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

Številka: 032-05/2008
Datum: 20.5.2008

SKRAJŠAN ZAPIS
16. REDNE SEJE ODBORA ZA STANOVANJSKE ZADEVE,
KOMUNALNO INFRASTRUKTURO TER ENERGETIKO,
KI JE BILA V TOREK, 20.5. 2008, OB 14.00 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,
Branko Noč, Ana Marija Korošec, Božidar Erjavec
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN: Miroslav Harej.
OSTALI PRISOTNI: Tamara HRIBAR – predstavnica JEKO-IN, d.o.o., Jesenice,
podžupana Boris Bregant, Slavka BRELIH - direktorica občinske uprave, Tomaž
VIDMAR – direktor Komunalne direkcije, Simona KANCLER – svetovalka na Komunalni
direkciji, mag. Valentina GORIŠEK, Simona Ferčej in Andreja SIRK – oddelek za okolje
in prostor ter mag. Božena RONNER – svetovalka župana.
Predsednik Odbora je predlagal, da se spremeni predlagani dnevni red in sicer, da se
zamenjata 3. in 4 točki dnevnega reda zato, ker se mora pred rebalans uvrsti predlog
Sklepa o višini subvencije v javnem mestnem prometu v občini Jesenice, ki ima
finančne posledice za predlagani rebalans.
Predsednik Odbora je predlagal naslednji
Sklep:
Predlagana točka dnevnega reda pod zaporedno št. 4, se uvrsti na 3. mesto, tretja
točka postane 4. točka predlaganega dnevnega reda.
GLASOVANJE: PRISOTNIH –5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
Drugih predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednik Odbora
predlagal v sprejem spremenjeni
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Dnevni red:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 15. redne seje Odbora z dne
16.4.2008.
2. Potrditev sklepa in skrajšanega zapisa 13. korespondenčne seje Odbora z dne 29.
4.2008.
3. Predlog Sklepa o višini subvencije v javnem mestnem prometu v občini Jesenice.
4. Predlog Rebalansa proračuna občine Jesenice za leto 2008 – HITRI POSTOPEK
(področja, ki so v pristojnosti odbora: stanovanjsko gospodarstvo, komunalno-cestno
gospodarstvo).
5. Predlog za ureditev lastniških razmerij Centralne čistilne naprave Jesenice
(sprememba lastniškega deleža).
6. Predlog Okoljskih dajatev zaradi odlaganja odpadkov na odlagališče Mala Mežakla –
novelacija izračuna.
7. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH –5
ZA – 5
Dnevni red je bil sprejet.

Točka 1
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 15. redne seje Odbora z dne
16.4.2008.
Razprave in pripomb na skrajšan zapis 14. redne seje Odbora ni bilo, zato je
predsednik Odbora predlagal v sprejem naslednji

Sklep:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa in realizacija sprejetih sklepov 15. redne
seje Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko z
dne 16.4.2008.
GLASOVANJE: PRISOTNIH –5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
Točka 2
Potrditev sklepa in skrajšanega zapisa 13. korespondenčne seje Odbora z dne 29.
4.2008.
Predsednik Odbora je ugotovil, da je skrajšan zapis napisano tako, kot se je glasovalo,
na podlagi obvestila in predlaganega sklepa o odstotku znižanja cene za daljinsko
toploto. Iz zapisnika je razvidno, da se je meseca aprila cena plina nekoliko znižala, in
soglasno je bil sprejet
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SKLEP:
Variabilni del cene za dobavo toplote se za končnega uporabnika zniža za 0, 68 %
in znaša 63,7188 €/MWh. Nova cena se uporablja od 01.05.2008 dalje.
Glasovanja ni bilo.

Točka 3
Predlog Sklepa o višini subvencije v javnem mestnem prometu v občini Jesenice.
Predlog sta obrazložila Tomaž Vidmar in Simona Kancler
V razpravi so sodelovali:
Marko Zupančič:
Zdi se mu prav in tudi predlog sklepa podpira glede na dejstvo, da se bo iz občinskega
proračuna na prepeljanega potnika sofinanciral mestni potniški promet. V tem primeru
bo sigurno pričakovati, da se bo trend uporabe mestnega potniškega prometa povečal.
Branko Noč:
Svet staršev Glasbene šole je že zaprosil za pomoč, da bi se za potrebe otrok, ki
obiskujejo Glasbeno šolo uvedla še dodatna linija, na relaciji s Hrušice in s Koroške
Bele do ali na območje Stare Save. Stara Sava se oživlja z različnimi dejavnostmi,
vendar je težko dostopna tako za otroke kot tudi za starejšo populacijo.
Poleg tega predloga naj se preuči tudi to, kakšne so finančne posledice za proračun, ali
bi zadolščalo teh 0,40€ na potnika tudi v tej predlagani dodatni relaciji.
Tomaž Vidmar:
Predlagano besedilo razpisa za podelitev koncesije za javni mestni promet bo
objavljeno na že obstoječi in znan režim in število relacij. Župan ima sicer pravico, da
odloči tudi o t.im. podaljšani vožnji na določeni relaciji, čeprav se mu predlog ne zdi
smiseln glede na dejstvo, da je iz katere koli avtobusne postaje peš hoda do stavbe
Glasbene šole maksimalno 5 minut.
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 Sklepa o višini subvencije v javnem
mestnem prometu v občini Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH –5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
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Točka 4
Predlog Rebalansa proračuna občine Jesenice za leto 2008 – HITRI POSTOPEK
(področja, ki so v pristojnosti odbora: stanovanjsko gospodarstvo, komunalnocestno gospodarstvo).
Predlog rebalansa v točkah in postavkah, ki se finančno spreminjajo sta obrazložila
Tomaž Vidmar in Valentina Gorišek, vsak s svojega delovnega področja.
V razpravi je sodeloval predsednik Boris Dolžan, ki ga je konkretno zanimala lokacija
postavitve javne razsvetljave v Planini pod Golico. Ali se je ta napeljava polaga na novo
izgrajeni cesti proti Betelu?
Tomaž Vidmar:
Elektro Žirovnica je začela s kabliranjem nizkonapetostnih vodov na območju od
mostička proti Fencu. Na novo asfaltirani cesti je javna razsvetljava že postavljena.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko nima
pripomb na predlog rebalansa proračuna občine Jesenice za leto 2008, zato
predlaga Občinskemu svetu da ga sprejme po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
Točka 5:
Predlog za ureditev lastniških razmerij Centralne čistilne naprave Jesenice
(sprememba lastniškega deleža).
Predlog sta obrazložila Tomaž Vidmar in Simona Kancler in povedala, da je prisotnim
članom razdelila dopolnjene tabele določenih deležev na CČN.
Marko Zupančič:
Zanima ga, kaj se bo zgodilo, če se občina Kranjska Gora odloči in CČN Jesenice ne bo
uporabljala ali da se odpove ali proda svoj delež. Verjetno se bo nekje v bližnji
prihodnosti zgodilo tudi to, da bo čistilno napravo uporabljala le občina Jesenice in ali
bo takrat prevzela stroške v celoti, ali jih bo solatnicama še zaračunavala.
Tomaž Vidmar:
Občina Kranjska Gora je zainteresirana za uporabo CČN ni pa vlagala v njeno
posodobitev in nikoli ni zavračala plačila njenega obratovanja. Za CČN pa ni
zainteresirana občina Žirovnica, ki je ne uporablja več, razen za goščo. Stroški, ki se
delijo med občinami so le odraz določenih lastniških razmerij. Zgodi pa se lahko, da bo
ali občina Jesenice odkupila delež drugih dveh občin ali pa se bo lastniški delež drugih
občin zmanjševal na račun jeseniške občine. Ob tem pa mora povedati to, da sta in
bosta vsekakor tudi da pa sta obe občini dolžni plačati in plačevati fiksne stroške.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
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Sklep:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu, da sprejme, da »Novi deleži občin solastnic Centralne čistilne
naprave Jesenice so naslednji: Občina Jesenice : 84,23 %, Občina Žirovnica: 8,24
in Občina Kranjska Gora: 7,53%. Ta sprememba deleža se v poslovnih knjigah
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice in občin solatnic Centralne čistilne naprave Jesenice
evidentira s 1.1.2008«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 6:
Predlog Okoljskih dajatev zaradi odlaganja odpadkov na odlagališče Mala
Mežakla – novelacija izračuna.
Predlog je obrazložila Tamara Hribar, predstavnica JEKO-IN-a.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga,
da se potrdijo cene za okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov in v priloženi tabeli opisanega in predlaganega obračuna takse.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka7:
Vprašanja in pobude.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 14.40 uri.

ZAPISALA:
Božena RONNER

PREDSEDNIK:
Boris DOLŽAN
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