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SKRAJŠAN ZAPIS
16. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V PONEDELJEK, 26.05.2008 OB 17.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA: Oto KELIH, mag. Barbara HABE SINTIČ, mag. Milan
TARMAN, Boris BREGANT in Mirjana PLANINČIČ.
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANICA: Marjeta TOMAŠ.
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN: Janko PIRC (naknadno – 27.5.2008).
OSTALI PRISOTNI: Slavka BRELIH – direktorica občinske uprave, Tomaž VIDMAR
– direktor Komunalne direkcije, Brigita DŽAMASTAGIČ – vodja Oddelka za finance,
plan in analize, Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor, Simona
KANCLER – Komunalna direkcija, Tamara HRIBAR - predstavnica JKP JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice ter mag. Božena RONNER – svetovalka župana za Občinski svet..
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
v sprejem spremenjeni
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 15. redne seje Odbora z dne
21.04.2008.
2. Predlog dopolnitve Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
3. Predlog Sklepa o višini subvencije v javnem mestnem prometu v občini Jesenice.
4. Predlog Rebalansa proračuna občine Jesenice za leto 2008 – HITRI POSTOPEK.
5. Predlog določitve novih deležev na Centralni čistilni napravi Jesenice (sprememba
lastniškega deleža).
6. Predlog Okoljskih dajatev zaradi odlaganja odpadkov na odlagališče Mala
Mežakla – novelacija izračuna.
7. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 15. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 21.04.2008.
Oto Kelih je povedal, da je na prejšnji seji Odbora predlagal, da se poročilo, ki ga bo
pripravil Dom dr. Franceta Berglja posreduje tudi Odboru za proračun in finance.
Božena Ronner je pojasnila, da je bilo omenjeno poročilo že posredovano članom
Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo, naknadno pa bo
posredovano tudi članom Odbora za proračun in finance.
Druge razprave in pripomb na besedilo skrajšanega zapisa 15. redne seje Odbora ni
bilo, zato je predsednik dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa in realizacija sprejetih sklepov 15. redne
seje Odbora za proračun in finance z dne 21.04.2008, z upoštevanjem pripombe
Ota Keliha.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2
PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA
PREMOŽENJA V LAST OBČINE JESENICE ZA LETI 2008 IN 2009.
Predlog dopolnitve Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice je predstavila Valentina Gorišek, ki je tudi odgovorila na vprašanje
Ota Keliha, da kupnina za omenjeno nepremičnino znaša 895.726,00 EUR, skupaj z
davkom in notarskimi stroški pa je celotna vrednost nakupa 913.791,00 EUR.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega
premoženja – zemljišča za leti 2008 in 2009.
2. Ta dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 je sestavni del Letnega načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leti 2008
in 2009, ki ga je na svoji redni seji dne 22.11.2007 sprejel Občinski svet
občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 3:
PREDLOG SKLEPA O VIŠINI SUBVENCIJE V JAVNEM MESTNEM PROMETU V
OBČINI JESENICE.
Uvodoma je Simona Kancler obrazložila predlog Sklepa.
Oto Kelih je povedal, da pripravljeni predlog sklepa izhaja iz določitve, da mestni
promet na Jesenicah ostane. Iz gradiva je razvidno, da se glede na sedanjo ceno
avtobusne vozovnice dodatno subvencionira približno tretjina cene. Zanima pa ga,
kako bo zagotovljeno, da se ta sredstva ne bodo porabljala tudi za linijske prevoze?
Simona Kancler je odgovorila, da imajo v podjetju uveljavljen sistem Prodata, na
podlagi katerega se lahko iz vsakega avtobusa pridobijo podatki in se tako ugotovi, ali
so bili potniki res pripeljani z avtobusi, ki so namenjeni mestnemu prometu. Iz dnevnih
izpisov za posamezen avtobus se točno vidi, koliko potnikov se je prepeljalo in s
kakšnimi vozovnicami.
Tomaž Vidmar je še pojasnil, da največji strošek predstavljajo avtobusi, ki so
namenjeni samo mestnem prometu. Tudi izguba iz predlanskega leta se je kljub
manjši frekvenci potnikov prepolovila, ko so v podjetju ukinili nekaj voženj na gorskih
linijah in ko so uvedli linijski promet, tako da ti linijski avtobusi ustavljajo na vseh
postajališčih.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Sklepa o višini subvencije v javnem mestnem prometu v občini
Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2008 –
HITRI POSTOPEK.
Podrobnejšo uvodno obrazložitev k predlogu Rebalansa proračuna za leto 2008 je
dala Brigita Džamastagič.
Božena Ronner je poročala, da ostala delovna telesa niso imela pripomb na predlog
Rebalansa proračuna za leto 2008 in bodo predlagala Občinskemu svetu, da ga
sprejme po hitrem postopku.
Oto Kelih je povedal, da se največji delež sredstev namenja za odkup stavbe Visoke
šole za zdravstveno nego Jesenice ter za ureditev območja Fiprom. Zanima pa ga, ali
se del sredstev povečuje tudi zaradi plačnega sistema, ki bo začel veljati meseca
septembra?
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Brigita Džamastagič je odgovorila, da sprememba plačnega sistema, ki naj bi začela
veljati septembra, še ni vključena v ta predlog Rebalansa. Je pa v Rebalansu
upoštevano povečanje oz. za uskladitev plač, ki je bilo obljubljena že v lanskem letu
zaradi večje inflacije, kot pa je bila planirana.
Slavka Brelih je še pojasnila, da je za predvideno septembrsko povečanje plač že
oblikovan del rezervacij, ki naj bi se potem namenile za usklajevanje po podpisu
kolektivne pogodbe.
Oto Kelih je postavil vprašanje, ali je za žičnico Španov vrh dovolj 50.000 EUR,
kolikor jih sedaj še ostane v Rebalansu proračuna? Zanima pa ga tudi, ali se pri
ostalih krajevnih skupnostih stroški elektrike niso nič povečali, saj je povečanje teh
stroškov planirano samo za Krajevno skupnost Blejska Dobrava?
Boris Bregant je pojasnil, da se je s predlaganim sklepom zavestno odpovedalo
razvoju Španovega vrha. 50.000 EUR je namenjenih za tekoče vzdrževanje žičnice
Španov vrh, medtem ko je razvoj tega območja začasno ustavljen.
Slavka Brelih je odgovorila, da je v primerjavi z ostalimi krajevnimi skupnostmi pri
Krajevni skupnosti Blejska Dobra velika razlika že v načrtovanju sredstev, glede na to,
da Krajevna skupnost plačuje stroške za celo stavbo, potem pa izstavlja račune tudi
drugim uporabnikom. Ostale krajevne skupnosti pa zaenkrat niso posredovale
nobenih zahtevkov za dodelitev dodatnih sredstev.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Rebalans proračuna občine Jesenice za leto 2008 po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG DOLOČITVE NOVIH DELEŽEV NA CENTRALNI ČISTILNI NAPRAVI
JESENICE (SPREMEMBA LASTNIŠKEGA DELEŽA).
Simona Kancler je v uvodni obrazložitvi pojasnila razloge za določitev novih deležev
na Centralni čistilni napravi Jesenice.
Oto Kelih je postavil vprašanje, kaj se zgodi, če ostali dve občini ne bosta sprejeli
predloga za določitev novih deležev na Centralni čistilni napravi?
Simona Kancler je odgovorila, da se bodo v tem primeru verjetno začela nova
pogajanja, čeprav se je glede vlaganj v Centralno čistilno napravo aktivno dogovarjalo
že vse od leta 2002. Centralna čistilna naprava namreč v nasprotju z odlagališčem
Mala Mežakla, ne deluje z dobičkom, zato je bil tudi interes ostalih občin tukaj
nekoliko manjši.
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Tomaž Vidmar je še pojasnil, da so pri pripravi tega gradiva sodelovali predstavniki
vseh treh občin in tudi predstavniki podjetja JEKO-IN, d.o.o., zato verjetno ni
pričakovati težav pri sprejemu predloga za določitev novih deležev.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
so novi deleži občin solastnic Centralne čistilne naprave Jesenice naslednji:
Občina Jesenice: 84,23 %, Občina Žirovnica: 8,24 % in Občina Kranjska Gora:
7,53 %. Ta sprememba deleža se v poslovnih knjigah JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
in občin solastnic Centralne čistilne naprave Jesenice evidentira s 1.1.2008.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG OKOLJSKIH DAJATEV ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV NA
ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA – NOVELACIJA IZRAČUNA.
Uvodno obrazložitev je dala Tamara Hribar.
Oto Kelih je postavil vprašanje, ali predlagana novelacija izračuna pomeni, da se bo
za gospodinjstva znižala skupna cena za odvoz odpadkov.
Tamara Hribar je pojasnila, da se cena za odvoz odpadkov sicer ne bo znižala,
znižala pa se bo okoljska taksa, tako da se bo posledično znižala tudi skupna cena za
gospodinjstva.
Mag. Milan Tarman je predlagal, da se v sklep dopiše, kdaj začnejo veljati nove cene
za okoljske dajatve.
Tamara Hribar je odgovorila, da se nove cene za okoljske dajatve začnejo uporabljati
s 01.06.2008.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
potrdi cene za okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov, in sicer:
Predlog obračuna takse uporabnikom
Okoljska dajatev za komunalne odpadke
Okoljska dajatev za inertne odpadke
Gospodinjstva
Ostali
Pogodbeni odvoz – 5 m3 kont.
Pog. odvoz – 4 m3 kont. – kom. odp.
Pog. odvoz – 4 m3 kont. – gradb. odp.

EUR/t
EUR/t
EUR/os./mes.
EUR/m2/mes.
EUR/odvoz
EUR/odvoz
EUR/odvoz

Predlog cene
16,8930
4,4000
0,4224
0,0251
9,2965
7,4354
14,0845
5

Pogodbeni odvoz – 1100 l kont.
Pogodbeni odvoz – 900 l kont.
Pogodbeni odvoz – 240 l kont.
Pogodbeni odvoz – 120 l kont.

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

2,0400
1,6732
0,4474
0,2237

Nove cene veljajo od 01.06.2008 dalje.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 17.45 uri.

ZAPISALA:
MOJCA RAZINGER

PREDSEDNIK:
OTO KELIH
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