OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za proračun in finance

Številka: 032-02/2009
Datum: 20.02.2009

SKRAJŠAN ZAPIS
23. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 19.02.2009 OB 17.30 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Oto KELIH, Boris BREGANT, mag. Barbara HABE SINTIČ, mag. Milan TARMAN in
Mirjana PLANINČIČ.
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANA: Marjeta TOMAŠ in Janko PIRC..
OSTALI PRISOTNI: Slavka BRELIH – direktorica občinske uprave, Simona
KANCLER – Komunalna direkcija, Edita GRANATIR LAPUH – vodja Oddelka za
gospodarstvo, Matjaž PESKAR – predstavnik JKP JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, mag.
Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor ter mag. Božena RONNER
– svetovalka župana za Občinski svet.
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
v sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev skrajšanega besedila zapisnika 22. redne seje Odbora za proračun in
finance z dne 22.01.2008.
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju finančnih
spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih
virov energije v gospodinjstvih na območju občine Jesenice – HITRI POSTOPEK.
3. Predlog Odloka o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v občini
Jesenice – HITRI POSTOPEK.
4. Predlog Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja
toplotne energije v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
5. Predlog Tarifnega sistema za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja
toplotne energije v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
6. Predlog Odloka o distribuciji toplote iz vročevodnega omrežja v občini Jesenice –
PRVA OBRAVNAVA.
7. Predlog Splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz
distribucijskega omrežja za geografsko območje občine Jesenice - PRVA
OBRAVNAVA.
8. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju
državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice.
9. Premoženjsko pravne zadeve:
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9.1 Dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem - zemljišča
v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
9.2 Dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine
Jesenice za leti 2008 in 2009.
10. Informacija delovne skupine za ureditev razmer na področju daljinskega
ogrevanja.
11. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 22. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 22.01.2009.
Razprave in pripomb na besedilo skrajšanega zapisa 22. redne seje Odbora ni bilo,
zato je predsednik dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 22. redne
seje Odbora za proračun in finance z dne 22.01.2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
DODELJEVANJU FINANČNIH SPODBUD INVESTICIJSKIM UKREPOM ZA
UČINKOVITO RABO ENERGIJE IN IZRABO OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE V
GOSPODINJSTVIH NA OBMOČJU OBČINE JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je dala mag. Valentina Gorišek, ki je na vprašanje Ota Keliha
tudi pojasnila, da se tudi na državnem razpisu za izvedene ukrepe zahteva vsaj ena
fotografija na kateri je vidna tudi hišna številka objekta. Na ta način se namreč
bistveno lažje izvaja preverjanje, kako so bili posamezni ukrepi izvedeni.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju
finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo
obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Jesenice po
hitrem postopku.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O GOSPODARSKIH JAVNIH
SLUŽBAH V OBČINI JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je dala Simona Kancler, ki je tudi odgovorila na vprašanje Ota
Keliha, da se je od leta 2003 dalje večkrat spreminjala zakonodaja, tako da se po
novem lahko koncesija podeli tudi javnemu podjetju. Vendar pa to v glavnem pride v
poštev za take gospodarske javne službe, pri katerih ni infrastrukture. V konkretnem
primeru pa je omrežje zgrajeno, Občina ga tudi posodablja, zato koncesija, na podlagi
katere bi koncesionar sam zgradil omrežje, ne pride v poštev. Ta trenutek je zato
stališče Občine, da se stanje uskladi z dejanskim, ker javno podjetje JEKO-IN, d.o.o.,
Jesenice to službo že ves čas opravlja.
Boris Bregant je povedal, da je dejstvo, da se predlagani sklep sprejema na
Občinskem svetu, ki ga lahko kasneje tudi spremeni, če bi se v nekem trenutku
pokazalo, da predlagana varianta ni najboljša. Res pa je, da v primerih, ko ni
podeljena koncesija, prihaja do dveh pasti: ena je neprofitnost dejavnosti, druga pa je
v tem, da ni konkurenčnosti. Zato je v tem trenutku verjetno edina rešitev, da se
predlagane spremembe potrdijo, zavedajoč se, da se lahko ob spremenjeni situaciji
kadarkoli tudi spremenijo.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v
občini Jesenice po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG SPLOŠNIH POGOJEV ZA DOBAVO IN ODJEM TOPLOTE IZ
DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA TOPLOTNE ENERGIJE V OBČINI JESENICE –
DRUGA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je dal Matjaž Peskar.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance je presodil, da so predlagani Splošni pogoji za
dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v občini
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Jesenice v skladu z Aktom o določitvi metodologije za določitev splošnih
pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja in predlaga, da
Občinski svet občine Jesenice da soglasje k predlogu akta v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG TARIFNEGA SISTEMA ZA DOBAVO IN ODJEM TOPLOTE IZ
DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA TOPLOTNE ENERGIJE V OBČINI JESENICE –
DRUGA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je dal Matjaž Peskar, ki je obrazložil tudi predlagana
amandmaja, ki sta jih sprejela Odbor za gospodarstvo in Statutarna komisija.
Boris Bregant je povedal, da je tretji odstavek 11. člena tudi sam razumel drugače,
kot je bilo sedaj pojasnjeno. Glede na dana pojasnila, da se tretji odstavek nanaša na
drugo varianto plačevanja, pa bi bilo najbolje, da tretjega odstavka sploh ne bi bilo,
ampak bi se to besedilo enostavno nadaljevalo pri drugi alineji drugega odstavka.
Matjaž Peskar je povedal, da je Statutarna komisija z namenom, da bi čim manj
spreminjala obstoječe besedilo Tarifnega sistema, sprejela amandma, s katerim se v
2. odstavku 11. člena za prvo alinejo v oklepaju doda nov tekst, ki se glasi: »po
varianti 1«, za 2. alinejo pa se na koncu teksta doda v oklepaju nov tekst, ki se glasi
»po varianti 2.« Predlaga, da amandma Statutarne komisije ostane, predlagatelj pa še
vedno lahko pripravi tudi amandma, da se v odstavku št. 3 črta besedilo »pri drugi
varianti plačevanja toplote«, ostalo besedilo pa se priključi k drugi alineji 2. odstavka,
tako da se ta alineja potem pravilno glasi: »mesečno akontativno za ogrevalno
sezono, kjer se višina akontacije določi vnaprej in spremeni enkrat v obračunskem
obdobju na podlagi poračuna ogrevalne sezone. V tem primeru morata dobavitelj in
odjemalec obvezno skleniti pisni sporazum o delitvi stroškov in obračunu porabe
toplotne energije.«
Boris Bregant je povedal, da je v prvi obravnavi predlagal, da bi se pri tarifnih
skupinah dodala četrta tarifna skupina, kar pa ni bilo sprejeto. Njegov predlog je bil
dan v smeri, da bi bili v četrti tarifni skupini zajeti posebni odjemalci, ki imajo v
sistemu toplotnega ogrevanja lahko nek pozitiven učinek. Ti odjemalci (šola, bolnica
ipd.) imajo namreč lahko narejen dodaten ogrevalni sistem, ki v primeru zelo nizkih
temperatur deluje z lastno kotlovnico in z lastnim energentom. V poletnih mesecih pa
bi lahko ta sistem deloval vzporedno, kot neka kogeneracija ali pa bi preprosto
miroval.
Matjaž Peskar je pojasnil, da je take uporabnike že sedaj možno tretirati kot posebne
uporabnike, kljub temu, da so uvrščeni od eno izmed navedenih treh tarifnih skupin.
To se namreč lahko drugače opredeli že pri sklepanju pogodbe o dobavi in odjemu,
kjer se navede tudi priključna moč. Take odjemalce se lahko na ta način dodatno
stimulira pri velikem odjemu energije.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
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SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance je presodil, da je predlagani Tarifni sistem za
dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v
občini Jesenice v skladu z Aktom o določitvi metodologije za določitev
tarifnih sistemov za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja in
predlaga, da Občinski svet občine Jesenice da soglasje k predlogu akta v
drugi obravnavi.
2. Predlagatelj Tarifnega sistema za dobavo in odjem toplote iz
distribucijskega omrežja toplotne energije v občini Jesenice v skladu z
razpravo na seji Odbora za proračun in finance do seje Občinskega sveta
pripravi predlog amandmaja na 8. in 11. člen Tarifnega sistema.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG ODLOKA O DISTRIBUCIJI TOPLOTE IZ VROČEVODNEGA OMREŽJA
V OBČINI JESENICE – PRVA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je dala Simona Kancler.
Oto Kelih je povedal, da je v 3. členu definirano, da se za izvajalca dejavnosti
občinske gospodarske javne službe distribucije toplote iz vročevodnega omrežja na
območju občine Jesenice imenuje javno komunalno podjetje JEKO-IN, d.o.o.,
Jesenice, kar pomeni, da drugo podjetje te službe ne more izvajati.
Simona Kancler je pojasnila, da v kolikor bo prišlo do sprememb pri izvajanju te
gospodarske javne službe, bo predhodno predlagana tudi sprememba Odloka.
Oto Kelih je postavil vprašanje, ali mora Občina Jesenice res zagotavljati izvajanje
storitev gospodarske javne službe iz tega Odloka, kot je to navedeno v 4. členu.
Zanima pa ga tudi, kdo je pristojen občinski organ, ki je naveden v 6. členu Odloka.
Simona Kancler je odgovorila, da v primerih, ko investitor gradi npr. hišo in ima v
projektnih pogojih navedeno, da se mora priključiti na vročevodno omrežje, potem mu
je potrebno tudi zagotoviti dostop do tega omrežja. Povedala pa je tudi, da je pristojen
organ tisti oddelek, ki pokriva navedeno področje. Trenutno je na Občini Jesenice to
Komunalna direkcija.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o distribuciji toplote iz vročevodnega omrežja v občini
Jesenice v prvi obravnavi.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG SPLOŠNIH POGOJEV ZA DOBAVO IN ODJEM ZEMELJSKEGA PLINA
IZ DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA ZA GEOGRAFSKO OBMOČJE OBČINE
JESENICE - PRVA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je dal Matjaž Peskar.
Oto Kelih je postavil vprašanje, ali se besedilo Splošnih pogojev ne da nekoliko
skrčiti, kajti pri prebiranju besedila, se veliko stvari ponavlja.
Matjaž Peskar je pojasnil, da je pripravljavec splošnih pogojev že nekoliko skrčil
besedilo, pa je potem Agencija RS za energijo zahtevala, da se besedilo vrne v
prvotno obliko. Bi pa Agencija rada razširila še marsikateri člen, tako da bi potem
prihajalo še do večjega ponavljanja posameznih dikcij.
Oto Kelih je podal naslednja vprašanja in predloge:
• ali je zadosti, da sistemski operater samo na svoji spletni strani objavi obrazec
za pridobitev informacije o možni priključitvi na distribucijsko omrežje, kot je to
navedeno v 9. členu;
• v 16. členu se lahko izloči zadnji del besedila, ki se glasi: »izdanih na njegovi
podlagi«;
• kaj v 19. členu pomeni dikcija »konec distribucije zemeljskega plina«;
• poenostavi naj se drugi odstavek 54. člena, ki določa, da dobavitelj pošlje
gospodinjskemu odjemalcu obvestilo najpozneje do vključno drugega dne v
mesecu pred mesecem, ko naj bi sprememba začela veljati.
Matjaž Peskar je predlagal, da predlagatelj gradiva do druge obravnave preuči vse
pripombe, ki so bile dane v razpravi in nanje pripravi odgovore.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance je presodil, da so predlagani Splošni pogoji za
dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za
geografsko območje občine Jesenice v skladu z Aktom o določitvi
metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega
plina iz distribucijskega omrežja in predlaga, da Občinski svet občine
Jesenice da soglasje k predlogu akta v prvi obravnavi.
2. Pri pripravi besedila akta za drugo obravnavo se proučijo naslednje
pripombe in predlogi Odbora, ki so:
• besedilo Splošnih pogojev naj se nekoliko skrči, kajti pri prebiranju
besedila, se veliko stvari ponavlja;
• ali je zadosti, da sistemski operater samo na svoji spletni strani objavi
obrazec za pridobitev informacije o možni priključitvi na distribucijsko
omrežje, kot je to navedeno v 9. členu;
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•
•
•

v 16. členu se lahko izloči zadnji del besedila, ki se glasi: »izdanih na
njegovi podlagi«;
kaj v 19. členu pomeni dikcija »konec distribucije zemeljskega plina«;
poenostavi naj se drugi odstavek 54. člena, ki določa, da dobavitelj pošlje
gospodinjskemu odjemalcu obvestilo najpozneje do vključno drugega
dne v mesecu pred mesecem, ko naj bi sprememba začela veljati.

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O
DODELJEVANJU DRŽAVNIH POMOČI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA
GOSPODARSTVA V OBČINI JESENICE.
Uvodno obrazložitev je dala Edita Granatir Lapuh, ki je tudi odgovorila na vprašanje
Ota Keliha, da se po državni standardni klasifikaciji za mikro podjetja štejejo podjetja,
ki imajo od 3 do 5 zaposlenih.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini
Jesenice v predloženem besedilu.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE:
9.1 Dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem zemljišča v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
9.2 Dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
TOČKA 9.1:
DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM - ZEMLJIŠČA V LASTI OBČINE JESENICE ZA LETI 2008 IN
2009.
Uvodno obrazložitev je dala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
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SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem – zemljišča v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
2. Ta dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v
lasti Občine Jesenice – zemljišča za leti 2008 in 2009 je sestavni del Letnega
načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča v lasti 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.

TOČKA 9.2:
DOPOLNITEV
LETNEGA
NAČRTA
PRIDOBIVANJA
NEPREMIČNEGA
PREMOŽENJA V LAST OBČINE JESENICE ZA LETI 2008 IN 2009.
Uvodno obrazložitev je dala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme dopolnitev Letnega pridobivanja nepremičnega premoženja v
last Občine Jesenice 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.

TOČKA 10:
INFORMACIJA DELOVNE SKUPINE ZA UREDITEV RAZMER NA PODROČJU
DALJINSKEGA OGREVANJA.
Uvodno obrazložitev je dal Boris Bregant, ki je član Delovne skupine za ureditev
razmer na področju daljinskega ogrevanja. Povedal je, da je delovna skupina dosegla
prvi konkretni zaključek, to je podpis aneksa k dolgoročni pogodbi, s katerim se
dobavitelj vroče vode zavezuje, da bo na račun manjše porabe energenta zmanjšal
ceno za proizvodnjo vroče vode. Sprejet je bil dogovor, da se cena zmanjša za 5 %,
kar bo že upoštevano pri obračunu za mesec februar 2009.
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Dosežen pa je bil tudi dogovor, s katerim se dobavitelj obvezuje, da bo storil vse, da
bo izkoristil druge vire, ki so cenejši od klasičnih, npr. v podjetjih Acroni in TPJ se na
določenih napravah da ostanek toplote tehnično izrabiti, cena te energije pa je
sigurno bistveno nižja od cene klasično pridobljene energije. Dobavitelj je obvezan,
da v roku 6 mesecev predloži prvi načrt za uporabo toplote iz drugih virov.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Informacijo delovne skupine za ureditev razmer na področju
daljinskega ogrevanja.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 18.50 uri.

ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
OTO KELIH
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