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SKRAJŠAN ZAPIS
7. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 12.05.2011 OB 16.45 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Oto KELIH, Janko PIRC, Boris DOLŽAN, Igor ARH, Ivana PRETNAR, Matjaž
PESKAR in Borut ŽIGON.
OSTALI PRISOTNI:
Slavka BRELIH - direktorica občinske uprave, Petra DEČMAN – vodja Oddelka za
družbene dejavnosti in splošne zadeve, 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.
Predsednik Odbora je pri določanju dnevnega reda povedal, da je Odbor za
gospodarstvo in gospodarske javne službe sprejel sklep, s katerim predlaga
Občinskemu svetu občine Jesenice, da predlog Pravilnika o tarifnem sistemu
ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Jesenice obravnava po dvofaznem
postopku. Istočasno je Odbor tudi predlagal, 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.
Ker ni bilo drugih predlogov za spremembo dnevnega reda, je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 6. redne seje Odbora za
proračun in finance z dne 14.04.2011.
2. Predlog Pravilnika o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije.
3. Predlog Pravilnika o Tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v občini
Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
4. Predlog soglasja za vstop Občine Jesenice kot družbenika v družbo Razvojni
center Jesenice, družba za razvoj novih materialov in tehnologij, d.o.o.
5. Predlog Poročila o izvajanju gospodarske službe za leto 2010.
6. Informacija o projektih, vezanih na razpise.
7. Vprašanja in pobude.

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 6. REDNE
SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE Z DNE 14.04.2011.
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 proračun in finance z dne 14.04.2011.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG PRAVILNIKA O OBRAČUNAVANJU STROŠKOV ZA UPORABO
JAVNE KANALIZACIJE.
Uvodno obrazložitev sta dala Marko Markelj in Ivan Hočevar.
Nuša Jelenc je na vprašanje Ota Keliha pojasnila, da onesnaževalcev, ki koristijo
javno kanalizacijo, v občini Jesenice ni veliko. Največje onesnaževanje
predstavljajo izcedne vode iz deponije Mala Mežakla. Kriteriji za industrijsko
odpadno vodo pa natančno določajo dovoljene parametre za izpust te vode v
javno kanalizacijo in na čistilno napravo. Eden od kriterijev je tudi letna poraba
vode, saj so za porabo nad 4.000 m3 letno uporabniki dolžni izvajati obratovalni
monitoring, na podlagi katerega se tudi obračunata faktor obremenitve in ustrezna
cena za uporabo javne kanalizacije.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Pravilnika o obračunavanju stroškov za uporabo javne
kanalizacije.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 3:
PREDLOG PRAVILNIKA O TARIFNEM SISTEMU RAVNANJA
KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI JESENICE – PRVA OBRAVNAVA.

S

Uvodno obrazložitev sta dala Marko Markelj in Ivan Hočevar.
V razpravi so sodelovali:
Oto Kelih:
 V gradivu je večkrat omenjen kataster zabojnikov, zato ga zanima, ali pri
izvajalcu javne službe tak kataster že obstaja.
Ivan Hočevar:
 Kataster zabojnikov obstoja ter je bil osnova in podlaga za predstavitev
novega načina ravnanja z odpadki. Brez katastra ne bi bili dani pogoji, da
se lahko definira velikost in število zabojnikov za ločeno zbiranje
komunalnih odpadkov in za ločeno zbiranje bioloških odpadkov.
Boris Dolžan:
 Zanima ga, ali so predvidene kakšne sankcije, če ljudje ne bodo pravilno
ločevali odpadkov.
Ivan Hočevar:
 Sankcije so predvidene že z Odlokom o ravnanju z odpadki. Vendar pa je
predlog izvajalca javne službe, da se najprej pripravi opozorilo. Kot končni
ukrep pa ima medobčinska inšpekcija tudi pravico izrekati globe.
Janko Pirc:
 Zanima ga, ali se bodo odpadki potem odvažali na daljše časovno obdobje.
 Iz stališča uporabnika storitev in glede na izkušnje pri drugih storitvah se
mu poraja skrb, da bo cena ostala ista, odpadke pa se bo odvažalo na
daljše časovno obdobje. To pomeni, da uporabniki dobijo za isto ceno
slabšo kvaliteto storitev.
Ivan Hočevar:
 Pravilnik to omogoča, ker govori o velikosti zabojnikov in številu odvozov.
Če se bo skupaj z lastnikom in z uporabniki ocenilo, da se biološki odpadki
dosledno ločujejo, potem bo dana možnost, da se mešani komunalni
odpadki lahko odvažajo enkrat na 14 dni oz. pri večstanovanjskih objektih
enkrat na teden.
 Lahko pride tudi do situacije, da se bodo odpadki manjkrat odvažali za isto
ceno, lahko pa se bodo odvažali v enakem obsegu, vendar bo potem cena
storitve višja.
Marko Markelj:
 Sam Pravilnik ne predpisuje števila odvozov. Minimalno število odvozov
odpadkov je določeno z Odlokom, z operativnim programom izvajanja pa se
potem lahko določi bolj pogosto odvažanje kot je določeno v Odloku.
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Janko Pirc:
 Meni, da bi se lahko koncesionarju te storitve zaračunale toliko dražje, ne
pa občanom. Občani bodo namreč že sami ločili vse odpadke, na koncu pa
bodo še dražje plačali storitve. Po njegovem mnenju tak način ni v redu.
Ivan Hočevar:
 Niti občina, niti izvajalec javne službe nimata vpliva na ceno ločeno zbrane
embalaže, ker država podeli koncesijo za izvajanje te storitve. Sami so že
predlagali na MOP, da bi se del stroškov pokrival iz te embalažnine, vendar
pa bi verjetno to na drugi strani takoj pomenilo podražitev artiklov.
Marko Markelj:
 Koncesionar, ki bo izvajal sortiranje mešanih komunalnih odpadkov na
deponiji Mala Mežakla, bo dobival odpadke samo iz zabojnikov za mešane
komunalne odpadke, tako da se tudi njim ne more naprtiti stroškov od
ločeno zbrane embalaže.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanj s komunalnimi
odpadki v občini Jesenice v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG SOGLASJA ZA VSTOP OBČINE JESENICE KOT DRUŽBENIKA V
DRUŽBO RAZVOJNI CENTER JESENICE, DRUŽBA ZA RAZVOJ NOVIH
MATERIALOV IN TEHNOLOGIJ, D.O.O.
Mag. Božena Ronner je uvodoma povedala, da je predlagano točko že
obravnaval Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe ter sprejel
pobudo, da se ta projekt v celoti predstavi na seji Občinskega sveta, v kolikor je
mogoče že v mesecu maju. Odbor za okolje in prostor ter gospodarjenje z
nepremičninami pa je sklenil, da se predstavitev projekta organizira pred sejo
Občinskega sveta, na to predstavitev pa se povabi vse bodoče družbenike, ki naj
predstavijo delovanje svojih družb in razloge za vstop v družbo Razvojni center
Jesenice d.o.o. Po dogovoru z bodočimi družbeniki bo predstavitev projekta v
torek, 17.05.2011 ob 16.00 uri v Kolpernu.
Uvodno obrazložitev je v nadaljevanju podala mag. Valentina Gorišek.
V razpravi so sodelovali:
Oto Kelih:
 Zanima ga, kdo so partnerji, ki poleg Občine še sodelujejo pri tem projektu.
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Mag. Valentina Gorišek:
 Partnerji pri projektu so Občina Jesenice ter podjetja Acroni, Ocean-teh,
Velplas iz Velenja, Noemus iz Ljubljane, RDM Inžiniring iz Ljubljane,
Tehnični biro Jesenice, Razvoj plovil iz Portoroža ter Visoka šola za
tehnologijo polimerov iz Slovenj Gradca.
 V primeru odobrenih sredstev za zagon družbe se bo 98 % prometa in
razvoja odvijalo na Jesenicah, na območju Fiproma.
Boris Dolžan:
 Zanima ga, zakaj mora Občina Jesenice sodelovati pri tem projektu.
Mag. Valentina Gorišek:
 Udeležba lokalne skupnosti je pogoj za pridobitev nepovratnih sredstev s
strani Ministrstva za gospodarstvo.
Boris Dolžan:
 Informacija o pridobitvi nepovratnih sredstev je znana že več kot tri mesece,
zato ga zanima, zakaj je gradivo pripravljeno šele v mesecu maju, če je
potrebno do meseca junija že skleniti pogodbo.
Mag. Valentina Gorišek:
 Gradivo je za obravnavo na Občinskem svetu pripravljeno šele v mesecu
maju, ker so do sedaj s partnerji potekali dogovori o uskladitvi družbene
pogodbe.
Boris Dolžan:
 Sam je imel predlog, da bi se ta točka umaknila z dnevnega reda. Glede
nato, da je sedaj predvidena dodatna predstavitev projekta, pa bo glasoval
proti predlaganemu sklepu, dokler ne dobi odgovorov na vsa vprašanja, ki
se mu postavljajo in ki jih bo v torek na predstavitvi tudi posredoval.
Janko Pirc:
 V gradivu je navedeno, da se bo na podlagi tega projekta povečalo število
zaposlenih za 50, vendar pa so te zaposlitve popolnoma nedorečene.
 Stroški, ki bremenijo Občino, niso majhni, so pa dolgoročni in do konca
sploh niso definirani.
 Navedeno je, da je potrebno preostanek sredstev zagotoviti v letu 2013.
Zanima ga kakšen preostanek, od kod in v kakšni višini.
 Odprtih je še zelo veliko vprašanj, za katere dvomi, da jih bo uspelo
razčistiti do seje Občinskega sveta, ki bo 19. maja.
Mag. Valentina Gorišek:
 50 zaposlenih je del poslovnega načrta, ki je uspel na razpisu. Družbeniki
bodo dolžni poročati o uspehu tega projekta, izvajale se bodo letne revizije,
potrebno bo pripraviti petletno poročilo, desetletno poročilo, in v primeru, da
projekt ne uspe, bo potrebno sredstva vrniti.
 V letu 2013 je potrebno zagotoviti še 100.000 EUR, ostala sredstva pa so
zagotovljena. Splošni stroški pa so stroški poslovanja in bodo vsako leto
določeni v finančnem načrtu.
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Janko Pirc:
 Zanima ga, kdo po pogodbi vrača denar, če projekt ne uspe in kako je z
vračilom sredstev v primeru stečaja novoustanovljene družbe.
Mag. Valentina Gorišek:
 V primeru neuspelega projekta denar vračajo prejemniki, vsak v svojem
deležu. V primeru, da je v času veljavnosti pogodbe nad upravičenci pričet
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, preneha obveznost
Ministrstva do upravičencev, sredstva pa vrača družba Razvojni center
Jesenice d.o.o.
 Ves ustvarjen dobiček, nastal od podpisa pogodbe pa do leta 2014 se ne
sme deliti in se mora v celoti porabiti za razvoj dejavnosti, ki je predmet
tega projekta.
Igor Arh:
 Meni, da so vsi kar nekoliko preveč skeptični glede predstavljenega
projekta. Vsa leta se ponavlja razprava, da se v občini na področju
gospodarstva in novih delovnih mest ne naredi nič, ko pa se enkrat nekaj
naredi, pa vsi dvomijo v to. Zdi pa se mu prav, da je predstavitev projekta
pripravljena pred sklepanjem na seji Občinskega sveta.
Janko Pirc:
 Strinja se z razpravo Igorja Arha, če bi bil v novo družbo vložen samo
kapital podjetij. Ker pa je pri tem projektu veliko javnega denarja, pa ni več
vseeno, kako se bo projekt realiziral.
Boris Dolžan:
 Zanima ga, v čigavi lasti so sedaj ti objekti in kdo bo zagotovil preostanek
sredstev do celotne vrednosti projekta.
Mag. Valentina Gorišek:
 V tem trenutku so ti objekti v lasti podjetja Ocean-teh d.o.o. Predviden pa je
nakup tega objekta, ki bo potem v lasti novoustanovljene družbe Razvojni
center Jesenice d.o.o.
 Preostanek sredstev do celotne vrednosti projekta bodo zagotovili že prej
omenjeni družbeniki.
Boris Dolžan:
 Zanima ga, ali je možen kasnejši izstop Občine Jesenice iz te družbe.
Mag. Valentina Gorišek:
 Občina nima namena, da bi izstopila iz novo nastale družbe. Če pa bi
Občina izstopila iz družbe, pa je o tem dolžna obvestiti Ministrstvo, saj gre
potem za statusne spremembe družbe in za spremembe deležev ostalih
družbenikov.
Borut Žigon:
 Zanima ga, na koliko je sedaj ocenjena vrednost teh prostorov, ki se bodo
adaptirali in obnavljali tudi s sredstvi Občine Jesenice.
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Mag. Valentina Gorišek:
 270 m2 prostorov naj bi bilo od Občine, skupen prostor pa je velik okoli
6000 m2. Skupno naj bi se za nakup in obnovo objekta ter za nakup opreme
namenilo 5.476.000 EUR.
Boris Dolžan:
 Glede na to, da se v teh objektih že izvaja neka dejavnost in da naj bi bila
na sosednjem objektu bio tržnica, ga zanima, kaj se bo v okviru nove
družbe sploh delalo in ali bo ta dejavnost kakor koli ekološko sporna.
Mag. Valentina Gorišek:
 V okviru nove družbe naj bi šlo predvsem za razvoj polimerov oz. za
raziskavo kompatibilnosti jekel in polimerov, kar je trenutno največji trend v
svetu. Niso pa te dejavnosti ekološko sporne, saj je sedanja proizvodnja
plovil v tem objektu ekološko bolj rizična, kot pa bo nova dejavnost. Občina
pa naj bi v tem objektu imela pisarne in predavalnice.
Boris Dolžan:
 Predstavitev tako velikega projekta na enem listu se mu zdi norčevanje.
 Če je za pridobitev nepovratnih sredstev pogoj sodelovanje Občine, se
lahko verjetno njen delež tudi zmanjša, tako da Občina zagotovi manj
sredstev, ne pa 400.000 EUR. Občina ima lahko 10 % ali pa 5 % delež,
važno, da je udeležena pri projektu, če je to pogoj za pridobitev nepovratnih
sredstev.
Mag. Valentina Gorišek:
 Ti zneski so bili navedeni v prijavi na razpis in na te zneske je potem projekt
na razpisu tudi dobil točke.
Borut Žigon:
 Predlaga, da se Odbor za proračun in finance pred sejo Občinskega sveta
še enkrat sestane in o predlaganem sklepu glasuje po torkovi predstavitvi
projekta.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odločanje o Soglasju za vstop Občine Jesenice v družbo Razvojni center
Jesenice, družba za razvoj novih materialov in tehnologij, d.o.o. se prestavi
na naslednjo sejo Odbora za proračun in finance, ki bo v četrtek, 19.05.2011
ob 16.00 uri.
GLASOVANJE: PRISOTNIH ZA Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG POROČILA O IZVAJANJU JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE ZA
LETO 2010.
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Uvodno obrazložitev je dal Marko Markelj.
V razpravi so sodelovali:
Oto Kelih:
 Ko se obravnavajo podražitve posameznih storitev je vedno vse točno
navedeno, sedaj pa se ugotavlja, da posameznih katalogov sploh ni.
 Pri subvencijah bo potrebno razčistiti, kaj subvencija sploh je in za kakšen
namen se dodeljuje. Po njegovem mnenju se govori o subvencijah, čeprav
ves čas manjka eden od kriterijev.
Marko Markelj:
 JEKO-IN naj bi pripravil predlog subvencij na področju vodooskrbe in na
področju oskrbe z vročo vodo. Pri teh dveh dejavnostih namreč javno
podjetje pobere iz naslova omrežnine manj sredstev, kot jih Občina njim
zaračuna za najemnino.
Igor Arh:
 Do razlik naj bi prihajalo med omrežnino, ki jo javno podjetje zaračuna
uporabnikom in najemnino, ki jo Občina zaračuna javnemu podjetju. Vendar
pa javno podjetje nek dohodek ustvarja tudi na tržnem delu dejavnosti, ki jo
ravno tako opravlja z osnovnimi sredstvi Občine, kar pomeni, da bi tudi iz
tega dela lahko namenili nekaj sredstev za pokrivanje razlike med
omrežnino in najemnino.
 Negativni rezultat je tudi na račun spornih terjatev, katere se bodo verjetno
v prihodnjih letih v velikem deležu povrnile javnemu podjetju. To pomeni, da
se bodo ustvarjali neki izredni prihodki, ki pa po mnenju javnega podjetja
verjetno spet ne bodo nakazani v občinski proračun oz. ne bodo namenjeni
za pokrivanje teh razlik.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance se je seznanil s Poročilom o izvajanju javne
gospodarske službe za leto 2010.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
INFORMACIJA O PROJEKTIH, VEZANIH NA RAZPISE.
Uvodno obrazložitev je dal Marko Markelj.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
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SKLEP:
Odbor za proračun in finance se je seznanil z Informacijo o izvajanju
projektov, vezanih na razpise.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
7.1 Janko Pirc:
Zanima ga, ali RAGOR še vedno deluje kot samostojna organizacija, ali je že
vključen v BSC, kot je bilo to pred časom predlagano.
Mag. Božena Ronner in mag. Valentina Gorišek – odgovor:
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske še vedno deluje kot samostojna organizacija
in kot kaže bo tako še kar nekaj časa.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 18.05 uri.

ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
OTO KELIH
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