OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za stanovanjske zadeve,
komunalno infrastrukturo
ter energetiko

Številka: 032-01/2009
Datum: 20.1. 2009

SKRAJŠAN ZAPIS
23. REDNE SEJE ODBORA ZA STANOVANJSKE ZADEVE,
KOMUNALNO INFRASTRUKTURO TER ENERGETIKO,
KI JE BILA V TOREK, 20.1. 2009, OB 18.00 URI V MALI SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI IN ČLANICE ODBORA:
Boris Dolžan-predsednik, Marko Zupančič–namestnik predsednika, Ivanka Zupančič,
Branko Noč, Ana Marija Korošec, Miroslav Harej in Božidar Erjavec (7 od 7).
OSTALI PRISOTNI: Slavka BRELIH – direktorica občinske uprave (delno), mag.
Valentina Gorišek – vodja Oddelka za okolje in prostor ter mag. Božena RONNER –
svetovalka župana.
Ker predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 22. redne seje Odbora z dne
09.12.2008.
2. Potrditev sklepa in skrajšanega zapisa 21. korespondenčne seje Odbora z dne
29.12.2008.
3. Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2009.
4. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil sprejet.

Točka 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 22. redne seje Odbora z dne
09.12.2008.
Predsednik je poročal, da so bili sprejeti sklepi na odboru, sprejeti tudi na seji
Občinskega sveta, torej so realizirani.
Razprave, pripomb na skrajšan zapis ni bilo, je dal na glasovanje naslednji

Sklep:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa in pregled sprejetih sklepov 22. redne
seje Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko
dne 9.12. 2008.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil soglasno sprejet.

Točka 2:
Potrditev sklepa in skrajšanega zapisa 21. korespondenčne seje Odbora z dne
29.12.2008.
Predsednik je poročal, da je Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo
ter energetiko je na svoji 21. korespondenčni seji obravnaval »Predlog za spremembo
variabilnega dela cene za daljinsko toploto« soglasno sprejel naslednji
SKLEP:
Variabilni del cene za dobavo toplote se za končnega uporabnika zniža za
7,25 % in znaša 76,3629 €/MWh. Nova cena se uporablja od 01.1. 2009 dalje.
Ana Marija Korošec je v razpravi povedala, da je pričakovala višjo znižanje cene za
dobavljeno toploto, namreč direktor GEOPLINA je javno povedal, da se je cena
zemeljskega plina znižala za 18 %, zato se je pričakovalo višje znižanje za ta
energent tudi na Jesenicah. Kaže nato, da je cena plina odvisna od distributerja. To je
povedala v razmislek.
Božena Ronner:
Direktor GEOPLINA je to izjavil v januarju, že v času, ko se Sloveniji zemeljski plin ni
več dobavljal, Odbor pa je o variabilnem delu cene dobave za toploto razpravljal
konec decembra, ko še nihče ni razmišljal o tem, da se lahko dobava plina ustavi.
Glasovanja ni bilo.

Točka 3:
Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2009.
Predsednik je dal predlagani Program v razpravo, v kateri so sodelovali: Ana Marija
Korošec, Slavka Brelih, Marko Zupančič, Miroslav Harej, Branko Noč in Božena
Ronner.
Ana Marija Korošec:
 Na strani 3, zap.št.8: predlagan je Odlok o oskrbi s toplotno energijo iz
vročevodnega omrežja, zato jo zanima, kakšna je občinska politika na tem
področju, ali je Občina oz. bo podelila koncesijo za proizvodnjo in distribucijo
za to področje, oz., kako se bomo v bodoče oskrbovali. Meni, da bi morali imeti
oz. bi morali sprejet za to področje t.im. kogentni akt. V prvi obravnavi sta bila
že sprejeta dva akta, splošni pogoji in tarifni pravilnik, ki sta nekje podrejena

prej omenjenemu odloku. Potrebuje se še nek predpis, s katerim bo določen
kateri ogrevalni način je obvezen,
 Na strani 9, zap. št. 4: zakaj ni predlagan sprejem Proračuna za dve leti, tudi
za leto 2011,
 Na strani 10, zap.št. 3: ali je načrtovana sprememba Statuta povezana s
spremembo Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic uporabnikov javnih
dobrin? (stran 3, točka 7)
 Zaradi povečane kriminalitete je obravnavano poročilo policijske postaje za
mesec maj prepozno, zato naj se ga preje uvrsti na dnevni red seje, ker je tudi
interes splošne javnosti tak, da se zaradi ugotovitev iz poročila, lahko prej in
tudi kje da pravilno in pravočasno ukrepati,
 Zakaj je poročilo JEKO-IN-a uvrščeno na dnevni red tako pozno, ta naj gre prej
v obravnavo
 Ali je združljivo poročilo župana o realizaciji sprejetih sklepov - trimesečno,
program dela za to leto pa se šele sprejema.
In predlaga, da bi s pravnimi akti poskrbeli še za (to je tudi interes javnosti in
ks):
 deratizacijo
 JEKO-IN bi moral imeti različne cene storitev za zimski in letni čas, glede na
dejstvo, da veliko dodatnega dela opravijo v zimskem času (odstranjevanje
snega) tudi namesto občanov. Imamo visoki standard komunalnih storitev, zato
naj se ga tudi več plača,
 Občina bi morala predpisati nek prostorski red, s katerim bi določila izgled
balkonov, ker po sedanji praksi vsak lastnik balkon zastekli kot mu odgovarja,
in če se je na občini nedolgo nazaj pripravil predpis za vrtičke in vrtičkarje naj
se tak predpis pripravi tudi za balkone
 Po fasada so satelitske in druge antene, imamo pa razvit kabelski sistem
 Poskrbeti bi morali za t.im sprehajalne potke za pse
 Občina bi tudi morala predpisati, koliko domačih živali lahko ima lastnik ali
najemnik v stanovanju,
 Javni red in mir, povezano s hišnim redom (občinski odlok).
Branko Noč:
Glede na energetsko krizo in pričakovanih negativnih sprememb, morebiti tudi
sprememb Energetskega zakona meni, da je rok mesec februar za novelacijo
strategije razvoja daljinskega ogrevanja preuranjen. Ta dokument naj se predlaga v
obravnavo aprila ali meseca maja.
Marko Zupančič:
Ocena varnosti je občinskemu svetu predstavljena kot poročilo policijske postaje za
preteklo leto.
Miroslav Harej:
Ocena varnosti s poročilom danes ni mišljena kot je bila včasih obravnavana kot
družbena samozaščita. Verjetno bo situacija - ogroženost še večja.
Slavka Brelih:
 Odlok o oskrbi s toplotno energijo iz vročevodnega omrežja je podlaga za pripravo
in sprejem splošnih pogojev in tarifnega pravilnika in bi moral biti pripravljen že pri
prvi obravnavi omenjenih aktov,
 Proračuna za dve leti, torej tudi za leto 2011 se ne sme pripraviti, ker je leto 2010
volilno leto in proračun sme sprejeti občinski svet za svoj mandat,

 Koroščeva je opozorila na trenutno varnostno oceno, ker je že zaznano
povečanje kriminalitete
Božena Ronner
 Tako imenovan način ogrevanja je zaenkrat predpisan v energetskih zasnovah,
 Sprememba Statuta se v tem primeru navezuje na spremembo odloka o varstvu
uporabnikov javnih dobrin,
 Z odgovornimi se bodo pogovorili, da se ocena varnosti obravnava pred
predlaganim rokom,
 Poročilo župana - trimesečno ni v neskladju s programom dela za tekoče leto in
direktor Komunalne direkcije predlaga uvrstitev še enega akta v program dela, t.j.
obravnava in sprejem Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe
distribucije zemeljskega plina in odjemu in dobavi zemeljskega plina iz
distribucijskega omrežja v Občini Jesenice
Ker druge razprave ni bilo je predsednik dal na glasovanje naslednji
Sklep:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo predlaga, da Občinski
svet sprejme predlagani Program dela za leto 2009 z naslednjo dopolnitvijo in
sicer:
 na strani 3, se - pod zap. št. 10 doda nova točka z naslovom »Odlok o načinu
izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina in odjemu in
dobavi zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja v Občini Jesenice in
 obravnava sprememb Energetskih zasnov se prestavi iz meseca februarja na
mesec april.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil soglasno sprejet.

Točka 4:
Vprašanja in pobude.
4.1. Miroslav Harej - pobuda
Še pred kratkim je bila obnovljena Tavčarjeva ulica, ki je že v katastrofalnem stanju. V
kolikor je bila že prevzeta naj se za nekvalitetno opravljena dela uveljavi reklamacija,
če pa ni bila še prevzeta pa naj se tega ne stori toliko časa, dokler ne bodo
odstranjene vse pomanjkljivosti, slabo izvedena dela. Namreč cesta že na nekaterih
mestih »cveti«, na več predelih stoji večja količina vode pa še kaj bi lahko naštel.
Ker drugih vprašanj in pobud ni bilo, je predsednik s sejo zaključil ob 18.40 uri.
ZAPISALA:
Božena RONNER

PREDSEDNIK:
Boris DOLŽAN

