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občina pa naj jih sprejema. In ali se lahko zgodi, da dovoljenja po letu 2009 MM ne
dobi več.
Tomaž Vidmar:
Mala Mežakla se je vključena v operativni program ravnanja z odpadki. Lokalnih
deponij ne bo več, bodo le še regijske in sub-regijske in če ne bi pristopili k skupnemu
reševanju tega problema, se lahko zgodijo Tenetiše. Regijska deponija, oz. deponija s
takim statusom mora zadovoljiti potrebe za več kot 107.000 prebivalcev.
Ana Marija Korošec:
Meni, da si moramo občine med seboj pomagati. Osebno pa dvomi, da bo deponija
leta 2016 zapolnjena.
Miroslav Harej:
Podpira ta predlog, ker so tudi strokovne službe dale dovolj pojasnil v zvezi s tem, kaj
se lahko zgodi Jesenicam oz. z njeno deponijo. Dovoljenja, ki jih deponija ima in
glede na to, da se načrtujejo zbirni centri, bo predlagani sklep tudi podprl.
Boris Dolžan:
Krajani Spodnjega Plavža so vedno bolj ogroženi in ogorčeni. Včasih je bilo to
območje idilično, mirno, danes je hrupno, smrdljivo in so že dolgo potrpežljivi, sedaj
pa še več smeti, še več smradu, hrup iz avtoceste, hrup iz stranke ceste, smrdi tja do
bencinskega servisa, v restavracijo. Predlaga, da se jim dodeli neka odškodnina, iz
cene za dovoz odpadkov.
Valentina Gorišek:
Pravkar se rešuje tudi problematika krajanov Podmežakle in Lipc. Glede hrupa iz
avtoceste sporoča, da so z DARS-om in DRSC-jem že dosegli neke dogovore, kar se
kaže pri zaprtju delitacije, postavitvi odbojnega zidu – ograje in zahteve oz. seznam
zahtev Občina lahko razširi tudi v predel kraja Sp. Plavž
Boris Bregant:
Se je strinjal s predsednikom. Res smrdi, vendar ne zaradi večjih količin smeti,
kvečjemu bo tega smradu manj. V preteklosti so del rente že namenili tem krajanom v
naravi, tako, da se jim je asfaltirala lokalna cesta, napeljala kabelska TV in tudi v tem
primeru bi se dalo urediti tako. Po nekem programu naj bi se namenilo nekaj za
krajane, nekaj, oz. od česar bi imeli koristi.
Po razpravi je bil predlagan
Sklep 1:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko
predlaga Občinskemu svetu, da se na podlagi predhodno pripravljenega
programa in iz sredstev, pridobljenih od dovoza odpadkov na deponijo Mala
Mežakla, krajanom Spodnjega Plavža namenijo določena sredstva za potrebe in
koristi kraja in krajanov.
Glasovanje: prisotnih - 5
Za – 5
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Sklep je bil sprejet.
In naslednja
Sklepa:
1. Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo predlaga, da
Občinski svet Občine Jesenice da soglasje za odlaganje odpadkov na
odlagališče Mala Mežakla iz drugih (kranjskih) občin po ceni 85 EUR/tono
odloženih odpadkov in v okviru skupne letne količine odpadkov v višini
16.000 ton, z maksimalnim dnevnim dovozom do 80 ton odpadkov. Cena ne
vključuje okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov.
2. Odbor predlaga Občinskemu svetu, da da pooblastilo županu Občine
Jesenice za podpis ustreznih pogodb o odlaganju odpadkov iz drugih
(kranjskih) občin na odlagališče Mala Mežakla.
Glasovanje:

prisotnih - 5
Za – 5

Sklep je bil sprejet.

Točka 7:
Vprašanja in pobude.
Točka 7.1.
Marko Zupančič - vprašanje:
Zanima ga, če se odpadki pred dovozom na deponijo MM že sortirani, oz., če se
ločujejo komunalni in gospodinjski odpadki.
Poleg tega se med vikendom in v času ko deponija ne obratuje, na deponijo pripelje
veliko odpadkov, ki se jih ne tehta in ne kontrolira njihove vsebine, za katere
upravljavec ne ve da so bili pripeljani. Zanima ga, če JEKO-in načrtuje video nadzor.

Tamara Hribar - odgovor:
Odpadki so že sortirani in kot taki pripeljani na deponijo. Za že sortirane odpadke
imajo posebno vozilo. Video nadzor pri deponiji še ni načrtovan, lahko pa bo vključen
takrat, ko bo ob deponiji zgrajena hala za kompostiranje in takrat bo možno vgraditi
tudi kamere za nadzor.
Sicer pa je v nočnem času prisotna varnostna služba, ki dvakrat v noči opravi ogled in
kontrolo deponije.
Ker drugih vprašanj ni bilo je predsednik s sejo zaključil ob 17.00 uri.

ZAPISALA:
Božena RONNER

PREDSEDNIK:
Boris DOLŽAN
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