OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za gospodarstvo in
gospodarske javne službe

Številka: 032-10/2011
Datum: 14.04.2011

SKRAJŠAN ZAPIS
6. REDNE SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE, KI JE BILA V SREDO, 13.04.2011
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, Marko MARKELJ – direktor
Komunalne direkcije, Andrej KECMAN – Sektor oskrbe z vodo pri JEKO-IN, d.o.o.,
Jesenice, Ivan HOČEVAR – direktor JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Stevo ŠČAVNIČAR –
direktor RAGOR 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 5. redne seje Odbora za
gospodarstvo in gospodarske javne službe z dne 23.03.2011.
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo na
območju občine Jesenice – HITRI POSTOPEK.
3. Predlog Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju
občine Jesenice.
4. Informacija o Poslovnem načrtu JEKO-IN, d.o.o., Jesenice za leto 2011.
5. Predlog dopolnitve kataloga delovnih mest Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.
6. Predlog Poročila dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2010 s
finančnim poročilom.
7. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil sprejet.
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TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 5. REDNE SEJE
ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE Z DNE
23.03.2011.
Razprave in pripomb na zapisnik 5. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 5. redne
seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe z dne 23.03.2011.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OSKRBI S
PITNO VODO NA OBMOČJU OBČINE JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Ivan Hočevar je povedal, da je bil pri sprejemanju veljavnega Odloka očitno
spregledan tehnični pravilnik, ki ga ravno tako sprejme Občinski svet. Zato je
predlagana dopolnitev Odloka popolnoma zakonita in jasna, saj se s tehničnim
pravilnikom sprejemajo standardi, ki jih morajo potem načrtovalci in izvajalci dosledno
upoštevati.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG PRAVILNIKA O TEHNIČNI IZVEDBI
VODOVODOV NA OBMOČJU OBČINE JESENICE.

IN

UPORABI

JAVNIH

Uvodno obrazložitev je dal Andrej Kecman.
V razpravi so sodelovali:
Boris Bregant:
 Vodovodni priključek je del od sekundarnega voda do merilnega mesta.
Zanima ga, ali bi bilo potrebno bolj definirati, koliko naj bi bila ta razdalja.
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 V 49. členu je navedeno samo zunanje merilno mesto, na Jesenicah pa ima
vsaj polovica objektov merilno mesto vgrajeno znotraj objekta. Zanima ga, ali
to pomeni, da bo potrebno na vseh takih objektih merilna mesta prestaviti ven,
da bodo v skladu s pravilnikom.
Marko Markelj:
 Pravilnik predstavlja nove zahteve pri izdaji soglasij, obstoječe stanje pa ostaja
nespremenjeno. Pri izdajo soglasij za nove priključke pa bo pogoj, da se
merilno mesto postavi zunaj objekta.
Boris Bregant:
 Predlaga, da se potem v Pravilnik napiše, da mora biti merilno mesto pri vseh
novih priključkih zunaj objekta.
Ivan Hočevar:
 Tudi pri rekonstrukcijah objektov, ko se v bistvu ne bo delalo novega priključka,
se bo moralo merilno mesto prestaviti izven objekta. Zato se v Pravilnik ne
more napisati, da to velja samo za nove objekte.
Marko Markelj:
 63. člen v prehodnih in končnih določbah Pravilnika tudi določa, da vsi
predhodni pogoji in izdana soglasja upravljavca ostanejo v veljavi do zaključka
upravnih postopkov in veljavnosti soglasij.
Boris Bregant:
 50. člen Pravilnika določa, da morajo biti v večstanovanjskih stavbah interni
vodomeri opremljeni z napravami za prenos podatkov do centralne računske
enote. Zanima ga, ali gre tudi v tem primeru za merilno mesto, ker je praktično
neizvedljivo, da bi bilo to merilno mesto zunaj objekta.
Marko Markelj:
 50. člen Pravilnika se nanaša na večstanovanjske stavbe, kjer odčitavanja
poteka na glavnem števcu. Glede na to, da naj bi porabniki plačevali dejansko
porabo vode, morajo biti vsa odčitalna mesta žično ali brezžično povezana z
glavnim števcem, kjer se spremlja porabo.
Boris Bregant:
 Potem bi bilo za večstanovanjske objekte pravilno napisano, da je merilno
mesto eno, posamezna stanovanja pa so odčitevalna mesta.
Marko Markelj:
 Interni vodomeri niso obvezni, če pa so s projektom določeni, potem pa je
predpisano, da se naredi žična ali brezžična povezava med internimi vodomeri
in glavnim merilnim mestom.
Robert Pajk:
 Zanima ga, ali so tehnične podrobnosti iz Pravilnika usklajene s stanjem
tehnike in s prevzeto tehnično zakonodajo na področju gradnje vodovodov.
Andrej Kecman:
 Osnova je standard SIST EN 805/2000. Merila v tehničnem pravilniku,
predvsem glede odmikov, so sicer strožja, je pa v enem členu tudi povedano,
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da so v soglasju z upravljavcem ti odmiku lahko tudi manjši, vendar ne manjši,
kot jih določa standard SIST EN 805/2000.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Pravilnika o tehnični izvedbi in
uporabi javnih vodovodov na območju občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH ZA –
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
INFORMACIJA O POSLOVNEM NAČRTU JEKO-IN, D.O.O., JESENICE ZA LETO
2011.
Uvodno obrazložitev sta dala Marko Markelj in Ivan Hočevar.
Marijan Nikolavčič je postavil vprašanje, kaj javno podjetje JEKO-IN ,d.o.o.,
Jesenice opravlja za občane v okviru storitev, ki jih zaračunava na položnicah za
kanalizacijo. Zanima pa ga tudi, na čigave stroške JEKO-IN, d.o.o. čisti kanale, ki so
izven stavbe.
Marko Markelj je pojasnil, da JEKO-IN, d.o.o. obračunava odvajanje in čiščenje
odpadnih voda. V občini Jesenice je cena odvajanja in čiščenja odpadnih voda
formirana po predpisani metodologiji. Strukturo cene tako predstavljajo omrežnina,
storitev odvajanja odpadnih voda in taksa, ki se plačuje na podlagi državnega
predpisa. Drugi del storitev pa predstavlja čiščenje odpadnih voda, ki se ravno tako
obračunava glede na porabo vode.
Če so kanali tretirani kot hišni priključek, potem je njihovo čiščenje strošek lastnikov
objekta, če pa so ti kanali del sekundarne kanalizacije, pa je to strošek rednega
vzdrževanja in čiščenja.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe se je seznanil s Poslovnim
načrtom JEKO-IN, d.o.o., Jesenice za leto 2011.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG DOPOLNITVE KATALOGA DELOVNIH MEST RAZVOJNE AGENCIJE
ZGORNJE GORENJSKE.
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Uvodno obrazložitev je dal Stevo Ščavničar.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe nima pripomb na
dopolnjen Katalog z opisi delovnih mest Razvojne agencije Zgornje Gorenjske,
zato predlaga Občinskemu svetu, da nanj da soglasje.
GLASOVANJE: PRISOTNIH ZA –
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG POROČILA DELA RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE ZA
LETO 2010 S FINANČNIM POROČILOM.
Uvodno obrazložitev je dal Stevo Ščavničar.
Igor Arh je povedal, da je iz podatkih o realizaciji projektov po občinah razvidno, da je
bila zopet največja realizacija pri občini Jesenice, pri drugih občinah pa je bil odstotek
realizacije projektov precej nizek (Žirovnica 26 %, Kranjska Gora 47 %, Radovljica 65
%, Gorje 26 %). Je pa tudi res, da pa se RAGOR v veliki meri pokriva iz svoje lastne
dejavnosti.
Stevo Ščavničar je pojasnil, da se RAGOR v celoti pokriva iz svoje lastne dejavnosti.
Nizek odstotek realizacije v navedenih občinah pa je zaradi projekta konjeniških poti,
ki se vleče že več let. Občine so sklenile, da izvedbeni del tega projekta (postavitev
usmerjevalne signalizacije in ureditev prehodov preko glavne ceste) prijavijo na
Leader, vendar je bil razpis za sofinanciranje prekasen in tudi prezahteven, saj bi bilo
potrebno pridobiti od vseh lastnikov zemljišč, preko katerih gre konjeniška pot,
soglasje, ki bi bilo vpisano v zemljiško knjigo. Ta projekt torej še ni zaključen, vsi
ostali projekti po posameznih občinah pa so bili izvedeni.
V deležu občine Jesenice predstavlja velik delež financiranje Turistično informacijske
pisarne, kjer RAGOR nastopa v imenu Občine, Občina pa plača stroške. Če se to
izvzame iz bilance RAGOR-ja, delež občine Jesenice ni več tako visok. Preračunano
na število prebivalcev, pa največji odstotek odpade na občini Kranjska Gora in Gorje.
Igor Arh je postavil vprašanje, ali se prihodki iz lastne dejavnosti financirajo v
glavnem iz državnih razpisov, ali na določenih projektih nastopajo tudi občine.
Stevo Ščavničar je odgovoril, da tudi na tej postavki posredno nastopajo občine.
Edina dejavnost, ki je samo tržna, in pri kateri občine ne nastopajo, je prodaja
materiala končnim kupcem na TIC-u.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
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SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe nima pripomb na
predlagano Poročilo o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2010,
zato predlaga Občinskemu svetu, da nanj da soglasje.
GLASOVANJE: PRISOTNIH ZA –
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
7.1 Marijan Nikolavčič:
Meseca maja se začne turistična sezona, med katero gre veliko tujcev tudi skozi
Jesenice. Zato ga zanima, ali obstaja kakšna možnost, da se na desni strani
bohinjske železnice na Hrenovici zasuje velika jama, ki je tam nastala.
Boris Bregant – odgovor:
Na Hrenovici je en del zemljišča od Mercatorja, drugi del, pa je bil od Gradisa Celje in
ga je po njegovem stečaju prevzel A leasing. Problem je v tem, da nobeno podjetje na
tem območju z gradnjo ne nadaljuje, Občina pa od njiju dejansko ne more zahtevati
nič drugega kot to, da se primerno uredi gradbišče.

7.2 Ana Marija Korošec:
Avla na železniški postaji Jesenice je neurejena, šipe so razbite, na peronu smrdi po
urinu, javnega stranišča ni, ravno tako pa ni voznih redov vlakov. Seznanjena je z
informacijo, da so krajani Jesenic Slovenskim železnicam poslali pisno opozorilo in
dobili odgovor, da je to zadeva Občine ter javnega reda in miru v občini Jesenice. Res
pa je, da se policija na tem območju zelo redko pojavlja.
Mag. Božena Ronner – odgovor:
Zaradi danih več pripomb na račun železniške postaje na Jesenicah, smo naročili
njeno fotografiranje, te fotografije naložili na občinsko spletno stran-fotogalerijo. Na
Ministrstvo za promet pa je bil tudi že posredovan dopis glede zelo slabega stanja
jeseniške železniške postaje, tako da se sedaj čaka na povratno informacijo.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 16.55 uri.

ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
ROBERT PAJK
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