OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za gospodarstvo in
gospodarske javne službe
Številka: 032-3/2014
Datum: 20. 2. 2014

SKRAJŠAN ZAPIS
33. REDNE SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE, KI JE BILA V SREDO, 19. 2. 2014,
OB 17.00, V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Robert PAJK, Ana Marija KOROŠEC, Igor ARH, Mirjana PLANINČIČ, Marijan
NIKOLAVČIČ in Stanislav PEM (od 17.04).
OPRAVIČENO ODSOTEN:
Jože ZORC
OSTALI PRISOTNI:
Marko MARKELJ – direktor Komunalne direkcije, Mag. Vera DJURIĆ DROZDEK –
vodja Oddelka za gospodarstvo, Mag. Vitomir PRETNAR – direktor Občinske uprave,
Mag. Valentina Gorišek – vodja Oddelka za okolje in prostor, Andraž TOLAR –
Oddelek za okolje in prostor, Igor DIMNIK – direktor Kaliopa d.o.o. Ljubljana in Ivan
HOČEVAR – direktor JKP JEKO-IN d.o.o. Jesenice.
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
v sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 32. redne seje Odbora za
gospodarstvo in gospodarske javne službe z dne 22. 1. 2014
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojne
agencije Zgornje Gorenjske – HITRI POSTOPEK
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v
Občini Jesenice – HITRI POSTOPEK
4. Predlog Odloka o spremembi odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter
urejanju pokopališč – HITRI POSTOPEK
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za
območje UN Črna vas – HITRI POSTOPEK
6. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih
za odmero komunalnega prispevka za območje občine Jesenice – PONOVNA
PRVA OBRAVNAVA
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
8. Predlog prilagoditve cen omrežnine oskrbe s pitno vodo
9. Poročilo Akcijske skupine o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta občine
Jesenice
10. Vprašanja in pobude
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 32. REDNE SEJE
ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE Z DNE
22.1.2014
Razprave in pripomb na zapisnik 32. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 32. redne
seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe z dne 22. 1. 2014.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
USTANOVITVI RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE – HITRI
POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podala mag. Vera Djurić Drozdek.
Stanislav Pem
To razširitev je potrebno ustrezno podpreti, da ustvarijo čim več lastnih prihodkov, da
se čimbolj orientirajo na svojo lastno dejavnost in da ni nujno, da so odvisni toliko od
posameznih občin.
Nadaljnje razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske po
hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O JAVNEM
REDU IN MIRU V OBČINI JESENICE – HITRI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Marjana Nikolavčiča je zanimalo, ali so občinski redarji pristojni za pirotehnične
izdelke. V mesecu novembru in decembru se okoli stolpnic oz. javnih zbirališčih
pojavljajo pirotehnični predmeti, ki jih mečejo otroci. Mag. Valentina Gorišek mu je
odgovorila, da ne in da je to v pristojnosti policije.
Druge razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
SKLEP :
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu Občine Jesenice, da sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Jesenice po hitrem
postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O POKOPALIŠKI IN POGREBNI
DEJAVNOSTI TER UREJANJU POKOPALIŠČ – HITRI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v
sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu Občine Jesenice, da sprejme predlog Odloka o spremembi Odloka o
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč – HITRI POSTOPEK
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PROGRAMU OPREMLJANJA ZA OBMOČJE UN ČRNA VAS – HITRI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
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Igorja Arha je zanimalo, kaj to pomeni v primerjavi z spremembo odloka, ki je
predlagan v naslednji točki.
Mag. Valentina Gorišek je odgovorila, da je to je konkretno program opremljanja za
območje, ki ga pokriva UN Črna vas (del Blejske Dobrave) in se komunalni prispevek
odmerja po tem (posebnem) programu opremljanja in ne po splošnem programu
opremljanja, ki pokriva območje občine Jesenice.
Druge razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju
ureditvenega načrta Črna vas in o komunalnem prispevku – HITRI POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ TER
PODLAGAH IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA
OBMOČJE OBČINE JESENICE – PONOVNO PRVA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Igor Arh je povedal, da ima v zvezi z že omenjenim – da se ne stimulirajo tisti objekti,
katerih dejavnost naj bi povečevala število delovnih mest, s tem da je komunalni
prispevek oz. faktor nižji od ena – pobudo. Pove, da se mu zdi smiselno, da bi
mogoče razmišljali tudi o tem, da bi določenim zaključenim enotam omogočili, prav
zaradi pospeševanja oz. ustvarjanja novih delovnih mest, še nižji faktor oz. da lahko
določeni dejavnosti dodatno oprostimo plačilo prispevka. Na takšen način bomo
omogočili ustvariti dodatno število delovnih mest oz. bomo delno pripomogli pri
reševanju iz gospodarske krize. S tem misli predvsem, da v industrijskih conah
omogočilo znižanje plačila komunalnega prispevka, s katerim bi dosegli namen. Na
podoben način je oprostitev možna za zavode in šole.
Komunalni prispevek za kanalizacijo celotnega območja občine je enak, razen za
področje Podmežakla, kjer se sedaj komunalna infrastruktura ureja. Sama kvaliteta
kanalizacijskega omrežja je v celotnem področju občine različna. Na nekaterih
področjih imajo uporabniki že svoj zaključek na čistilno napravo, na določenih
območjih, na Blejski Dobravi, pa se na žalost kanalščine stekajo v reko Savo. To
pomeni, da bo v določenem času potrebno to kanalizacijo obnoviti, se pravi, da bo
potrebno še vlagati vanjo in ko bo prišlo do investicije, se bo ugotavljala višina
komunalnega prispevka za to območje, po vrednosti, katere bodo vložene v to
izgradnjo. S tem misli, da bodo sedaj krajani na teh področjih plačevali morebiti
previsok komunalni prispevek glede na to, da bo v bodočnosti potrebno te stvari
popraviti. Ocenjuje, da bo ta prispevek bistveno višji.
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Mag. Valentina Gorišek:
Povedala je, da bodo pobudo preučili, zapisali in sporočili. Program opremljanja za
novo infrastrukturo je narejen na podlagi podatkov iz dosedanjih vlaganj, vlaganj, ki
so v letošnjem proračunu in pa vlaganj, ki so predvidena v naslednjem letu. Ko se bo
gradila infrastruktura visokega nivoja na Blejski Dobravi, bo zelo verjetno za to
območje posebej sprejet nov program opremljanja. Gre za vrednost celotne
infrastrukture na območju občine.
Robert Pajk:
Povedal je, da ima vprašanje v zvezi s skupnimi stroški, in sicer se pravi, da
konkretno za vročevod pomeni, da je novo vročevodno omrežje po cenitvi vredno
21.000.000 €.
Mag. Valentina Gorišek mu je pritrdila in povedala, da obračunski stroški
predstavljajo 50 % te vrednosti, ker želimo spodbuditi priklop na vročevod.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje občine Jesenice v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V
OBČINI JESENICE – PRVA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
V razpravi so sodelovali:
Igor Arh:
Povedal je, da ga zanima del odloka, ki se v večji meri nanaša na greznice in
komunalne čistilne naprave. Ali lahko v tem delu odloku tudi definiramo, da bi bili
stroški čiščenja greznic izenačeni s tistimi, ki so priključeni na čistilno napravo. V
zadnjem času, kar smo govorili o čiščenju greznic, tudi od kar je bil nazadnje
spremenjen odlok o cenah čiščenja greznic, je bilo kar nekaj hude krvi na račun, da
se je odvoz na čistilno napravo bistveno povišal, to je strošek odvoza in čiščenja
komunalnih odpadnih voda. Misli, da je prav, da je strošek vsaj približno izravnan za
vse občane enako. Zaradi podražitve se je marsikdo raje odločil za odvoz komunalnih
odpadnih voda na nelegalen način. Tako se je marsikatera odpadna voda razlila po
njivah, travnikih in mogoče še v kam drugam.
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Marko Markelj:
Povedal je, da je s predlogom spremembe odloka predvidno, da se 54. člen črta. Prav
ta 54. člen je predpisoval način obračuna po takrat veljavnem pravilniku o odvajanju
in čiščenju, ki je predpisoval, da se greznice in male čistilne naprave čiščenja
obračunava po količini načrpane vode. Ta je zdaj črtan in se z veljavno Uredbo o
izvajanju javne službe zaračunavajo stroški čiščenja, greznic in malih čistilnih naprav
po m3 porabljene pitne vode. Vračamo se nazaj, tako, kot smo pred leti že imeli, tako
da bodo tisti, ki imajo greznico ali čistilno napravo, plačevali enako ceno kakor tisti, ki
so priključeni na kanalizacijo in se kanalizacija zaključuje na čistilni napravi.
Ana Marija Korošec poda primer Murove, pod Mirco, kjer mnogo hiš ni priključenih
na javni vodovod in imajo lastna zajetja, hkrati pa imajo greznice in nekateri imajo na
črno speljane fekalije v naravni vodotok. Pove, da teh primerov ni zajetih v spremembi
odloka. Misli, da bi morali hkrati reševati tudi ta problem, saj pri tistih območjih, ker
svojih zajetij tako ne vzdržujejo, obstaja velika nevarnost, da bi prišlo do kake
zastrupitve, zato bi jih bilo potrebno ponovno opozoriti, da se morajo priklopiti na javni
vodovod.
Ivan Hočevar je povedal, da ta problem poznajo. Praviloma so vsi uradno priključeni
na javni vodovod. Tam, kjer imajo merilna mesta, analizirajo porabo pitne vode s
številom prebivalcev v stanovanjskem objektu in imajo kar nekaj teh zadev, kjer
ugotavljajo, da prihaja do eskivacije tega, potem o tem obveščajo MIR, enako kot ga
obveščajo tudi za priklop na javno kanalizacijo, tam, kjer ugotovijo, da so pogoji za
priklop, pa ta možnost ni izkoriščena. Pove pa, da je res, da so na vodi v malem
zaostanku na pram odvajanju in čiščenju, tako da bodo zdaj preverili tudi vse
pavšaliste. Vse tiste pavšaliste, kjer je možno vzpostaviti merilno mesto, bodo najprej
sami opozorili, potem pa preko Medobčinskega inšpektorata, saj je v odloku o oskrbi
s pitno vodo ta obveza dana. Pavšaliste morajo zmanjšati iz 300 na neko razumno
mejo. Se pa strinja, da je tega kar nekaj, tako da skušajo z analizo števila prebivalcev,
porabljeno pitno vodo priti do teh anomalij oz. teh skrivanj porabe pitne vode. Zahvali
se tudi za opozorilo.
Marko Markelj:
Povedal je, da mora, ne glede na to, tisti, ki nima vodomera na lastnem vodovodu,
plačevati kanalščino. Z Odlokom je predvideno 4,5 m3 na mesec. Zavezan je
plačevati kanalščino, tako kot ostali, ne glede na to, kam jo ima speljano, če ne gre v
kanalizacijo jo bo moral plačati. Speljane kanalizacije direktno pa ne sme imeti. Za
samo področje Murove pove, da se ve, kakšno je, pripravlja se projektna
dokumentacija za izvedbo, gradbeno dovoljenje pa je že pridobljeno. Pove, da bomo
mogoče v doglednem času uspeli kanalizacijo zgraditi, istočasno pa se pripravlja
projekt za rekonstrukcijo vodovoda.
Ana Marija Korošec je povedala, da je računala, da bo do leta 2016-2017, ko je
predvidena izvedba kompletne javne infrastrukture po Murovi, Kosovi, celo Pejce,
hkrati vse zajeto. Zanima jo, ali bo ali ne.
Marko Markelj ji je odgovoril, da je o tem prezgodaj govoriti.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem naslednji
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SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG PRILAGODITVE CEN OMREŽNINE OSKRBE S PITNO VODO
Uvodno obrazložitev sta podala Marko Markelj in Ivan Hočevar.
V razpravi so sodelovali:
Ana Marija Korošec je povedala: »Govorite o stanovanjih. Celoten objekt zajema
stanovanja in poslovne prostore. Kam sodijo poslovni prostori, če je vse pod eno
streho. Če prav razumem, je vse stvar lastnikov odnosno last lastnikov stanovanj. Kaj
pa tisti del lastnine, recimo merilniki porabe sanitarne tople vode, kjer že plačujemo
posamično vsak mesec pogodbeno obveznost, da v petletnem obdobju, kot ga vi
navajate, vi pridete in zamenjate vnaprej plačane števce.«
Ivan Hočevar je odgovoril, da je njemu, kar se tiče poslovnih prostorov, žal, da se
je na Jesenicah gradilo, tako kot se je. Formalno pravno bi vsak poslovni prostor, ki je
bil namenjen v večstanovanjskem objektu kot poslovni prostor, moral imeti svoje
merilno mesto in ne bi smel biti vezan na glavni števec, ki gre v stanovanjski objekt.
Žal tega ni, zato bodo tudi za poslovne prostore, kjer tega ni, to je nekaj frizerskih
salonov, s katerimi imajo kar nekaj problemov, omrežnino zaračunali v višini DN20,
saj ne morejo preprečiti dobave pitne vode v te poslovne objekte, ker tudi ni tako
zgrajena hišna inštalacija.
Ana Marija Korošec je vprašala, če ne glede na količino porabe.
Ivan Hočevar je povedal, da omrežnina ni odvisna od količine porabe, lahko je
poraba nič – to je tako imenovani fiksni strošek, ki ga je uporabnik ali lastnik dolžan
plačati ne glede na količino oz. višino porabe pitne vode. Poraba pitne vode se
zaračunava v vodarini.
Ana Marija Korošec:
Povedala je, da obstaja praksa pri nekaterih stvareh, recimo ogrevanju, da se pač
montirajo delilna mesta ali pa delilni števci in tako naprej. Pove, da po njeni logiki
meni, da bi se to dalo narediti.
Ivan Hočevar:
Za sanitarno toplo vodo je to druga zadeva, ravno tako podvržena Pravilniku o
meroslovju, in če je minilo pet let, bi se ti števci morali zamenjati.
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Marko Markelj je povedal: »Mi imamo omrežnino vezano na porabo pitne vode, se
pravi mrzle vode, ki pride preko števca mrzle vode za sanitarno toplo vodo. Kar se
tiče omrežnine, nima ta omrežnina, ki je predmet uskladitve, nobene veze s sanitarno
toplo vodo. Ti števci tukaj niso zajeti, ta voda, ki je za sanitarno toplo vodo, gre preko
števca za mrzlo vodo za uporabnike te tople vode.
Ivan Hočevar:
Povedal je, da imajo, kot prvo, problem predvsem tam, kjer so neplačniki, kot drugo
pa je zelo težko biti pravičen pri oskrbi s pitno vodo, ker potem delijo skupno količino
pitne vode po številu oseb po gospodinjstvu, ker je to edino merilo, ki ga lahko
vzameš. Pri novogradnjah se striktno zahteva, da se vsako stanovanje posebej meri
in se da narediti odčitek za to.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu Občine Jesenice, da poda soglasje s predlogom za prilagoditev cen
omrežnine:
- cena omrežnine – mesečna (EUR/vodomer DN13 in DN20 – faktor
omrežnine = 1,00) je 2,4771 EUR
- cena omrežnine – mesečna (EUR/vodomer DN25 in DN32 – faktor
omrežnine = 3,00) je 5,8824 EUR
- cena omrežnine – mesečna (EUR/vodomer DN40 – faktor omrežnine =
10,00) je 17,7182 EUR
- cena omrežnine – mesečna (EUR/vodomer DN50 – faktor omrežnine =
15,00) je 27,1255 EUR
- cena omrežnine – mesečna (EUR/vodomer DN65 – faktor omrežnine =
30,00) je 51,4375 EUR
- cena omrežnine – mesečna (EUR/vodomer DN80 – faktor omrežnine =
50,00) je 84,1560 EUR
- cena omrežnine – mesečna (EUR/vodomer DN100 – faktor omrežnine =
100,00) je 165,4227 EUR.
Cene veljajo od prvega dne naslednjega meseca od sprejetja na Občinskem
svetu občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 5
PROTI – 0
Sklep je sprejet.

TOČKA 9:
POROČILO AKCIJSKE SKUPINE O IZVAJANJU LOKALNEGA ENERGETSKEGA
KONCEPTA OBČINE JESENICE
Uvodno razpravo je podal mag. Vitomir Pretnar.
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Ana Marija Korošec je povedala, da je na prejšnjem gospodarskem odboru
predlagala, da akcijski program oz. poročilo akcijske skupine, glede na različne
pobude uporabnikov v lanskem letu v zvezi z urejevanjem ogrevanja, ki je sestavni
del teh problemov v občini Jesenice, te stvari malo drugače pogledal, uporabniki in
vročevod v poročilu sploh niso zajeti. Gre samo za javno infrastrukturo, to so zavodi,
itd., zato meni, da bo občinski svet verjetno zahteval kaj bolj konkretnega. Kaj je
pripravljeno, kaj je bilo narejeno, kako se je leto obneslo in kaj se planira za naprej.
Meni, da bi poročilo moralo biti malo drugače pripravljeno, namreč gre za strategijo
razvoja energetske dejavnosti.
Ker druge razprave ni bilo, je predsednik Odbora predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe se je seznanil s Poročilom
akcijske skupine o izvajanju lokalnega energetskega koncepta Občine Jesenice
za leto 2013.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
VPRAŠANJA IN POBUDE
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 18.30.

ZAPISALA:
FERIDA AGIČIČ

PREDSEDNIK:
ROBERT PAJK
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