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OBČINSKI SVET
Odbor za stanovanjske zadeve,
komunalno infrastrukturo
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Številka: 032-03/2010
Datum: 7.4. 2010

SKRAJŠAN ZAPIS
35. REDNE SEJE ODBORA ZA STANOVANJSKE ZADEVE, KOMUNALNO
INFRASTRUKTURO TER ENERGETIKO,
KI JE BILA V SREDO, 7.4.2010, OB 17.30 URI V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI IN ČLANICE ODBORA:
Boris Dolžan-predsednik, Miroslav HAREJ, Marko Zupančič – namestnik predsednika
Ivanka Zupančič, Branko Noč, Ana Marija Korošec in Božidar Erjavec (7 od 7).
OSTALI PRISOTNI:
Slavka Brelih – direktorica občinske uprave, mag. Valentina GORIŠEK – vodja
Oddelka za okolje in prostor, Marko MARKELJ – direktor Komunalne direkcije in
mag. Božena RONNER – svetovalka župana.
Predsednik je uvodoma povedal, da so na mizi dobili Informacijo o zadnji podražitvi
daljinske toplote, ki jo je sprejela Skupščina JEKO-IN.
Ker ni bilo predlogov za spremembo dnevnega reda, je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
Dnevni red:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 34. redne seje Odbora z dne 2. 3.
2010
2. Predlog Zaključnega računa proračuna za leto 2009 s poročilom o porabi splošne
proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih sredstev – HITRI
POSTOPEK
3. Predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje
obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih
odpadkov v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
4. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

Točka 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 34. redne seje Odbora z dne 2.
3. 2010
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 in s pregledom sprejetih sklepov 34.
redne seje Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter
energetiko z dne 2.3.2010.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

Točka 2:
Predlog Zaključnega računa proračuna za leto 2009 s poročilom o porabi
splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih sredstev –
HITRI POSTOPEK
Predlagani Zaključni račun sta pojasnila, vsak s svojega delovnega področja, Marko
Markelj in Valentina Gorišek.
V razpravi so sodelovali vsi prisotni.
Marko Zupančič:
Zanima ga strošek za ureditev ceste po neurju v Javorniškem Rovtu. Iz Zaključnega
računa je vidno, da je bilo iz splošne proračunske rezervacijo za sanacijo namenjenih
32.000 €. Koliko pa je znašal strošek za celotno sanacijo, oziroma v kolikšnem deležu
je bilo iz občinskega proračuna sofinanciranja.
Marko Markelj:
Občinski proračun ni ničesar sofinanciral. Ta denar je bil porabljen izključno za
zavarovanje in ureditev občinske ceste, ureditev – sanacijo korita, ki jo izvedel VPG iz
Kranja. Vsa ostala dela pa so morali lastniki zemljišč naročiti in plačati sami.
Ana Marija Korošec:
Predlaga, da naj se v bodoče pripravi krajšo obrazložitev. To gradivo je preobširno.
Njih npr. zanima analitika, kratka razlaga, vse ostalo pa je v bistvu prepisano iz
proračuna. Sicer mora povedati, da je gradivo kvalitetno pripravljeno, da je bilo vanj
vloženega veliko dela, zato predlaga, da naj se naslednji skrajša, racionalizira.
Drugih pripomb, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko nima
pripomb in predlog Zaključnega računa proračuna Občine Jesenice za leto 2009
iz svojega delovnega področja in predlaga Občinskemu svetu da ga sprejme po
hitrem postopku.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

Točka 3:
Predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje
obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih
odpadkov v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
Predlog je pojasnil Marko Markelj.
V razpravi so sodelovali: Božidar Erjavec, Ana Marija Korošec, Ivanka Zupančič,
Marko Zupančič, Branko Noč, Miroslav Harej, na vprašanja je odgovarjal Marko
Markelj.
Božidar Erjavec:
V 9. členu odloka je zapisano, da se koncesija podeli za obdobje najmanj 10 let in da
se njeno trajanje določi v upravni odločbi o podelitvi koncesije in koncesijski pogodbi.
V 37. členu, druga alineja pa govori, kdaj koncesijska pogodba preneha, torej z
odpovedjo, če je sklenjena za nedoločen čas.
Po njegovem prepričanju takega teksta ne more biti, ali naj se napiše eno, ali drugo
obdobje trajanja koncesijskega akta. Z odgovorom Marka Marklja se ne strinja, češ,
da je to stvar besedila razpisa. Odlok je akt, ki je višji od besedila javnega razpisa in
mora biti skladen z besedilom javnega razpisa.
Ivanka Zupančič:
Pri pregledu akta je opazila, da je v nasprotju z 9. členom tudi besedilo 29. člena
Odloka. In v kolikor to besedilo Odloka ne bo usklajeno, pač zanj ne bo mogla
glasovati.
Po razpravi je bilo predlagano, da se preučijo predlogi in pripombe do seje
Občinskega sveta, ker Odbor v času razprave ni imel možnosti pripraviti amandma k
odloku je zato predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko
predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka o predmetu in pogojih
za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne
službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov v Občini Jesenice – v DRUGI
OBRAVNAVI s predlogom, da se preuči usklajenost besedila 9., 29. in 37. člena
Odloka ter da se do seje Občinskega sveta pripravi ustrezen amandma župana
na navedene člene.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

Točka 4:
Vprašanja in pobude.
4.1. Boris Dolžan - vprašanje
Zanima ga, kako je z asfaltiranjem slepih ulic, konkretno, kdaj se bo to izvedlo v
naselju Podmežakla.
Marko Markelj - odgovor:
Praksa takega načina asfaltiranja t.im. slepih ulic ne bo več. Ureditev ulic bo potekala
v skladu s programom, ki so jih predlagale krajevne skupnosti in so sprejeti. V
bodoče, že z novim mandatom bo Komunalna direkcija pripravila 4-letni program, ki
se bo izvajal na podlagi letnega programa.
4.2. Branko Noč - vprašanje
Znano je, da je Eltec Mulej zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti JEKO-IN-a
vložil tožbo za izvedbo sistema Termis za daljinsko ogrevanje. Znano je, da je tožba
za podjetje izgubljena in glede na novo situacijo, novega vodstva JEKO-IN-a, zato
sprašuje, če se za nadaljevanje in za dokončanje tega projekta razmišlja, da se ga
tudi zaključi.
Marko Markelj - odgovor:
Da, razmišlja se v tej smeri, da se aktivnosti nadaljujejo in program Termis zaključi.
4.1. Boris Dolžan - pobuda
Sprašuje Slavko Brelih – kot tajnika Občinske volilne komisije, kdaj se bo odstranil
propagandi – volilni propagandni material iz volilne kampanje, rdeče nalepke z
županovim imenom se še vedno nahajajo od leta 2006 dalje na uličnih svetilkah.
Slavka Brelih - odgovor:
Vsekakor se bo preverilo in če je to res, se bo ta material tudi takoj odstranili.
Ker drugih vprašanj in pobud ni bilo, je predsednik s sejo zaključil ob 18.25 uri.

ZAPISALA:
BOŽENA RONNER

PREDSEDNIK:
BORIS DOLŽAN

