OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za gospodarstvo
Številka: 032-06/2009
Datum: 16. 6. 2009

SKRAJŠAN ZAPIS
25. REDNE SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO,
KI JE BILA V TOREK, 16.06.2009 OB 16.00 URI
V SKUPNEM PROSTORU NA SEDEŽU OBČINE JESENICE,
CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Robert
PAJK,
Marijan
NIKOLAVČIČ,
Branka
DOBERŠEK,
Hamdija
MULAHMETOVIČ, Stevo ŠČAVNIČAR, Stanislav PEM, Igor ARH, Tilka KLINAR in
Marija KALAN (prisotnih 9 od 9).
OSTALI PRISOTNI: podžupan Boris BREGANT, Marko MARKELJ – direktor
Komunalne direkcije, Aleksandra OREL – svetovalka na oddelku za gospodarstvo in
mag. Božena RONNER – svetovalka župana za Občinski svet.
Članice in člani odbora so naknadno po pošti prejeli dodatno gradivo - premoženjsko
pravne zadeve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
Predsedniku je bilo predlagano, da se zamenja vrstni red obravnavanih zadev, ker
mora direktor Komunalne direkcije Marko Markelj predlog za odlaganje odpadkov
zagovarjati tudi na odboru za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenja s
stavbnimi zemljišči, ki poteka istočasno. Predlagal je še, da se na dnevni red pod
zaporedno št. 6.2 uvrsti dodatna točka z naslovom: »Dodatna dopolnitev Letnega
načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leti 2008
in 2009.«
Ker drugih predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, je predsednik predlagal v
sprejem naslednji dopolnjen
Predsednik Odbora je predlagal v sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 24. redne seje Odbora z dne
16.04.2009.
2. Predlog za odlaganje odpadkov iz občin Kranj, Šenčur, Naklo, Jezersko,
Preddvor in Cerklje na odlagališče Mala Mežakla.
3. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 1. korespondenčne seje
Odbora, ki je potekala od 20.05.2009 do 25.05.2009.
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4. Predlog Rebalansa Proračuna občine Jesenice za leto 2009 – HITRI
POSTOPEK.
5. Premoženjsko pravne zadeve: Dopolnitev Letnega načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
6. Premoženjsko pravne zadeve:
6.1 Dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v
lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
6.2. Dodatna dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
7. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 24. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 16.04.2009.
Razprave in pripomb na zapisnik 24. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 24. redne seje
Odbora za gospodarstvo z dne 16.04.2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Sklep je (bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ZA ODLAGANJE ODPADKOV IZ OBČIN KRANJ, ŠENČUR, NAKLO,
JEZERSKO, PREDDVOR IN CERKLJE NA ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA.
Predlog je obrazložil
vprašanja prisotnih.

Marko Markelj, ki je tudi sproti odgovarjal na zastavljena

V razpravi so sodelovali vsi prisotni.
Marijan Nikolavčič:
Načeloma je proti in tudi glasoval bo proti predlaganemu sklepu, četudi se s tem polni
občinski proračun.
Branka Doberšek:
Kakšna je cena, če bi te občine odpadke vozile na druge lokacije, v Celje ali tujino?
Včasih je bilo danih veliko pripomb, kako se odpadki na MM vozijo v tovornjakih brez
zaščitne folije.
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Igor Arh:
Pomeni, da tudi, če se s sklepom določi dovoz odpadkov za dobo 6-mesecev, se bo
razlika nadomestila z dovozom odpadkov iz občin UE Škofja Loka. Občina Kranj še
nima sortirnice, zato bi bilo prav, da se le to zgradi na območju naše občine ter velja
tudi za izgradnjo MBO (mehanske biološke obdelave). Verjetno bi bilo dobro, da se
občane seznani s postopkom te predelave, tako pa si vsak po svoje predstavlja ta
postopek, kot neki tekoči trak.
Robert Pajk:
Dovoz odpadkov na deponijo MM, tudi sortiranih in obdelanih bo za Jeseničane
cenejše. V kolikor bo ta investicija jeseniška bo tudi cena drugačna. Občina mo
morala itak iz proračuna zagotoviti dodatna sredstva za kritje predvidene investicije,
vendar ne v takem znesku kot je taka investicija vredna.
Slavko Pem:
Kranj se neodgovorno obnaša in je neresen, zato ne bi bilo napak, če bi postavili
pogoj, da je cena za sprejem njihovih odpadkov precej višja.
Tilka Klinar:
Dovoz odpadkov na MM ima širši vpliv in tudi druge negativne posledice, poleg že
naštetih. Zavedati se je treba, da je na območju deponije vedno več krokarjev, ki se
selijo tudi na druga območja in povzročajo škodo, predvsem na sadju.Krokar
povzroča škodo na sadju, na njivah in novorojenih jagnjetih. Dopoldne, ko je na Mali
Mežakli živahno, se preselijo čez dolino na Karavanško stran. Tako bi lahko prenesli
tudi kako bolezen.
Stevo Ščavničar:
Kranjska Gora bo na sejo sveta posredovala sklep, da se župana pooblasti, da sklene
pogodbo le za 6-mesecev in za polovico manjše količine odpadkov, torej za 7.500
ton. Tudi naš občinski svet bi moral tako ravnati in tudi zahtevati, da se v skladu z
regijskim konceptom MBO mora zgraditi na Jesenicah. Pravzaprav so odpadki posel,
zato je treba nemudoma pripraviti tudi nabor ukrepov ter dobiti zagotovitev, kje se bo
gradil obrat za MBO.
Boris Bregant:
Prej ali slej se bodo odpadki najkasneje v roku 20 let termično obdelali. Kar se pa
cene tiče pa se je treba spomniti, da je Občina že »navila« ceno za odlaganje
odpadkov, končni rezultatu pa je bil ta, da so se odločile, da odlagale odpadke na
drugih deponijah. Treba je povedati, da so nekatere deponije v RS zelo urejene,
dober primer je Logatec.
Marko Markelj:
Upravljavec deponije MM, torej JEKO-In, sploh ne bo smel odlagati odpadkov na
deponijo, če ti ne bodo sortirani. Kranjčani so prisiljeni, da bodo odpadke sortirali in
pripeljejo take odpadke, ki se bodo lahko odložili. Naša občina še nima sortirnice,
vendar imamo urejeno ločeno zbiranje odpadkov, to pa je čisto nekaj drugega.
Vendar so štiri sejalne analize ločeno zbranih odpadkov že naredili in ugotovljeno je,
da so primerni za odlaganje po 15.7.2009. MBO je tako imenovana tovarna zaprtega
sistema in spominja na Hidrio.
Povedal je, da občine, še nimajo urejene-zgrajene sortirnice odpadkov. S sklepom so
zavezane, da bodo vozili sortirane odpadke in le taki se bodo tudi odlagali. Glede
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postavitve MBO, ki je predviden, da bo na Polici, dvomi, da se bo to zgodilo, zato je
pričakovati, da se bo regijski koncept obrnil tako, da ta ne bo postavljen na Polici,
marveč ob deponiji MM. Ta koncept ravnanja z odpadki je bil sprejet na konzorciju,
CERO. Iz tega razloga se predvideva tudi to, da se bo po izgradnji MBO-ja do leta
2025 na območju Gorenjske odlagalo največ 6.000 ton odpadkov letno. Ob tem je
treba upoštevati tudi evropske direktive.
Cena, na tono odloženih odpadkov dejansko znaša 101 € skupaj s takso, ki pa jo
mora Občina porabiti za infrastruktura in odpravo drugih negativnih posledic v zvezi s
tem. Pojasnil je tudi, da dodatnih 15.000 ton odpadkov za dobo enega leta ne
predstavlja bistvene izrabe prostora na odlagališču. Prostih kapacitet na odlagališču
je še okoli 380.000 m3. Za regijski koncept pa mora imeti odlagališče 500.000 m3
prostih kapacitet, kar pomeni, da je odlagališče Mala Mežakla s svojo prosto
kapaciteto trenutno premajhno za regijsko odlagališče. Zato je že v pripravi idejni
projekt za tretjo fazo širitve odlagališča, da se zagotovi zadostno kapaciteto, da se bo
lahko pridobilo tudi evropska sredstva.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
1. Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
da soglasje za odlaganje odpadkov na odlagališče Mala Mežakla iz občin
Kranj, Naklo, Šenčur, Preddvor, Cerklje in Jezersko po ceni 85 EUR/tono
odloženih odpadkov, ki se ji prišteje okoljska dajatev za obremenjevanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov (trenutno znaša 16,893 EUR/tono
odloženih odpadkov), v okviru skupne letne količine odpadkov v višini
7.500 ton in za določen čas pol leta.
2. Odbor za gospodarstvo predlaga, da Občinski svet občine Jesenice
pooblasti župana občine Jesenice za podpis ustreznih pogodb o
odlaganju odpadkov iz občin Kranj, Naklo, Šenčur, Preddvor, Cerklje in
Jezersko na odlagališče Mala Mežakla.
3. Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu, da sprejme sklep,
na podlagi katerega se zahteva, da pristojni najkasneje v roku šestih
mesecev sprejmejo dokončno odločitev, v kateri bo nedvoumno
določena lokacija za sortiranje odpadkov in lokacija obrata za mehansko
biološko obdelavo odpadkov. Le pod takimi pogoji se bo izvajalo
odlaganje odpadkov iz kranjskih občin na deponiji na Mali Mežakla.
Prednost za postavitev obrata za mehansko biološko obdelavo odpadkov
(MBO) naj ima deponija Mala Mežakla.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA – 7
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
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PREGLED
SKLEPOV
IN
POTRDITEV
SKRAJŠANEGA
ZAPISA
1.
KORESPONDENČNE SEJE ODBORA, KI JE POTEKALA OD 20.05.2009 DO
25.05.2009.
Razprave in pripomb na zapisnik 1. korespondenčne seje Odbora ni bilo, zato je
predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 1. korespondenčne
seje Odbora za gospodarstvo, ki je potekala od 20.05.2009 do 25.05.2009.
Za sklep, ki se je spodaj napisan glasil so glasovali vsi člani odbora.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2009 –
HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev bo podala Aleksandra Orel, v nadaljevanju pa podžupan Boris
Bregant.
Predsednik je v skladu s Poslovnik o obravnavi in sprejemu rebalansa proračuna
najprej odprl splošno razpravo, po njej pa opozoril še na možnost vlaganja
amandmajev na področje, ki ga ta odbor pokriva.
V razpravi so sodelovali v prisotni in postavili dodatna vprašanja in predloge, na
katera so dobili odgovore.
Gradivo je pregledno in dobro obrazložena pa kljub temu ne bi bilo napak, če bi se
tudi v tabelah razvojnih programov dodala še ena kolona-stolpec iz katerega bi bila
razvidna višina, zmanjšanja ali zvišanja določene investicije (prikaz indeksa). Za
Zoisov park je bilo že v preteklosti zagotovljenih kar nekaj sredstev in se še kar
vlagajo. Treba je vedeti tudi do kdaj.
Na območju Fiproma je napisano »nakupi in adaptacije«, ali se bodo kupovala
zemljišča, katera in za kakšne namene, pa ni napisano. Visoka razlika nastane tudi
pri investicija v stanovanja
Ker druge razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Rebalansa proračuna občine Jesenice za leto 2009 po hitrem
postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
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Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE: DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA
PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LAST OBČINE JESENICE
ZA LETI 2008 IN 2009.
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
1. Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v
last Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
2. Ta dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 je sestavni del Letnega načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leti 2008
in 2009, ki ga je na svoji redni seji dne 22.11.2007 sprejel Občinski svet
občine Jesenice.

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je (bil sprejet.

TOČKA 6.1:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE: DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA
RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE
JESENICE ZA LETI 2008 IN 2009.
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
1. Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
2. Ta dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v
lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 je sestavni del Letnega načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem - zemljišča v last Občine Jesenice
za leti 2008 in 2009, ki ga je na svoji redni seji dne 22.11.2007 sprejel
Občinski svet občine Jesenice.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6.2:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE: DODATNA DOPOLNITEV LETNEGA
NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE
JESENICE ZA LETI 2008 IN 2009.

Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
1. Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme dodatno dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
2. Ta dodatna dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 je sestavni del
Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem - zemljišča v last
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009, ki ga je na svoji redni seji dne
22.11.2007 sprejel Občinski svet občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
VPRAŠANJA IN POBUDE.

7.1. Marijan Nikolavčič - vprašanje:
Kdaj bodo začeli nameščeni novi ali popravljeni obstoječi semaforji, oz., kdaj bodo
začeli delovati ob Tavčarjevi ulici, ob Integralu.
Božena Ronner:
Ko bo sprejet rebalans proračuna za leto 2009.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 17.55 uri.

ZAPISALA:
Božena Ronner
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PREDSEDNIK:
ROBERT PAJK
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