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SKRAJŠAN ZAPIS
3. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 20.01.2011 OB 17.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Oto KELIH, Janko PIRC, Boris DOLŽAN, Igor ARH, Ivana PRETNAR in Borut
ŽIGON.
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN: Matjaž PESKAR.
OSTALI PRISOTNI:
Slavka BRELIH - direktorica občinske uprave, Marko MARKELJ - direktor
Komunalne direkcije, mag. Edita GRANATIR LAPUH – vodja Oddelka za
gospodarstvo, Nataša JOVIČIĆ in Saša MESEC – Oddelek za gospodarstvo,
mag. Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor, Nuša JELENC –
v.d. direktorja JKP JEKO-IN, d.o.o., Jesenice ter mag. Božena RONNER –
svetovalka župana za Občinski svet, protokol in informiranje.
Ker ni bilo predlogov za spremembo dnevnega reda, je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 2. redne seje Odbora za
proračun in finance z dne 15.12.2010.
2. Predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice –
PRVA OBRAVNAVA.
3. Predlog Občinskega razvojnega programa občine Jesenice za obdobje 2011 –
2025 – PRVA OBRAVNAVA.
4. Premoženjsko pravne zadeve:
4.1 Dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti
občine Jesenice za leto 2011.
4.2 Dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last občine
Jesenice za leto 2011.
5. Predlog za odlaganje odpadkov iz občin Bled in Gorje na odlagališče Mala
Mežakla.
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6. Predlog spremembe višine okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov.
7. Predlog soglasja za spremembo cen za:
7.1 kompostiranje odpadkov na odlagališču Mala Mežakla;
7.2 uporabo vozil in delovnih strojev za letno in zimsko vzdrževanje javnih površin.
8. Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2011.
9. Predlog za uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje
2011 – 2014.
10. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 2. REDNE
SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE Z DNE 15.12.2010.
Oto Kelih je predlagal, da naj se pri peti točki dnevnega reda popravi sklep št. 2 ,
kjer bi moralo biti napisano, da se bodo stroški za organiziranje in financiranje
volilne kampanje političnim strankam povrnili v letu 2011.
Mag. Božena Ronner je pojasnila, da je v sklepu pravilno napisano, da se ti
stroški povrnejo političnim strankam v letu 2010, kajti sredstva za ta namen so bila
zagotovljena v Proračunu občine Jesenice za leto 2010.
Druge razprave in pripomb na zapisnik 2. redne seje Odbora ni bilo, zato je
predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 2. redne
seje Odbora za proračun in finance z dne 15.12.2010.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O PREDMETU IN POGOJIH ZA DODELITEV KONCESIJE
ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UPRAVLJANJA IN
VZDRŽEVANJA TRŽNICE JESENICE – PRVA OBRAVNAVA.
Mag. Edita Granatir Lapuh je v uvodu pojasnila predlog Odloka v prvi obravnavi.
Oto Kelih je postavil vprašanje, ali je v Odloku res potrebna tako natančna
definicija posameznih pojmov. V 9. členu Odloka se na primer natančno našteva
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posamezne vrste blaga in ravno zaradi tega naštevanja potem lahko kaj izpade iz
opredelitve.
Zanima pa ga tudi, ali je sploh še potrebno pripravljati devetmesečna poročila, kot
je to zahtevano v Odloku. Istočasno pa se ve, da se letna poročila oddajajo do
31.03., v Odloku pa se zahteva, da je koncesionar dolžan to poročilo oddati
najkasneje do 28.02.
Mag. Edita Granatir Lapuh je odgovorila, da je bil pri pripravi Odloka upoštevan
Zakon o gospodarskih javnih službah. Glede 9. člena Odloka pa je bila na Odboru
za gospodarstvo in gospodarske javne službe dana pripomba, da so našteti
proizvodi še premalo natančno definirani. S tem členom se skuša nakazati smer,
ne želi pa se koncesionarja popolnoma omejiti. Program dela, tržni red in cenike
pa bo tako ali tako potrjeval Občinski svet.
Določbe glede finančnih poročil se bodo še enkrat preverile na Oddelku za
finance, plan in analize, in v kolikor bo potrebno, se bodo do druge obravnave
Odloka tudi popravile.
Janko Pirc je povedal, da je v Odloku navedeno, da bo koncesionar organiziral
tudi ostale dogodke, vendar ni nikjer opredeljeno, kakšne vrste dogodkov se bo
lahko organiziralo na tem prostoru. Meni, da bi bilo smiselno te dogodke bolj
natančno opredeliti.
Mag. Edita Granatir Lapuh je pojasnila, da je v kriterijih navedeno, da bo
kandidat za koncesionarja, ki bo ponudil več kot le tržnično dejavnost, bolj
preferiran. Na ta način bodo prilagojena tudi merila v razpisu.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev
koncesije za opravljanje gospodarske javne službe upravljanja in
vzdrževanja Tržnice Jesenice v prvi obravnavi.
2. Do druge obravnave Odloka se pripravijo odgovori na naslednja
vprašanja in pobude:
 ali je v Odloku potrebna tako natančna definicija posameznih pojmov;
 ali je še potrebno pripravljati devetmesečna poročila, kot je to
zahtevano v Odloku;
 zakaj je navedeno, da mora koncesionar letno poročilo oddati
najkasneje do 28.02, če se letna poročila oddajajo do 31.03.;
 bolj natančno naj se opredelijo ostali dogodki, ki jih bo koncesionar
lahko organiziral na območju tržnice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 3:
PREDLOG OBČINSKEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE JESENICE ZA
OBDOBJE 2011 – 2025 – PRVA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je podala mag. Edita Granatir Lapuh.
Oto Kelih je povedal, da je pohvalno, da Razvojni program vsebuje veliko
podatkov, ki jih je mogoče uporabiti pri pripravi različnih kriterijev in drugih aktov.
Pri pripravi tega programa je sodelovalo veliko strokovnjakov iz različnih področij,
ki so podali svoje videnje. Moti pa ga, da je tako obsežno gradivo posredovano
le10 dni pred sejo Občinskega sveta, saj ga je v tako kratkem času težko
natančno prebrati in strokovno pregledati.
Moti ga tudi slaba realizacija do sedaj zastavljenih projektov in finančno
vrednotenje novo načrtovanih projektov. Vsi navedeni projekti so namreč skupaj
finančno ovrednoteni na 280 milijonov EUR, od tega je okoli 80 milijonov EUR
lastnih sredstev, kar je manj kot tretjina. Kljub temu, da se je potrebno dogovoriti
za določene prioritete, se mu postavlja vprašanje, ali se bodo ti projekti glede na
finančno vrednotenje lahko izpeljali. Je pa kljub vsemu prav, da je Razvojni
program zastavljen optimistično.
Edita Granatir Lapuh je pojasnila, da je ocena realizacije Občinskega razvojnega
programa, ki je bil pripravljen leta 2005 za dolgoročno obdobje 30 let, kar ugodna.
Večina velikih projektov (GORKI, CERO), ki niso bili realizirani, pa je dejansko
pogojenih s počasno aktivnostjo države.
V Občinskem razvojnem programu namerno niso opredeljeni samo občinski
projekti, ampak so vanj vključeni vsi projekti, ki se bodo izvajali na celotnem
območju občine Jesenice (tudi projekti Enosa, projekti Acronija, itd.).
Sofinanciranje projektov s strani Občine Jesenice pa je za obdobje 15 let res
predvideno v višini okoli 80 milijonov EUR.
Janko Pirc je povedal, da nima pripomb na Občinski razvojni program, ki je po
njegovem mnenju zelo dobro pripravljen.
Igor Arh je povedal, da se strinja s tem, da je Razvojni program dober in da je
prav, da je pripravljen za celotno občino Jesenice. Pri vseh teh projektih pa bo
vloga Občine predvsem v tem, da bo pomagala in omogočala pogoje, da se bodo
investicije lahko realizirale. Glede sedanje realizacije projektov pa meni, da je bilo
v zadnjem času zelo veliko narejenega.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance nima pripomb na predlog Občinskega
razvojnega programa občine Jesenice za obdobje 2011 – 2025, zato predlaga
Občinskemu svetu občine Jesenice, da ga sprejme v prvi obravnavi.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 4:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE:
4.1 Dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v
lasti občine Jesenice za leto 2011.
4.2 Dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
občine Jesenice za leto 2011.
4.1 DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE ZA LETO 2011.
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2011.
2. Ta dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem
v lasti Občine Jesenice za leto 2011 je sestavni del Letnega načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto
2011, ki ga je na svoji 2. redni seji dne 25.11.2010 sprejel Občinski svet
občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

4.2 DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA
PREMOŽENJA V LAST OBČINE JESENICE ZA LETO 2011.
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme predlog dopolnitve Letnega načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2011.
2. Ta dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v
last Občine Jesenice za leto 2011 je sestavni del Letnega načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto
2011, ki ga je na svoji 2. redni seji dne 25.11.2010 sprejel Občinski svet
občine Jesenice.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 5:
PREDLOG ZA ODLAGANJE ODPADKOV IZ OBČIN BLED IN GORJE NA
ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA.
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
Igor Arh je postavil vprašanje, ali bo cena za odlaganje odpadkov skupaj z
okoljsko takso znašala okoli 103 EUR za tono odpadkov. Zanima pa ga tudi, ali sta
se občini Bled in Gorje strinjali tudi s ceno sortiranja ter s tem, da bosta odpadke
na Malo Mežaklo odlagali tudi, ko bo zgrajena sortirnica. To sprašuje iz razloga,
da se ne bosta potem ti dve občini premislili in odpadke spet vozili kam drugam.
Marko Markelj je pojasnil, da je cena za odlaganje odpadkov iz občin Bled in
Gorje določena tako kot za ostale občine, in sicer 85 EUR/tono odpadkov plus
višina okoljske takse, v kolikor posamezna občina te takse ne porabi sama.
Skupna cena z že vključeno takso tako trenutno znaša 101,89 EUR za tono
odloženih odpadkov.
Za občini Bled in Gorje je tako kot za ostale občine pogoj, da podpišeta pismo o
nameri za aktiven pristop k izgradnji regijskega centra. Po Uredbi o odlaganju
odpadkov je namreč potrebno imeti podpisane te pogodbe z vsemi občinami, ki
odlagajo odpadke na odlagališče Mala Mežakla, sicer to odlagališče ne bi moglo
biti opredeljeno kot odlagališče prvega reda. Obe občini sta tudi seznanjeni s ceno
sortiranja odpadkov, ki bo pri koncesionarju za vse občine enaka kot za občino
Jesenice, in sicer 37 EUR za tono odpadkov. Pričakuje pa se, da bodo vse občine,
ki bodo odlagale odpadke na Malo Mežaklo tudi koristile sortirnico na tem
odlagališču.
Boris Dolžan je postavil vprašanje, ali je prihodek od odlaganja odpadkov iz občin
Bled in Gorje že zajet v proračun občine Jesenice za leto 2011.
Marko Markelj je odgovoril, da je prihodek iz tega naslova v proračunu za leto
2011 izračunan na podlagi ocenjene količine odpadkov, ki je približno za 10 %
nižja kot v letu 2010.
Oto Kelih je postavil vprašanje, ali ni cena 85 EUR za tono odloženih odpadkov
nekoliko prenizka. Zasledil je namreč, da bi občini Gorje in Bled morali za
odlaganje odpadkov plačevati okoli 153 EUR/tono, zato sta se odločili, da odpadke
raje vozita na odlagališče Mala Mežakla.
Marko Markelj je povedal, da je sam zasledil informacijo, da so občinama Bled in
Gorje zaračunavali stroške sortiranja v višini okoli 40 EUR/tono, vendar pa potem
sortiranja odpadkov niso izvajali. Bodo pa strošek sortiranja občine morale
plačevati tudi pri odlaganju odpadkov na odlagališče Mala Mežakla.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
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SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da da soglasje za odlaganje odpadkov na odlagališče Mala
Mežakla iz občin Bled in Gorje po ceni 85,00 €/tono odloženih odpadkov,
ki se ji prišteje okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov in v okviru skupne letne količine odpadkov v višini
3.300 ton.
2. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da pooblasti župana občine Jesenice za podpis ustreznih
pogodb o odlaganju odpadkov iz občin Bled in Gorje na odlagališče Mala
Mežakla, ki se lahko sklene ob sočasni sklenitvi dogovora (pisma o
nameri), s katerim se bosta občini Bled in Gorje zavezali, da bosta
aktivno pristopili k izgradnji regijskega centra – odlagališča na Mali
Mežakli.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG
SPREMEMBE
VIŠINE
OKOLJSKE
DAJATVE
ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV.

ZA

Uvodno obrazložitev sta dala Nuša Jelenc in Marko Markelj.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da soglaša z novimi cenami okoljske dajatve za
obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov za uporabnike storitve
odlaganja odpadkov. Predlagana višina okoljske dajatve se bo
uporabljala za izračun variabilnega dela cene odlaganja odpadkov za
dovoz odpadkov iz sosednjih občin:

Okoljska dajatev za nenevarne, komunalne odpadke
Okoljska dajatev za inertne odpadke
1.

Predlagana cena
EUR/tono
11,00
2,20

Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da soglaša z novimi cenami okoljske dajatve za
obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov za uporabnike
storitve zbiranja komunalnih odpadkov v občini Jesenice:
Predlagane cene
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Gospodinjstva
Ostali
Pogodbeni odvoz – 5 m3 kont.
Pogodbeni odvoz – 4 m3 – kom.
odpadki
Pogodbeni odvoz – 4 m3 – gradb.
odpadki
Pogodbeni odvoz – 1100 l kont.
Pogodbeni odvoz – 900 l kont.
Pogodbeni odvoz – 240 l kont.
Pogodbeni odvoz – 120 l kont.
3.

EUR/os./mes.
EUR/os./mes.
EUR/odvoz
EUR/odvoz

0,2750
0,0163
6,0536
4,8417

EUR/odvoz

7,0423

EUR/odvoz
EUR/odvoz
EUR/odvoz
EUR/odvoz

1,4847
1,2177
0,3256
0,1628

Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da soglaša, da se uporabnikom storitev odvoza in odlaganja
odpadkov iz komunalnega obračuna območja občine Jesenice
(gospodinjstva in ostali), ne zaračunava okoljske dajatve do
dokončnega poračuna preveč zbranih sredstev iz tega naslova iz
obdobja 01.01.2007 do 30.10.2010, oziroma najkasneje do konca leta
2011.

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG SOGLASJA ZA SPREMEMBO CEN ZA:
7.1 kompostiranje odpadkov na odlagališču Mala Mežakla;
7.2 uporabo vozil in delovnih strojev za letno in zimsko vzdrževanje javnih
površin.
7.1 KOMPOSTIRANJE ODPADKOV NA ODLAGALIŠČU MALA MEŽAKLA.
Uvodno obrazložitev je dala Nuša Jelenc, ki je tudi odgovorila na vprašanje Ota
Keliha, da so se stroški kompostiranja odpadkov do sedaj vodili pod enoto
»Deponija«. Glede na vedno večje količine odpadkov in posledično večje stroške
kompostiranja pa se sedaj predlaga, da se ti stroški kompostiranja vodijo posebej.
Marko Markelj je še pojasnil, da od ocenjenih stroškov v višini 27.000 EUR,
Občina Jesenice pobere 7.000 EUR za najemnino. Za stroške javnega podjetja
tako ostane 20.000 EUR, iz katerih je izračunana cena glede na predvideno
zmogljivost kompostarne, ki je 1.000 ton letno. V letu 2009 je bilo kompostiranih
557 ton odpadkov, kar pomeni, da bi bila cena za kompostiranje odpadkov za okoli
40 % višja, če bi bila izračunana na dejanski količini pripeljanih odpadkov.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
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Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da soglaša s predlagano ceno kompostiranja odpadkov na odlagališču Mala
Mežakla v višini 27,0434 €/tono. Cene veljajo od prvega dne naslednjega
meseca od sprejetja na Občinskem svetu občine Jesenice in občine
Žirovnica.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

7.2 UPORABO VOZIL IN DELOVNIH STROJEV ZA LETNO IN ZIMSKO
VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN.
Uvodno obrazložitev je dala Nuša Jelenc.
Igor Arh je povedal, da ga moti, da je pri vseh strojih predlagan enak odstotek
povišanja cene. Glede na to, da je razlog za povišanje cen višja cena goriva,
predlaga, da se kalkulacija cene za posamezen stroj pripravi glede na dejansko
porabo goriva, kajti vsi stroji sigurno nimajo enakega deleža porabe goriva.
Nuša Jelenc je povedala, da so nove cene izračunane na podlagi povprečnih
stroškov. Cene za vsako vozilo posebej niso izračunane, ker na porabo goriva
vpliva več faktorjev, je pa povprečna ocena, da 29 % celotnih stroškov predstavlja
strošek goriva.
Janko Pirc je povedal, da so se na Občinskem svetu cene za zimsko službo
potrjevale ne dolgo nazaj in od takrat se cene goriv sigurno niso zvišale za 30 %.
Nuša Jelenc je pojasnila, da so se potrjevale le cene za tri nove storitve, ker so
bili dodani novi stroji, ki sedaj v to povišanje cen niso vključeni. Ostale cene pa se
niso spremenile že od leta 2009.
Boris Dolžan je povedal, da se glede na ceno za uporabo motorne kose, ta kosa
v dveh mesecih v celoti amortizira. Tudi če se strošek goriva odšteje, še vedno
ostane 4 EUR/uro, in če kosa dela povprečno 200 ur na mesec, to pomeni, da se
vsak mesec lahko kupi nova, ker se v celoti amortizira. To pomeni, da so cene še
vedno malo napihnjene in da je v njih tudi nekaj rezerve.
Igor Arh je predlagal, naj v javnem podjetju pripravijo kalkulacijo cen glede na
dejansko porabo goriva, da se ne bodo kasneje pojavili očitki glede potrjevanja
cen, kot se je to zgodilo po zadnjem sprejetju povišanja cen.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP 1:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da soglaša s predlogom spremembe cen zaradi povišanja goriva za uporabo
vozil in delovnih strojev za letno in zimsko vzdrževanje javnih površin v
naslednji višini:
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Cene uporabe vozil in delovnih strojev za letno vzdrževanje javnih površin:
Veljavne
Predlog Index
01.
Delovni stroji
EM

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Kosilnica BČS tip. 700 (brez strojnika)
Enoosni traktor RAPID + mulčer (brez
strojnika)
Kosilnica mala (brez strojnika)
Ročna motorna žaga (brez strojnika)
Ročna motorna kosa (brez strojnika)
Ročne motorne škarje (brez strojnika)
Motorna nahrbtna škropilnica (brez strojnika)

02.

Vozila - delovni stroji

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31

Kamion VWLT35
Kamion KIA 2500
Kamion MB 1523
Kamion MB 815 + avto dvigalo Palfinger
Unimog 1400
Unimog 1200
Unimog 1400 + cestna krtača Schmidt SK 320
Unimog 1400 + hidravlična žaga Goltz
Osebno vozilo Kangoo
Pregledniška služba (vozilo s preglednikom)
Kombinirano vozilo - kilometrina
Kamion samonakladalec
Kamion s smetarsko nadgradnjo
Traktor Ursus 4566 s prikolico 4 t
Traktor New Holland TD90D
Vibrovaljar ADL 100
Bencinski vibrator za beton (brez strojnika)
Vibracijski nabijalec Wacker (brez strojnika)
Bencinski električni agregat (brez strojnika)
Motorni vrtalni stroj Kobra (brez strojnika)
Stroj za razrez asfalta
Viličar 2,5 t
Vibracijska plošča Wacker (brez strojnika)
Pometalni stroj CITY CAT 2020XL
Rovokopač JCB 2CX
Traktor New Holland TD90D + drobilec vej

nove
cene

EUR/uro
EUR/uro

cene od
01.02.
2009 dalje
10,66
10,66

11,53
11,53

108,19
108,19

EUR/uro
EUR/uro
EUR/uro
EUR/uro
EUR/uro

6,77
5,02
5,23
5,64
7,38

7,32
5,43
5,66
6,10
7,98

108,19
108,19
108,19
108,19
108,19

EM

Veljavne
cene od
01.02.
2009 dalje
20,40
16,71
30,44
26,86
43,46
38,85
61,21
49,65
14,45
23,99
0,43
41,00
57,71
22,65
27,37
19,07
10,25
12,81
7,69
11,69
2,87
20,19
12,92
46,02
27,78
37,41

Predlog
nove
cene

Index

22,07
18,08
32,93
29,06
47,02
42,03
66,22
53,72
15,63
25,95
0,47
44,36
62,44
24,51
29,61
20,63
11,09
13,86
8,32
12,65
3,11
21,84
13,98
49,79
30,06
40,47

108,19
108,19
108,19
108,19
108,19
108,19
108,19
108,19
108,19
108,19
108,19
108,19
108,19
108,19
108,19
108,19
108,19
108,19
108,19
108,19
108,19
108,19
108,19
108,19
108,19
108,19

EUR/uro
EUR/uro
EUR/uro
EUR/uro
EUR/uro
EUR/uro
EUR/uro
EUR/uro
EUR/uro
EUR/uro
EUR/km
EUR/uro
EUR/uro
EUR/uro
EUR/uro
EUR/uro
EUR/uro
EUR/uro
EUR/uro
EUR/uro
EUR/m1
EUR/uro
EUR/uro
EUR/uro
EUR/uro
EUR/uro

Cene uporabe vozil in strojev za zimsko vzdrževanje javnih površin:
Veljavne
Predlog Index
03.
Vozila -delovni stroji
EM

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Pregledniška služba (vozilo s preglednikom)
Osebno vozilo Kangoo
Kamion VWLT 35
Kamion KIA 2500
Kamion MB1523 + priključek*
Unimog 1200 + priključek*
Unimog 1400 + priključek*

EUR/uro
EUR/uro
EUR/uro
EUR/uro
EUR/uro
EUR/uro
EUR/uro

cene od
01.02.
2009 dalje
23,99
14,45
23,88
19,27
37,11
49,10
52,48

nove
cene
25,95
15,63
25,84
20,85
40,15
53,12
56,78

108,19
108,19
108,19
108,19
108,19
108,19
108,19
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3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.19
3.20
3.22
3.23

Enoosni traktor RAPID + snežna freza 100 cm
Snežna freza ročna 80 cm
Traktor do 50 KS + plug
Traktor do 50 KS + posipalec
Traktor 50 – 70 KS + plug
Traktor 50 – 70 KS + posipalec
Traktor 71 – 90 KS + plug
Traktor 71 – 90 KS + posipalec
Nakladalec mali, zglobnik
Nakladalec veliki
Kamion MB 815 + avto dvigalo Palfinger
Viličar 2,5 t
Traktor 91 – 120 KS + snežni plug
Traktor 91 – 120 KS + posipalec

EUR/uro
EUR/uro
EUR/uro
EUR/uro
EUR/uro
EUR/uro
EUR/uro
EUR/uro
EUR/uro
EUR/uro
EUR/uro
EUR/uro
EUR/uro
EUR/uro

22,35
17,02
25,73
29,11
28,39
32,08
35,57
39,67
32,60
40,49
28,39
24,50
39,20
43,60

24,18
18,41
27,84
31,21
30,72
34,40
38,48
42,54
35,27
43,81
30,72
26,51
42,41
46,75

108,19
108,19
108,19
107,23
108,19
107,23
108,19
107,23
108,19
108,19
108,19
108,19
108,19
107,23

*Opomba: pri cenah traktorjev s snežnim plugom in posipalcem je različen
index povečanja cene, ker sta ceni različni, upoštevana pa je enaka količina
porabljenega goriva.
Cene veljajo od prvega dne naslednjega meseca od sprejetja na Občinskem
svetu občine Jesenice in občine Žirovnica.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 0
PROTI - 6
Sklep ni bil sprejet.
in
SKLEP 2:
Odbor za proračun in finance predlaga, da Javno komunalno podjetje JEKOIN, d.o.o., Jesenice pripravi nov predlog za spremembo cen za uporabo vozil
in delovnih strojev za letno in zimsko vzdrževanje javnih površin, ki bo
temeljil na dejanski porabi goriva za posamezno vozilo oz. delovni stroj.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
Predsednik Odbora Oto Kelih je povedal, da bo glede na sprejeti sklep, na seji
Občinskega sveta pri sprejemanju dnevnega reda v imenu Odbora za proračun in
finance predlagal umik te točke z dnevnega reda 4. redne seje Občinskega sveta.

TOČKA 8:
PREDLOG PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA ZA LETO 2011.
Uvodno obrazložitev je dala mag. Božena Ronner, ki je na vprašanje Oto Keliha
tudi pojasnila, da je obravnava poročil o izvajanju investicij v občini Jesenice
vključena pod točko 6 pri Oddelku za finance, plan in analizo. Predlagano je, da se
ta poročila obravnavajo v mesecu aprilu, mesecu septembru in mesecu decembru.
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Oto Kelih je predlagal, da Odlok o preoblikovanju javnega podjetja JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice obravnava tudi Odbor za proračun in finance, saj gre pri tem
preoblikovanju za dokapitalizacijo, ki ima finančne posledice. Postavil pa je tudi
vprašanje, zakaj na dnevni red seje Odbora ni bila uvrščena obravnava Strategije
razvoja daljinskega ogrevanja mesta Jesenice za obdobje 2011 – 2014, čeprav je
v programu dela navedeno, da bo ta dokument obravnaval tudi Odbor za proračun
in finance.
Mag. Božena Ronner je pojasnila, da Strategija razvoja daljinskega ogrevanja
mesta Jesenice ni bila uvrščena na dnevni red seje Odbora za proračun in finance
ker nima finančnih posledic. Program dela Občinskega sveta za leto 2011 pa se
bo dopolnil s pobudo, da bo Odlok o preoblikovanju javnega podjetja JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice obravnaval tudi Odbor za proračun in finance.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za
leto 2011, s tem, da se pri Odloku o preoblikovanju javnega podjetja JEKOIN, d.o.o., Jesenice navede, da bo ta Odlok obravnaval tudi Odbor za
proračun in finance.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
PREDLOG ZA UVRSTITEV NOVEGA PROJEKTA V NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2011 – 2014.
Uvodno obrazložitev je dala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2011
– 2014, za projekt Kulturni dom Hrušica – dvorana (šifra NRP: OB041-110001) v predlaganem besedilu.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
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Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 18.30 uri.
ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
OTO KELIH
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