OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za gospodarstvo in
gospodarske javne službe

Številka: 032-15/2011
Datum: 12.05.2011

SKRAJŠAN ZAPIS
7. REDNE SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE, KI JE BILA V SREDO, 11.05.2011
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, mag Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor,
Ivan HOČEVAR – direktor JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Nuša JELENC – vodja Sektorja
Komunalne dejavnosti pri 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 6. redne seje Odbora za
gospodarstvo in gospodarske javne službe z dne 13.04.2011.
2. Predlog Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji v občini Jesenice.
3. Predlog Pravilnika o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije.
4. Predlog Pravilnika o Tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v občini
Jesenice in predlog cene za ravnanje s kuhinjskimi odpadki iz gospodinjstev.
5. Predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi na parc. št. 619 k.o. Jesenice.
6. Predlog soglasja za vstop Občine Jesenice kot družbenika v družbo Razvojni
center Jesenice, družba za razvoj novih materialov in tehnologij, d.o.o.
7. Predlog Poročila o izvajanju javne gospodarske službe za leto 2010.
8. Informacija o postopkih za zagotovitev predpisanih ravnanj s komunalnimi odpadki
na odlagališču Mala Mežakla.
9. 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 6. REDNE SEJE
ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE Z DNE
13.04.2011.
Razprave in pripomb na zapisnik 6. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 6. redne
seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe z dne 13.04.2011.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG TEHNIČNEGA PRAVILNIKA O JAVNI KANALIZACIJI V OBČINI
JESENICE.
Uvodno obrazložitev so dali Marko Markelj, Ivan Hočevar in Nuša Jelenc.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Tehničnega pravilnika o javni
kanalizaciji v občini Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG PRAVILNIKA O OBRAČUNAVANJU STROŠKOV ZA UPORABO
JAVNE KANALIZACIJE.
Uvodno obrazložitev so dali Marko Markelj, Ivan Hočevar in Nuša Jelenc.
V razpravi so sodelovali:
Boris Bregant:
 Zanima ga, ali obstajajo vsi elementi za izračun prispevka za odvajanje in
čiščenje industrijske odpadne vode. Izračun je namreč razmeroma zapleten,
saj vsebuje veliko elementov. Zanima pa ga tudi, na katerih meritvah bo
temeljil faktor hidravlične obremenitve oz. kakšen način merjenja bo pri tem
faktorju zajet in kako se bo te podatke pridobilo.
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Nuša Jelenc:
 Podatki o kvaliteti odpadne vode so razvidni iz obratovalnega monitoringa, ki
ga morajo izvajati vsi uporabniki, pri katerih je poraba vode večja od 4.000 m3
na leto. Iz obratovalnega monitoringa je razviden tudi podatek o faktorju
hidravlične obremenitve. Gre torej za popolnoma uradne podatke, saj
obratovalni monitoring izvajajo pooblaščene ustanove. Za večje onesnaževalce
(deponija, avtomehanične delavnice, pralnice, ipd) pa velja tudi zahteva po
postavitvi merilnega mesta, kjer se meri pretok vode.
Igor Arh:
 Zanima ga, kakšno merilo bo upoštevano pri ceni za odvajanje in čiščenje
padavinske odpadne vode. Na posameznih območjih, npr. na Blejski Dobravi
se te vode lahko odtekajo v javno kanalizacijo, povsod pa to ni mogoče.
Nuša Jelenc:
 V preteklosti so se na Jesenicah vse strešne vode odvajale v javno
kanalizacijo, čeprav državna Uredba predpisuje, da naj se te strešne vode
načeloma ne bi odvajale v javno kanalizacijo.
 Pravilnik, ki je še v veljavi, določa tudi navodila za izračun te cene, ki je ravno
tako sestavljena iz omrežnine in cene na količino. Količina pa je odvisna od
količine padavin (podatke posreduje ARSO) in od površine strehe. Je pa v
obravnavanem Pravilniku prehodna določba, ta se ta cena ne bo
zaračunavala, dokler ne bodo vzpostavljene vse potrebne evidence.
Igor Arh:
 Glede na to, da naj se padavinske odpadne vode ne bi odvajale v javno
kanalizacijo, ga zanima, ali se bo z vzpostavitvijo novega kanalizacijskega
omrežja težilo k temu, da bi se te vode odvajale na drugačen način.
Marko Markelj:
 Kjerkoli se po občini Jesenice gradi nova kanalizacija, se skuša obstoječa
javna kanalizacija zadržati kot meteorna kanalizacija. Na ta način sta sistema
fekalne in meteorne kanalizacije potem ločena. Ko bo tudi na Blejski Dobravi
zgrajena ločena fekalna kanalizacija, bo obstoječa kanalizacija ostala kot
meteorna, in kdor bo nanjo priključen, bo moral plačevati določene stroške.
Boris Bregant:
 Ko bosta sistema meteorne in fekalne kanalizacije ločena, ga zanima, ali bodo
potem cene za odvajanje in čiščenje voda na obeh sistemih enake, ali bodo
različne. Zanima pa ga tudi, ali bodo posamezniki, ki bodo sami poskrbeli za
zajemanje meteornih voda in jih ne bodo odvajali v javno kanalizacijo,
oproščeni plačila prispevka oz. bodo kako drugače stimulirani.
Marko Markelj:
 Posamezniki, ki bodo sami poskrbeli za odvajanje meteornih voda sploh ne
bodo vključeni v sistem javne meteorne kanalizacije, saj se stremi k temu, da
posamezniki odvajanje strešnih voda izvedejo na lastnem zemljišču in v obliki
lastnih ponikalnic.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
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SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Pravilnika o obračunavanju
stroškov za uporabo javne kanalizacije.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG PRAVILNIKA O TARIFNEM SISTEMU RAVNANJA S KOMUNALNIMI
ODPADKI V OBČINI JESENICE IN PREDLOG CENE ZA RAVNANJE S
KUHINJSKIMI ODPADKI IZ GOSPODINJSTEV.
V uvodu je Marko Markelj povedal, da je bilo gradivo za to točko dnevnega reda
pripravljeno tik pred oddajo gradiva za sejo Občinskega sveta v tisk. S strani
Komunalne direkcije je na to gradivo kar nekaj pripomb, tako da gradivo ni usklajeno.
Predlaga, da Odbor gradivo kljub temu obravnava, nanj poda vprašanja in pripombe,
potem pa se bo dopolnjeno in usklajeno gradivo obravnavalo na naslednji seji
Občinskega sveta.
Na podlagi uvodne obrazložitve je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
1. Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da predlog Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s
komunalnimi odpadki v občini Jesenice obravnava po dvofaznem postopku.
2. Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da se Predlog cene za ravnanje s kuhinjskimi
odpadki iz gospodinjstev obravnava istočasno z drugo obravnavo Pravilnika
o tarifnem sistemu ravnanj s komunalnimi odpadki v občini Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

V nadaljevanju je uvodno obrazložitev k predlogu Pravilnika podal Ivan Hočevar.
V razpravi so sodelovali:
Igor Arh:
 Meni, da bi morali člani Odbora dobiti kratko predstavitev novega sistema
ločenega zbiranja komunalnih odpadkov, iz katerega bo razvidno, kaj bo
stimuliralo ljudi, da bodo odpadke zbirali ločeno.
 Zanima ga, kako je načrtovana tarifa, da ne bo na koncu ne glede na ves trud
občanov za ločeno zbiranje odpadkov, njihov skupen strošek enak ali pa še
celo višji. Meni, da mora biti stimulacija umerjena v to smer, da bodo stroški
zaračunani po dejansko zbranih odpadkih.
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Ivan Hočevar:
 Kdor ima danes 240 litrski zabojnik, bo z ločenim zbiranjem odpadkov na
izvoru lahko zmanjšal zabojnik na 120, ali celo na 80 litrskega. Je pa na
Jesenicah težko doseči nominalen efekt, ker je cena za odlaganje odpadkov
33 EUR/tono. Če pa bi bila ta cena višja, pa bi se precej poznala razlika pri 240
l ali pri 120 l oz. 80 l zabojniku. Fiksni stroški pa nastajajo ne glede na velikost
zabojnika, saj je odpadke potrebno odpeljati ne glede na njihovo količino.
 Obračunavanje dejanske količine predstavlja velike stroške, saj to pomeni, da
bi morali biti vsi zabojniki opremljeni s čipom, vozila pa bi morala imeti
nameščene čitalce. V takem primeru bi bil na Jesenicah glede na sedanjo ceno
odlaganja odpadkov, strošek večji od koristi.
Boris Bregant:
 Ena od metod za zmanjševanje količine odpadkov so tudi manjši zabojniki.
Vendar pa je v 6. členu Pravilnika navedeno, da je osnovno izhodišče 30 litrov
odpadkov na osebo na teden. Ta številka je po njegovem mnenju nekoliko
previsoko postavljena, saj stimulira večje velikosti zabojnikov, kar pa ni
stimulativno za zmanjševanje količin odpadkov.
Nuša Jelenc:
 30 litrov je orientacijska vrednost za določanje prostornine zabojnika, da ne bi
prihajalo do situacij, ko bi npr. osem članska družina trdila, da jim zadostuje za
odlaganje odpadkov 80 litrski zabojnik.
 Količina proizvedenih odpadkov na osebo se ne zmanjšuje, zmanjševala naj bi
se le količina odpadkov, ki se odlagajo na deponijo. Te odpadke je potrebno v
vsakem primeru odpeljati, zato stroški odvoza ne morejo biti nižji, nižji so lahko
samo stroški deponiranja, če se zmanjša količina odloženih odpadkov.
Ivan Hočevar:
 Tudi pet ali šest članska družina bo lahko imela 80 litrski zabojnik, vendar bo
morala na nek način dokazati, da jim taka velikost zabojnika zadostuje. Praksa
je namreč pokazala, da nemalokrat iz drugih blokov in tudi iz individualnih hiš
ljudje nosijo odpadke v zabojnike, ki so pri večstanovanjskih objektih.
Igor Arh:
 Strinja se s tem, da v prihodnje odpadkov ne bo manj, bodo pa bolj ločeni,
čeprav bo verjetno to pomenilo, da bo tudi strošek odlaganja za občane višji.
Zato meni, da je potrebna velika previdnost, ko se bodo cene začele dvigovati,
ker se bodo kmalu pojavili še stroški dodatnih storitev.
Ivan Hočevar:
 Za vse ljudi bo najceneje ločeno zbiranje odpadkov na izvoru, kajti vse ostale
storitve bodo dražje (npr. sortiranje).
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Pravilnika o tarifnem sistemu
ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Jesenice v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
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Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG SKLEPA O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI NA PARC. ŠT. 619 K.O.
JESENICE.
Uvodno obrazložitev je dal Marko Markelj.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi na
parc. št. 619 k.o. Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG SOGLASJA ZA VSTOP OBČINE JESENICE KOT DRUŽBENIKA V
DRUŽBO RAZVOJNI CENTER JESENICE, DRUŽBA ZA RAZVOJ NOVIH
MATERIALOV IN TEHNOLOGIJ, D.O.O.
Uvodno obrazložitev je dala mag. Valentina Gorišek.
V razpravi so sodelovali:
Igor Arh:
 Zanima ga, ali znesek 413.574,00 EUR, ki ga bi morala Občina zagotoviti do
leta 2013 še vedno predstavlja le 3 % delež Občine v Razvojnem centru
Jesenice.
Mag. Valentina Gorišek:
 Občina Jesenice bi za vlaganje v prostor prispevala 6,7 % skupne vrednosti, v
obnovo projekta 19,1 % skupne vrednosti in v opremo 5,68 % skupne
vrednosti. V skupnem deležu pa bi bila Občina Jesenice udeležena v 3,1 %
vrednosti celotnega projekta.
Robert Pajk:
 Prioritetna naloga Občine na območju Fiproma je bila zagotovitev pogojev za
vzpostavitev novih delovnih mest ipd. Območje Fiproma je komunalno urejeno,
sedaj pa bi morali v naslednjih treh letih spet zagotoviti skoraj 414.000 EUR,
kar je veliko denarja. Zanima ga iz katerih proračunskih postavk se bodo v
naslednjih letih prerazporedila ta sredstva, ki predstavljajo velik delež v
proračunu občine, ki je že tako v 80 % fiksiran.
Mag. Valentina Gorišek:
 Velik del proračuna je res fiksiran z zakonskimi obveznostmi in tudi 413.574
EUR ni malo denarja, vendar je celoten projekt vreden 13 milijonov EUR;
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pridobljenih pa je zanj skoraj 8 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Po
njenem mnenju bi zato morali zagotoviti teh 413.574 EUR, saj je škoda, da ne
bi izkoristili toliko nepovratnih sredstev.
Igor Arh:
 Predlaga, da se celoten projekt predstavi na seji Občinskega sveta, da bodo
svetniki pred odločanjem dobili vse potrebne informacije.
Jože Zorc:
 Zanima ga v kolikšnem času mora biti pridobljeno soglasje za vstop Občine
Jesenice v to družbo.
Mag. Valentina Gorišek:
 V roku pol leta od prejema sklepa je potrebno podpisati družbeniško pogodbo.
Ta rok se izteče v mesecu juniju.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da da Soglasje za vstop Občine Jesenice kot družbenika
v družbo Razvojni center Jesenice, družbo za razvoj novih materialov in
tehnologij, d.o.o.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 6
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

POBUDA:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga, da se projekt
»Razvojni center Jesenice« v celoti predstavi na seji Občinskega sveta občine
Jesenice. Predstavitev naj se izvede v čim krajšem možnem času, v kolikor je
mogoče že na majski seji Občinskega sveta, ki bo 19.05.2011.
Pobuda je bila sprejeta.

TOČKA 7:
PREDLOG POROČILA O IZVAJANJU JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE ZA LETO
2010.
Uvodno obrazložitev sta dala Marko Markelj in Ivan Hočevar.
V razpravi so sodelovali:
Igor Arh:
 Na strani 35 je v gradivu prikazan graf količine odloženih komunalnih odpadkov
občin lastnic deponije v letu 2010. Zanima ga, ali so ti odstotki odloženih
odpadkov v skladu z lastništvom deponije, ali prihaja do kakšnih odstopanj.
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Nuša Jelenc:
 Odložene količine komunalnih odpadkov so zelo blizu lastniškim deležem
občin. Občina Kranjska Gora je npr. 20 % lastnica deponije, odloži pa nanjo
19,31 % komunalnih odpadkov.
Marko Markelj:
 Iz Poročila je razvidno, da se skoraj 20 % zbranih odpadkov ne odloži. Državni
Operativni program predvideva kot cilj 50 % ločeno zbranih odpadkov, saj bo
to količino potrebno v naslednjih letih povečati.
 Zaskrbljujoče je že dveletno padanje prodaje pitne vode. V zadnjih dveh letih je
namreč prodaja pitne vode vsako leto padla za 3 %. Manjša prodaja vode
posledično pomeni manjše prihodke, in zato ob enakih stroških cena kmalu leteh ne bo več pokrivala.
Stanislav Pem:
 Iz pregleda stroškov je razvidno, da so se v lanskem letu izrazito povečali
popravki terjatev, saj jih je v bilanci skoraj za 122.000 EUR. Zanima ga, za
kakšne popravke terjatev gre in zakaj so le-ti tako visoki. Ti popravki so
namreč povzročili izgubo v letu 2010, kajti če bi bili na takem nivoju, kot so bili
v letu 2009, bi bil rezultat poslovanja podjetja pozitiven.
Ivan Hočevar:
 Popravki terjatev v letu 2010 temeljijo na predlogu revizorja, ki je predlagal, da
se opravi popravek vrednosti za fizične osebe, pri katerih v tekočem letu 2010
ni bilo mogoče izterjati stroška in za pravne osebe, pri katerih izterjava ni bila
uspešna v treh letih. To predstavlja velik problem v javnem podjetju, zato v
zadnjem obdobju tudi zelo veliko delajo na izterjavah dolgov.
Igor Arh:
 Zanima ga, ali se lahko oceni, koliko se lahko pričakuje dejanskega odpisa
terjatev in kolikor terjatev bi se še dalo izterjati.
Ivan Hočevar:
 Z izterjavo dolgov v zadnjih mesecih je zadovoljen, saj je bilo kar nekaj
primerov izterjave uspešno realiziranih.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe se je seznanil s Poročilom
o izvajanju javne gospodarske službe za leto 2010.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
INFORMACIJA O POSTOPKIH ZA ZAGOTOVITEV PREDPISANIH RAVNANJ S
KOMUNALNIMI ODPADKI NA ODLAGALIŠČU MALA MEŽAKLA.
Uvodno obrazložitev je dal Marko Markelj.
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Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe se je seznanil z
Informacijo o vodenih postopkih za zagotovitev predpisanih ravnanj s
komunalnimi odpadki na Odlagališču Mala Mežakla.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 17.50 uri.

ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
ROBERT PAJK
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