OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za stanovanjske zadeve,
komunalno infrastrukturo
ter energetiko
Številka: 032-12/2009
Datum: 8.12. 2009

SKRAJŠAN ZAPIS
31. REDNE SEJE ODBORA ZA STANOVANJSKE ZADEVE, KOMUNALNO
INFRASTRUKTURO TER ENERGETIKO,
KI J BILA V TOREK, 8.12. 2009, 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, Branko Noč, Ana
Marija Korošec, Ivanka Zupančič in Božidar Erjavec (7 od 7).
OSTALI PRISOTNI:
Mag. Aleksander KUPLJENIK - direktor JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Nuša JELENC –
vodja sektorja komunalnih dejavnost pri JEKO-IN, d.o.o. Jesenice, Slavka Brelih –
direktorica občinske uprave, Mitja Kapus - svetovalec na Komunalni direkciji in mag.
Božena RONNER – svetovalka župana.
Predsednik je predlagal umik dveh predlaganih točk dnevnega reda in pojasnil vzrok
danega predloga ter dal na glasovanje naslednji
Sklep:
Iz dnevnega reda se pod zaporedno številko 8 in 9. umakneta obe točki dnevnega
reda. Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
Ker drugih sprememb ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem spremenjeni
Dnevni red:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 30. redne seje Odbora z dne 10.
11. 2009
2. Potrditev skrajšanega zapisa 33. korespondenčne seje Odbora s sprejetim
sklepom (seja je trajala od 24.11. 2009 do 25.11.2009).
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice – HITRI POSTOPEK
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4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo na
območju Občine Jesenice – HITRI POSTOPEK.
5. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini
Jesenice za leto 2010.
6. Predlog za spremembo cen odvajanja in čiščenja odpadnih vod v občini Jesenice
7. Predlog za določitev novih cen za najemnine grobov in pogrebno pokopaliških
storitev ter dodatnih cen za zimsko vzdrževanje javnih površin.
8. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 30. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 10.11.2009
Razprave in pripomb na skrajšan zapis ter sprejete sklepe z njihovo realizacijo ni bilo,
zato je predsednik dal na glasovanje naslednji
Sklep:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa, s pregledom sprejetih sklepov 30. redne
seje Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko z
dne 10. 11. 2009
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 6
Proti - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
POTRDITEV SKLEPOV IN SKRAJŠANEGA ZAPISA 33. KORESPONDENČNE SEJE
ODBORA, KI JE BILA 24. in 25. 11. 2009
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko je na svoji 33.
korespondenčni seji za »Predlog za spremembo variabilnega dela cene za daljinsko
toploto« sprejel naslednji
Sklep:
Variabilni del cene za dobavo toplote se za končnega uporabnika zniža za 0,25 %
in znaša 51,4339 €/MWh. Nova cena se uporablja od 1. 12. 2009 dalje.
Za sklep je glasovalo 6 od 7 članov odbora.
Glasovanja ni bilo.
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TOČKA 3:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice – HITRI POSTOPEK
Predlagan Odlok je predstavil Mitja Kapus, ki je odgovarjal na postavljena vprašanja,
dana v razpravi.
V razpravi so sodelovali: Marko Zupančič, Ana Marija Korošec, Božidar Erjavec, Branko
Noč, Nuša Jelenc, Slavka Brelih, Božena Ronner in Aleksander Kupljenik
Marko Zupančič:
V 10. členu predlaganega Odloka je določeno, kaj je dolžnost uporabnika, ki ni
priključen na javno kanalizacijo in da mora zanj greznico prazniti izvajalec javne
službe…, itd.
Pri tej določbi se mu postavlja vprašanje, ali je to prav, glede na dejstvo, da je treba
spoštovati trg in konkurenčnost storitev. V kolikor bi uporabnik našel cenejšega
izvajalca, ki bi opravil to storitev za naročnika, zakaj se mora z nekim predpisom to
zaukazati. Tudi za pogrebno službo je bilo še pred kratkim tako zapisano, sedaj ta
obveznost ne velja več, kot je razumel odgovor na eno izmed vprašanj iz prejšnje seje
Odbora in kot je razložila Nuša Jelenc. Ve tudi to, da ljudje nimajo denarja in da bo
vsaka taka storitev še povečala plačilno nedisciplino.
Ana Marija Korošec:
S pripombo se strinja Ob tem mora omeniti tudi to, da imajo na JEKO-IN-u za cca 50 60 tisoč € terjatev, vendar se v ta podatek nihče ne obregne. Res je, da tečejo postopki
terjatev in izvršb, vendar te niso v celoti uspešne. Lahko da je to tudi odraz socialnih
razmer v občini.
Branko Noč:
Čiščenje greznic je obvezno in enkrat letno brezplačno, zato ne razume izpostavljenega
problema in te razprave.
Nuša Jelenc:
Res je razlagala na eni izmed preteklih sej Odbora, da so pri pogrebni službi nastale
spremembe, vendar ne vsesplošne, kajti prevoz pokojnika je na izbiri iskalca storitve, ne
velja pa konkurenčna klavzula za pogrebne storitve.
Mitja Kapus:
Treba je razlikovati med storitvami, ki sodijo med obvezne in neobvezne gospodarske
javne službe. To, kar je napisano v Odloku, sodi med obvezne gospodarske službe.
Prisotne je seznanil s tiskovno napako in sicer, da je v 2. odstavku, 2. vrstice 19. člena
izpadla beseda »odvajanja«.
Aleksander Kupljenik:
Predlagani Odlok ni usklajen z izvajalcem - JEKO-IN-om. Osebno meni, da so številke,
ki so navedene v Odloku nepotrebne. Prav bi bilo, da se jih iz besedila črta in se
namesto njih zapiše, v skladu s predpisi oz. podzakonskim aktom, kajti v nasprotnem
primeru se bo kaj kmalu zgodilo, da se bo ta Odlok že čez dva meseca ponovno
popravljal in dopolnjeval.
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Ker druge razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednja
Sklepa:
1. Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko
predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode v Občini Jesenice – HITRI POSTOPEK, z redakcijskim
popravkom in sicer, da se v 2. vrstici, 2. odstavka 19. člena za besedama
»javne službe« vključi nova beseda »odvajanja«, tako, da se besedna zveza
glasi: …»stroškov izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne…«
2. Komunalna direkcija preuči pripombe in predloge, dane v razpravi, in v
kolikor ugotovi, da so te utemeljene, pripravi ustrezno besedilo
amandmaja, ki ga bo na seji Občinskega sveta predlagal župan.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo na
območju Občine Jesenice – HITRI POSTOPEK.
Predlagan Odlok je predstavil Mitja Kapus, ki je odgovarjal na postavljena vprašanja, ki
so bila dana v razpravi.
V razpravi so sodelovali: Marko Zupančič, Ana Marija Korošec, Nuša Jelenc, Slavka
Brelih, Božena Ronner in Aleksander Kupljenik.
Ana Marija Korošec:
Zanima jo, kdaj bodo določena območja s pitno vodo. Prepričana je, da s temi podatki
JEKO-IN že razpolaga. Če pogleda v neposredno bližino, npr. območje Murova, na
katerem imajo krajani svoja zajetja, v neposredni bližini pa se je mogoče priključiti na
javni vodovod. Poleg tega opozarja z dejstvom, da je Murova z Mirco območje, ki se ga
šteje za ogroženo področje, saj je na tem predelu polno vode.
Marko Zupančič:
Zanima ga, ali so se krajani dolžni priključiti na javni vodovod, kljub temu, da ta še ni bil
prevzet, oz. zanj ni bilo izdano uporabno dovoljenje.
Mitja Kapus:
Na Oddelku urejajo premoženjsko pravne zadeve za omenjeno območju, za katerega
se sprašuje.
Brank Noč:
Motijo ga prevedbe valut, saj je višina kazni določena v evrih višja od prejšnjih tolarjskih
kazni.
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Mitja Kapus:
Pri vseh aktih, kjer je v kazenskih določbah naveden znesek, so na Komunalni direkciji
uporabili enako razmerje med višino kazni prevedeno iz tolarske v evro valuto.
Aleksander Kupljenik:
Prisotnim mora povedati, da vsebina Odloka o oskrbi s pitno vodo ni usklajena z
njegovimi pripombami, ki jih je posredoval na Komunalno direkcijo. Poseben poudarek
je dal temu, da se mora v odlok vključiti števnina in ne, da se jo iz njega črta. Ta odlok
naj se umakne z dnevnega reda, ker se z njegovim sprejemom prav nič ne mudi. Časa
je dovolj, do konca leta 2010. Trdi, da besedilo Odloka ne more biti napisano tako, da bi
ga vsakič sproti popravljali. Upravičenost do števnine so že pojasnili; števnina je lahko
ločeno izkazana ali pa je del vodarine. Z njeno ukinitvijo bi izgubili del sredstev, zato ga
še posebej zanima od kod se bodo pokrivali stroški, ki so opredeljeni v 19. členu
Odloka. O vsem, kar razpravlja, je naravnano v korist uporabnikov, saj se mora števec
vzdrževati in ob njegovi zamenjavi je obvezna 5-dnevna hramba.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednja
Sklepa:
1. Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Jesenice – HITRI POSTOPEK.
2. Komunalna direkcija preuči pripombe in predloge in v kolikor ugotovi, da so te
utemeljene, pripravi ustrezno besedilo amandmaja župana, ki ga bo na seji
Občinskega sveta predlagal župan.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 6
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini
Jesenice za leto 2010.
Predlog je pojasnil Mitja Kapus. Ker razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem
naslednji
Sklep:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu, da sprejeme predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po
Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 55/07) za leto 2010, v
višini 0,055 EUR.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
5

Točka 6:
Predlog za spremembo cen odvajanja in čiščenja odpadnih vod v občini Jesenice
Predlog je obrazložil direktor Aleksander Kupljenik, v nadaljevanju pa Nuša Jelenc.
Po krajši razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklepa:
1. Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko
predlaga Občinskemu svetu, da sprejeme predlog soglaša s predlaganimi
cenami storitve javne službe za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih
vod in storitev vezanih na nepretočne in obstoječe greznice in MKČN v višini
napisani v tabeli.
2. Izvajalec javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda
najkasneje v roku enega leta pripravi razdelitev stroškov izvajanja javne
gospodarske službe po posamezni občini in pripravi analizo upravičenosti
obračuna storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda po enotni ceni za
uporabnike v Občini Jesenice in Občini Žirovnica.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

Točka 7:
Predlog za določitev novih cen za najemnine grobov in pogrebno pokopaliških
storitev ter dodatnih cen za zimsko vzdrževanje javnih površin.
Predlog je obrazložil direktor Aleksander Kupljenik, v nadaljevanju pa Nuša Jelenc., ki
je tudi odgovarjala na vprašanja Marka Zupančiča.
Po krajši razpravi sta bila predlagana naslednja
Sklepa:
1. Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko
predlaga Občinskemu svetu, da sprejeme predlog sklepov s katerimi
soglaša s predlaganimi cenami najemnin grobov in pogrebno pokopaliških
storitev v predlagani višini, napisani v tabelah (od št. 1. do št. 7).
V cenah ni vračunan davek na dodano vrednost.
Cene veljajo od prvega dne naslednjega meseca od sprejetja na občinskem svetu
občine Jesenice in občine Žirovnica.
2. Odbor soglaša s predlaganimi dodatnimi cenami za zimsko vzdrževanje javnih
površin v naslednji višini:
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1.
2.
3.

STORITEV

EM

Čelna freza SCHMIDT FS 105-245
Traktor 91 – 120 KS + plug
Traktor 91 – 120 KS + posipalec

ura
ura
ura

PREDLOG
CENE ZA
2010
(€/EM)
24,50
39,20
43,60

V cenah ni vračunan davek na dodano vrednost.
Cene veljajo od prvega dne naslednjega meseca od sprejetja na občinskem svetu
občine Jesenice in občine Žirovnica.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 8:
Vprašanja in pobude.

Ker vprašanj in pobud ni bilo, je predsednik s sejo zaključil ob 17.50 uri.

ZAPISALA:
BOŽENA RONNER

PREDSEDNIK:
BORIS DOLŽAN
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