OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za proračun in finance
Številka: 032-1/2012
Datum: 19.01.2012

SKRAJŠAN ZAPIS
14. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 19.1.2012 OB 16.30 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Oto KELIH, Igor ARH, Janko PIRC, Boris DOLŽAN, Ivana PRETNAR, Matjaž
PESKAR in Borut ŽIGON.
OSTALI PRISOTNI:
Slavka BRELIH – direktorica občinske uprave, Marko MARKELJ – direktor
Komunalne direkcije, mag. Vera DJURIĆ DROZDEK – vodja Oddelka za
gospodarstvo, Ivan HOČEVAR – direktor JKP JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Nuša
JELENC – vodja Sektorja Komunalne dejavnosti pri JKP JEKO-IN, do.o., Jesenice,
Andrej KECMAN – vodja Sektorja Oskrba z vodo pri JKP JEKO-IN, d.o.o. Jesenice,
mag. Stevo ŠČAVNIČAR,MBA – direktor RAGOR-ja ter mag. Božena RONNER –
svetovalka župana za Občinski svet, protokol in informiranje.
Ker ni bilo predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 13. redne seje Odbora za
proračun in finance z dne 15.12.2011.
2. Predlog dopolnitve Načrta najema nepremičnega premoženja – oddaja v najem
nepremičnin.
3. Predlog za spremembo cen za odvajanje in čiščenje odpadnih vod ter za storitve
vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave.
4. Predlog za spremembo cen storitev pokopališke službe.
5. Predlog za spremembo cen ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Jesenice.
6. Predlog za uskladitev cen omrežnine – vodovod.
7. Predlog za spremembo Sklepa o višini subvencije, cene vozovnic, voznega reda
v javnem mestnem prometu v občini Jesenice ter koncesijske pogodbe.
8. Program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2012.
9. Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2012.
10. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 13. REDNE SEJE
ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE Z DNE 15.12.2011.
Razprave in pripomb na zapisnik 13. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 13. redne
seje Odbora za proračun in finance z dne 15.12.2011.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 2:
PREDLOG DOPOLNITVE NAČRTA NAJEMA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA –
ODDAJA V NAJEM NEPREMIČNIN.
Predlog najema je pojasnila Valentina Gorišek.
V razpravi so sodelovali:
Oto Kelih:
Zanima ga, zakaj je treba to zemljišče oddati v najem podjetju in to samo 168€ na
leto?
Igor Arh:
Cena je res prenizka.
Valentina Gorišek:
Zemljišče nikomur drugemu ne služi, najemnik je bil zainteresira in zato se jim je
zdelo najbolj smiselno, da se to zemljišče tudi odda v najem za največ 5-let, z
možnostjo podaljšanja.
Odgovor Marko Markelj:
Zavedati se je treba, da to ni kategorizirano parkirišče in tudi ni asfaltirano. Občina
tega zemljišča ne vzdržuje in ga tudi ne pluži, je pa namenjeno le obiskovalcem
gostišča.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme dopolnitev Načrta najema nepremičnega premoženja – oddaja v najem
nepremičnin za leto 2012, ki predstavlja sestavni del Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 5
PROTI – 1
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ZA SPREMEMBO CEN ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH
VOD TER ZA STORITVE VEZANE NA OBSTOJEČE GREZNICE IN MALE
KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE.
Uvodno obrazložitev sta podala Marko Markelj in Ivan Hočevar, ki je prisotne
seznanil, da je pripravil dodatni odgovor Igorju Arhu še iz seje na Odboru za
gospodarstvo…, in sicer, da bi nova uredba o oblikovanju cen, njihovem podjetju
ponovno omogočila zaračunavanje, kot je to v preteklosti že bilo uveljavljeno, torej, da
se je zaračunavalo za odvajanje in čiščenje greznic. Trenutni veljavni pravilnik pa
tega načina ne omogoča več.
V razpravi so sodelovali:
Oto Kelih:
Res je, potrebuje se dvig cen, vendar politika je takšna, da se to počne tako, da se
predlaga dvig cen do maksimuma, ali pa druga skrajnost, da se tega ne stori.
Ugotavlja, da so v gradivu različni podatki o številu vodomerov in z različnimi
obračuni, da je kalkulacija cen različna v primerjavi s stroški dela. Predlagano
povišanje cen, je tudi višje od inflacije. Opozoril je tudi na različno sklicujoče se
podatke, od rokov čiščenja (po uredbi je neveden en podatek, po odloku pa drug
podatek).
Ivan Hočevar:
Število vodomerov nima neke korelacije, če se govori o stroških praznjenja in
čiščenja. Stroški uprave so različni, odvisni so o dejavnosti uprave po sektorjih in so
določeni po ključih ter so za 50 tisoč€ nižji v primerjavi z letom 2010. Pri predlaganem
povišanju cen, se ne sme gledati le na višino inflacije, temveč je treba upoštevati tudi
druge stroške, ki pomembno vplivajo na tovrstno dejavnost, t.j. od stroškov goriva
naprej.
Nuša Jelenc:
Čiščenje se izvaja kot njihova obveznost, ki se vrši na dve leti, če je letna poraba višja
od 108m3. To je zapisano tudi v občinskem odloku. Že takrat, ko je bil dan na
občinski svet omenjeni odlok, je že veljala uredba o obveznem štiriletnem čiščenju
greznic. Kar pa se tiče vodomerov; pa vse se ne zaračunava (čiščenje in praznjenje).
Tisti, ki je priključen na javno kanalizacijo plačuje tudi za čistilno napravo in plača
omrežnino, za praznjenje in čiščenje. Tisti pa, ki so priključeni na javno kanalizacijo
plačujejo le omrežnino za odvajanje. Poleg tega uporabnikom greznic zaračunavajo
omrežnino za čiščenje, ker se ne uporabljajo komunalne infrastrukture - javne
kanalizacije, uporabljajo pa javno infrastrukturo - čistilno napravo. Ta strošek se
porazdeli po mesecih, mesečno zaračunavajo omrežnino, storitev pa zaračunavajo
takrat, ko je ta opravljena. V kolikor bi bilo drugače, bi bila enkratna obremenitev za
občane previsoka.
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Veliko naporov so vložili v to, da bi ohranili ta sistem, ki je bil uveljavljen v naši občini,
da vsi plačujejo odvajanje in čiščenje ne glede na to, ali so priključeni na javno
kanalizacijo, saj so bili edinstveni v Sloveniji, zaradi česar, so jim sledile nekatere
komunale, ker je bila to v korist občanov. Vendar so dobili od vseh pristojnih institucij
negativen odgovor in so morali s tem načinom zaračunavanja končati.
Tudi njihova ponudba, namen jena občanom, da bi le ti plačevali čiščenje greznic
obročno, po predhodni prijavi občanov, ni padla na plodna tla, odziv je bil slab,
prijavilo se le deset občanov.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
soglaša s predlogom za spremembo cen za odvajanje in čiščenje odpadnih vod
ter za storitve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne
naprave:
1. Odvajanje komunalne odpadne vode (KOV) in prevzem komunalne odpadne
vode iz nepretočnih greznic z odvozom na KČN
storitev
cena
1. odvajanje KOV
0,2418 €/m3
V cenah ni vračunan davek na dodano vrednost.
2. Čiščenje komunalne odpadne vode (KOV)
storitev
1. čiščenje KOV
V cenah ni vračunan davek na dodano vrednost.

cena
0,3178 €/m3

3. Storitve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave
(MKČN)
storitev
cena
1. Prevzem blata
15,8810 €/m3
2. Ravnanje z blatom
5,6638 €/m3
V cenah ni vračunan davek na dodano vrednost.
Cene veljajo od prvega dne naslednjega meseca od sprejetja na Občinskem
svetu občine Jesenice, uporabljati pa se pričnejo s prvim dnem po prenehanju
veljavnosti Uredbe o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev (UR. l. RS, št.
67/2011) in pridobitvi pozitivnega strokovnega mnenja k ceni s strani
pristojnega ministrstva.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 4
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG ZA SPREMEMBO CEN STORITEV POKOPALIŠKE SLUŽBE.
Uvodno obrazložitev sta podala Marko Markelj in Ivan Hočevar.
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V razpravi so sodelovali:
Janko Pirc:
Ugotavlja, da vsi ti današnji predlogi za povišanje cen znašajo v povprečju 40%
povišanja. Tudi občinski nadzorni odbor v svojem gradivu navaja, da je treba cene
storitev povišati, vendar nikjer ni zapisal v katerem delu je treba cene dvigniti in zakaj.
Mi vsi bi morali vedeti, kaj podražiti, zakaj in za koliko. Predlaga se le povišanje cen
po nekem pavšalu. Težko se je odločiti za neko povišanje, češ ker ni bilo dviga cen že
dve leti. Če gleda z očmi javnega podjetna, kar je tudi prav, pa mora to podjetje
poslovati kvalitetno in brez izgub.
Oto Kelih:
Z vsemi pojasnili se ne more strinjati, namreč s 1.3.2010 so se uveljavile nove cene
najemnin. V gradivu je zapisano, da stroške vzdrževanja grobov sedaj pokriva
pogrebna služba, seveda, saj mora to storiti, če smo jim podelili t.im. koncesijo v
korist javnega podjetja. Če bi bilo drugače, kot je, bi bili stroški pogreba precej nižji.
No, kje pa se nahaja t.im. Papamobil, ki je kar izginil iz cenika in za njegov nakup, je
bilo kar nekaj denarja vloženega, oz. vedeti je treba, da bil nakup tega vozila
nepremišljena investicija. In če z razpravo zaključi, tudi uporaba poslovnega objekta –
mrliške vežice ni zanemarljiva cena.
Ivan Hočevar:
To vozilo se uporablja, kot dodatno storitev ob invalidskim vozičkom. Če pa kdo želi to
vozilo uporabiti, pa je res, da se jim zaračuna kot dodatno storitev.
Janko Pirc:
Odbor naj predlaga Občinskemu svetu, da sprejme pobudo, da uporaba vozila
t.im. Papamobila, ki je namenjen občanom, ki so gibalno ovirani ali zaradi
drugih okoliščin ne morejo dostopati do pokopališča, stroške za uporabo tega
vozila ne zaračunavajo in naj s to storitvijo raje dodatno izboljšajo ponudbo
podjetja.
Občino in podjetje to ne bo nič stalo, ljudem pa bo to veliko pomenilo.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
soglaša s predlogom za spremembo cen za najemnine grobnih prostorov in
spremembo cen storitev povezanih z uporabo infrastrukturnih objektov.
PREDLAGANA CENA
VRSTA GROBA
EM
(EUR/LETO)
ENOJNI GROB
kom
22,50 €
DVOJNI GROB
kom
45,00 €
TROJNI GROB
kom
67,50 €
OTROŠKI GROB
kom
11,25 €
GROBNICA
kom
111,98 €
NIŠA V ŽARNEM ZIDU
kom
22,50 €
ENOJNI GROB Z ENIM
kom
45,00 €
POKOJNIKOM
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VRSTA STORITVE

EM

UPORABA HLADILNIKA
UPORABA POSLOVNEGA OBJEKTA
OZVOČENJE Z GLASBO
IZDAJA SOGLASJA
UPORABA GOSPODARSKEGA
POSLOPJA

dan
dan
kom
kom
kom

PREDLAGANA CENA
(EUR/LETO)
10,38 €
78,78 €
16,24 €
16,61 €
60,93 €

V cenah ni vračunan davek na dodano vrednost.
Cene veljajo od prvega dne naslednjega meseca od sprejetja na Občinskem
svetu občine Jesenice.
POBUDA:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu, da sprejme pobudo,
da se uporaba vozila t.im. Papamobila, ki je namenjen občanom, ki so gibalno
ovirani ali zaradi drugih okoliščin ne morejo dostopati do pokopališča, njegove
uporabe ne zaračunavajo. Ta storitev naj postane ena dodatnih ugodnosti in
kot tudi izboljšana in kakovostnejša ponudba podjetja.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 4
PROTI – 1
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG ZA SPREMEMBO CEN RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V
OBČINI JESENICE.
Uvodno obrazložitev sta podala Marko Markelj in Ivan Hočevar.
V razpravi krajši razpravi, je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
soglaša s predlogom cen ravnanja z odpadki za občane občine Jesenice in
sicer obdelave mešanih komunalnih odpadkov in finančnega jamstva.
1. Sprejmejo se cene za finančno jamstvo zaradi odlaganja preostanka mešanih
komunalnih odpadkov za občane občine Jesenice
Cena brez DDV (€/kg)
0,0270
Cena brez DDV (€/l/mesec)
0,0203
Cena brez DDV (€/os./mesec)
0,8289
Velikost zabojnika (l)
80

Cena brez DDV (€/zabojnik/mesec)
1,6240
6

120
240
900
1100

2,4360
4,8720
18,2700
22,3300

2. Sprejmejo se cene za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov za občane
občine Jesenice
Cena brez DDV (€/kg)
0,0280
Cena brez DDV (€/l/mesec)
0,0212
Cena brez DDV (€/os./mesec)
0,8596
Velikost zabojnika (l)
80
120
240
900
1100

Cena brez DDV (€/zabojnik/mesec)
1,6960
2,5440
5,0880
19,0800
23,3200

Cene veljajo od prvega dne naslednjega meseca od sprejetja na Občinskem
svetu občine Jesenice, uporabljati pa se pričnejo s prvim dnem po pridobitvi
pozitivnega strokovnega mnenja k ceni s strani pristojnega ministrstva.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG ZA USKLADITEV CEN OMREŽNINE – VODOVOD.
Uvodno obrazložitev sta podala Marko Markelj in Ivan Hočevar, ki sta sproti
odgovarjala na vprašanja.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP 1:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
soglaša s predlogom za uskladitev cen omrežnine, cena omrežnine – mesečna
(EUR/vodomer DN13 – faktor omrežnine = 1,00) je 1,9356 EUR.
Cene veljajo od prvega dne naslednjega meseca od sprejetja na Občinskem
svetu občine Jesenice, uporabljati pa se pričnejo s prvim dnem po prenehanju
veljavnosti Uredbe o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev (UR. l. RS, št.
67/2011) in pridobitvi pozitivnega strokovnega mnenja k ceni s strani
pristojnega ministrstva.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 2:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
soglaša s predlogom za izplačilo subvencije, ki se bo izplačevala do prvega dne
naslednjega meseca od sprejetja, na Občinskem svetu občine Jesenice,
usklajenih cen omrežnine ter do prenehanja veljavnosti Uredbe o določitvi
najvišjih cen komunalnih storitev (Ur. l. RS, št. 67/2011) in pridobitve
pozitivnega strokovnega mnenja k ceni s strani pristojnega ministrstva.
Subvencija se izplačuje v letu 2012 v sorazmernem deležu mesečno 4.031,14
EUR, na letnem nivoju v višini 48.373,74 EUR z vključenim DDV.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG ZA SPREMEMBO SKLEPA O VIŠINI SUBVENCIJE, CENE VOZOVNIC,
VOZNEGA REDA V JAVNEM MESTNEM PROMETU V OBČINI JESENICE TER
KONCESIJSKE POGODBE.
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj, ki je sproti odgovarjal tudi na vprašanja
predsednika odbora.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog sklepa o spremembi sklepa o višini subvencije v javnem
mestnem prometu v občini Jesenice.
2. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog spremembe cen vozovnic, ki se uporabljajo od
01.02.2012 dalje.
3. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da soglaša z ukinitvijo predlaganih prevozov.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 5
PROTI – 1
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 8:
PROGRAM DELA RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE ZA LETO
2012.
Uvodno obrazložitev sta podala Vera Djurić Drozdek in Stevo Ščavničar.
Po krajši razpravi in pripombi predsednika odbora, je predsednik predlagal v sprejem
naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
soglaša s Programom dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2012 s
finančnim načrtom.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
PREDLOG PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE ZA
LETO 2012.
Po krajši razpravi, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlagan Program dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto
2012.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
VPRAŠANJA IN POBUDE.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 18.25 uri.

ZAPISALA:
Božena Ronner

PREDSEDNIK:
OTO KELIH
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