OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za gospodarstvo in
gospodarske javne službe

Številka: 032-14/2010
Datum: 15.12.2010

SKRAJŠAN ZAPIS
2. REDNE SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE, KI JE BILA V TOREK, 14.12.2010
OB 16.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Robert PAJK, Stanislav PEM, Igor ARH; Boris BREGANT, Ana Marija KOROŠEC,
Jože ZORC in Marijan NIKOLAVČIČ.
OSTALI PRISOTNI:
Slavka BRELIH – direktorica občinske uprave, mag. Edita GRANATIR LAPUH –
vodja Oddelka za gospodarstvo, Mateja KOŠIR – JKP JEKO-IN, d.o.o., Jesenice ter
mag. Božena RONNER – svetovalka župana za Občinski svet, protokol in
informiranje.
Ker predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, je predsednik Odbora predlagal
v sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 1. konstitutivne seje Odbora za
gospodarstvo in gospodarske javne službe z dne 17.11.2010.
2. Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
– HITRI POSTOPEK.
3. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2011 – DRUGA OBRAVNAVA.
4. Predlog Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda
za občino Jesenice – za obdobje 2011 – 2017.
5. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV
BESEDILA
ZAPISNIKA
IN
SPREJETIH
SKLEPOV
1.
KONSTITUTIVNE SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE Z DNE 17.11.2010.
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Razprave in pripomb na zapisnik 1. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 1. redne
(konstitutivne) seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe z dne
17.11.2010.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O PORABI KONCESIJSKE DAJATVE ZA TRAJNOSTNO
GOSPODARJENJE Z DIVJADJO – HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je dala mag. Edita Granatir Lapuh, ki je na vprašanje Borisa
Breganta tudi odgovorila, da je višina koncesijske dajatve 192,00 EUR določena na
podlagi lovnih površin v občini. Je pa bila s strani Ministrstva za gospodarstvo podana
zahteva, da je ne glede na višini koncesijske dajatve za porabo le-te potrebno sprejeti
ustrezen akt.
Na vprašanje Igorja Arha je mag. Edita Granatir Lapuh še pojasnila, da je
koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo že vključena v predlog
proračuna občine Jesenice za leto 2011.
Boris Bregant je predlagal, da bi se koncesijska dajatev lahko namenila za nakup in
postavitev prometnih znakov, ki opozarjajo na nevarnost divjadi na cestišču.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2011 – DRUGA
OBRAVNAVA.
Predsednik Odbora, Robert Pajk, je v uvodu povedal, da je bilo na področju, ki ga
pokriva ta Odbor posredovanih kar nekaj predlogov za spremembe in dopolnitev
proračuna. Vse je zapisano tudi v sklepu zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta,
odgovori na vprašanja in pobude pa so podani v gradivu, in sicer v posebnem delu.
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Povedal je tudi, da se pri drugi obravnavi proračuna na posamezno proračunsko
področje oz. proračunsko postavko vlagajo le še amandmaji, na katere je možna
razprava in po razpravi se o amandmajih le še glasuje.
Ana Marija Korošec je povedala, da jo zelo veseli, da so v predlogu proračuna za
drugo obravnavo upoštevane vse pobude, ki jih je Odbor podal v prvi obravnavi. Tudi
ostali člani Odbora so soglašali z njenim mnenjem.
Igor Arh je povedal, da je na seji Odbora za proračun in finance postavil vprašanje
glede sredstev, ki so namenjena za zaposlovanje. Ker se ugotavlja, da zaradi
zmanjšanja sredstev na državnem nivoju, sredstva za javna dela verjetno ne bodo
porabljena, je dal predlog, da bi se ta sredstva namenila za pospeševanje
gospodarstva oz. za pomoč pri zaposlovanju.
Mag. Edita Granatir Lapuh je pojasnila, da je na to pobudo v gradivu posredovan
odgovor Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, v katerem je navedeno,
da so se sredstva zmanjšala, ker je tudi država skrčila svoj del sredstev za ta namen.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto
2011 v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG OPERATIVNEGA PROGRAMA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA
KOMUNALNIH ODPADNIH VODA ZA OBČINO JESENICE – ZA OBDOBJE 2011 –
2017.
Uvodno obrazložitev je dala Mateja Košir, predstavnica JKP JEKO-IN, d.o.o.,
Jesenice.
V razpravi so sodelovali:
Boris Bregant:
 V poglavju 2.2, kjer so naštete definicije, ni nikjer omenjenega magistralnega
voda, čeprav je bil sam zmeraj mnenja, da od Hrušice do Centralne čistilne
naprave poteka magistralni, in ne primarni vod.
 Zanima ga, ali v javnem komunalnem podjetju izvajajo kontrolo nad čiščenjem
individualnih greznic?
 Predlaga, da se za ureditev kanalizacije Lipce – Blejska Dobrava že pred letom
2015 nameni nekaj sredstev in pridobi vsaj potrebno dokumentacijo, saj
pridobitev celotne dokumentacije traja od 9 do 12 mesecev, kar investicijo
precej zavleče.
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Mateja Košir:
 Magistralni vodi pri kanalizaciji po definiciji povezujejo več mest skupaj.
Jesenice in Hrušica sicer sta dve naselji, vendar sta v isti občini, zato se ta vod
šteje za primarni, in ne za magistralni vod.
 Kontrola greznic je bila do leta 2010 zelo dobra, ker so občani mesečno
plačevali storitve odvajanja in čiščenja, na podlagi tega pa jim je bilo enkrat
letno omogočeno brezplačno črpanje greznic. V letošnjem letu se je sistem
črpanja nekoliko spremenil, saj se ne plačuje več mesečno, ampak se plačuje
po opravljeni storitvi. Iz tega razloga se je zmanjšala količina črpanja kar za 60
%, zato se bo v prihodnjem letu črpanje spet izvajalo po planu.
 Problemi se pojavljajo predvsem pri novogradnjah, za katere so od leta 2006
dalje obvezne male čistilne naprave, grajenje greznic pa ni več dovoljeno.
Vendar pa se na terenu ne kontrolira, kaj se pri individualnih hišah dejansko
gradi, zato je podjetje že stopilo v kontakt z medobčinsko redarsko službo, da
se bo ta kontrola lahko izvajala.
 Za povezovalni kanal do Centralne čistilne naprave in za sekundarno
kanalizacijo Blejska Dobrava – Lipce je idejna zasnova že narejena in se bo
samo še nadgradila.
Ana Marija Korošec:
 Ni zasledila, da bi bili kje v gradivu omenjeni kanalizacija Murova in
kanalizacija Pejce. Murova je dokaj neurejena, saj je za vodovod veliko
priključkov še iz gozda, fekalije pa se zlivajo v vodotoke.
Mateja Košir:
 Za kanalizacijo Murova in kanalizacijo Pejce sta idejni zasnovi že narejeni,
vendar se je z direktorjem Komunalne direkcije zavestno sprejelo tak vrstni red
investicij, kot je predlagan v gradivu. Razlog je predvsem v tem, da je potrebno
zagotoviti 95 % priključenost prebivalstva na javno kanalizacijo.
Igor Arh:
 Glede na to, da so bili razvojni programi v preteklih letih narejeni preveč
optimistično, se boji, da so pa sedaj narejeni preveč pesimistično, saj dinamika
vlaganja sredstev v te projekte po letu 2014 strmo pada.
 Pri obstoječi kanalizaciji na Blejski Dobravi se trenutno zbirajo skupaj odpadne
in meteorne vode, zato ne ve, kako se bo kot taka lahko priklopila na centralno
čistilno napravo.
 Za povezovalno kanalizacijo Blejska Dobrava – Lipce so bili že narejeni
nekateri projekti, vendar ni bilo doseženega soglasja s krajani. Zato se bo
verjetno potrebno z njimi še enkrat sestati in sprejeti nek konsenz.
 Glede na to, da se vse kanalščine stekajo v reko Savo, je le-ta veliko bolj
obremenjena, po drugi strani pa morajo tudi krajani plačevati večjo okoljsko
dajatev. Zanima ga, ali bo po letu 2017 ta dajatev za krajane še višja, če
kanalizacija ne bo urejena.
 Glede postavitve manjših čistilnih naprav v posameznih naselij ga zanima, ali
se kaj razmišlja o stimuliranju krajanov za postavitev teh naprav, tako kot se na
primer stimulira energetsko saniranje objektov.
Mateja Košir:
 Obstoječa kanalizacija na Blejski Dobravi je mešanega sistema, in ko bo
zgrajena nova kanalizacija za odpadne vode, bo ta kanalizacija ostala samo še
za meteorne vode, za katere pa je nesporno, četudi se izlivajo v Savo.
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 S krajani Lipc je že bil sklican sestanek, na katerem pa ni bilo doseženega
soglasja za obstoječo idejno zasnovo. Zato se dela projektna naloga z novo
študijo, v kateri se bo preučila možnost, da bi imeli naselji Lipce in Blejska
Dobrava manjšo samostojno čistilno napravo
 Ne more pa odgovoriti na vprašanje, kako visoko okoljsko dajatev bodo občani
plačevali po letu 2017.
Igor Arh:
 Nov način čiščenja greznic za občane ni ravno stimulativen, saj se izvaja
bistveno manj odvoza gošče, povečala pa se je tudi nevarnost, da se ta gošča
odlaga na črno. Zato ga zanima, ali v javnem podjetju kaj razmišljajo v tej
smeri, da bi ponovno uvedli prejšnji način čiščenja greznic.
Mateja Košir:
 Nov način plačevanja je stimulativen za tiste občane, ki imajo možnost, da se
priključijo na javno kanalizacijo, pa se iz različnih razlogov za ta priklop ne
odločijo. Takih je še okoli 10 – 15 % občanov.
 V javnem podjetju je bilo ugotovljeno, da je bil prejšnji način črpanja greznic
boljši, predvsem zaradi kontrole, da so se res vse greznice praznile in da se je
gošča vozila na centralno čistilno napravo. Zato bodo v naslednjem letu cene
ostale nespremenjene, način črpanja greznic pa se bo spremenil.
Igor Arh:
 Predlaga, da se preide nazaj na stari način obročnega plačevanja, tako da bo
za občane strošek razporejen preko celega leta. V podjetju pa naj naredijo tako
kalkulacijo cene, da ne bodo poslovali z izgubo.
Mateja Košir:
 Odvajanje in čiščenje se je do sedaj plačevali na podlagi porabe pitne vode, z
novim načinom pa je cena razdeljena na omrežnino in na storitev, ki jo občan
plača za črpanje in je odvisna od velikosti greznice.
Boris Bregant:
 Za primestna naselja, kot so Kočna, Prihodi, Planina pod Golico, Javorniški
Rovt in Žerjavec so predvidene male čistilne naprave, ki pa v planu niso
terminsko opredeljene.
 Proizvajalci malih čistilnih naprav prihajajo s predlogi, da se npr. na Lipcah
postavi mala čistilna naprava do ureditve javne kanalizacije, potem pa se le-ta
prestavi npr. v Javorniški Rovt. Zanima ga, ali se v javnem podjetju že karkoli
načrtuje v tej smeri?
Mateja Košir:
 V tej smeri se v javnem podjetju še ni razmišljalo, kajti veliko malih čistilnih
naprav je težko imeti pod nadzorom in z njimi upravljati. Poleg tega pa
izgradnja take čistilne naprave tudi ni majhen strošek, zato se teži k temu, da
bi bilo čim več območja pokritega z javno kanalizacijo.
 Za Potoke, Plavški Rovt, Planino pod Golico in Javorniški Rovt pa so do leta
2017 predvidene male čistilne naprave. Vsi ti roki so vezani na gostoto
poseljenosti na hektar.
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Boris Bregant:
 Sodobna tehnologija malih čistilnih naprav je taka, da poskuša združit okoli
100 enot v eno malo čistilno napravo. V program naj se napiše, kdaj se bo to
uredilo, saj so današnje male čistilne naprave enostavne za montažo in lahke
za prestavitev na drugo lokacijo.
Marijan Nikolavčič:
 Zanima ga, kakšne so cene malih čistilnih naprav?
Mateja Košir:
 Na tržišču je veliko proizvajalcev, ki ponujajo male čistilne naprave po zelo
različnih cenah. Cena pa se lahko gibljejo od 3.000 EUR za malo čistilno
napravo za 10 enot, do 300.000 EUR za čistilno napravo, ki pokriva manjše
naselje.
Robert Pajk:
 Glede na to, da kanalizacija na Blejski Dobravi ne bo zgrajena do leta 2017, se
je za pravilno izkazala odločitev, da se v plan vzdrževanja in graditve cest do
leta 2014 vključi tudi izgradnja pločnika na Blejski Dobravi.
Igor Arh:
 Izgradnja pločnika na Blejski Dobravi je bila predvidena istočasno z ureditvijo
kanalizacije.
Mateja Košir:
 Predlaga, da Odbor da neko priporočilo, da se čez tri leta operativni program
ponovno pregleda in se ga detajlno dopolni z ukrepi, ki bodo izvedeni do leta
2017.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Operativnega programa odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od 2011 do 2017, s poudarkom
na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31. decembra 2014 in z naslednjimi
pobudami, ki so:
 v terminski plan se vključi izgradnja malih čistilnih naprav v naseljih
Kočna, Potoki, Javorniški Rovt, Plavški Rovt in Planina pod Golico;
 že v letu 2015 se del sredstev nameni za pridobitev potrebne
dokumentacije za izgradnjo kanalizacije Lipce – Blejska Dobrava.
 glede sedanjega obračuna čiščenja greznic, ki ni naklonjen občanom, naj
JEKO-IN ponovno razmislil o tem, da ponovno uvede star način.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
VPRAŠANJA IN POBUDE.

6

5.1 Boris Bregant:
Na dnevnem redu 3. redne seje Občinskega sveta je tudi obravnava Odloka o
občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice. Na podlagi Poslovnika o delu odbora
za gospodarstvo in gospodarske javne službe, le-ta obravnava vse zadeve s področja
gospodarstva, malega gospodarstva, komunalne infrastrukture in energetike. Vsa ta
področja so zajeta v Občinskem prostorskem načrtu, zato naj se v prihodnje, ko bo ta
točka predlagana za obravnavo na seji Občinskega sveta, uvrsti tudi na dnevni red
seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
5.2 Ana Marija Korošec:
Zanima jo, ali je že v pripravi strategija razvoja energetskih dejavnosti oz. energetske
zasnove ter kdaj se predvideva, da bodo ti dokumenti dani v obravnavo? Sklepi, s
katerimi so določeni termini za pripravo teh dokumentov, so bili namreč sprejeti že v
preteklem mandatu.
Mag. Božena Ronner – odgovor:
Zaradi preobsežnega in zahtevnega gradiva za decembrsko sejo Občinskega sveta,
je bila sprejeta odločitev, da se določen del gradiva prestavi v obravnavo v letu 2011.

5.3 Ana Marija Korošec:
Ali Občina Jesenice in distributer toplotne energije razmišljata, kaj se bo zgodilo v
bližnji prihodnosti, ko se bo pokazala bistveno zmanjšana poraba toplotne energije?
Kaj to pomeni pri oblikovanju politike Občine na tem področju v odnosu do
proizvajalca Enos – Energetike in v kakšno stanje bo prišel distributer JEKO-IN,
d.o.o., ki je v lasti občine Jesenice?

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 17.00 uri.

ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
ROBERT PAJK
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