OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za proračun in finance

Številka: 032-02/2010
Datum: 4.3.2010

SKRAJŠAN ZAPIS
32. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 4. 3. 2010 OB 16.30 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Oto KELIH, Boris BREGANT, mag. Barbara HABE SINTIČ, Mirjana PLANINČIČ
Marjeta TOMAŠ in Janko PIRC (6 od 7).
OPRAVIČENO ODSOTEN: mag. Milan TARMAN
OSTALI PRISOTNI: Slavka BRELIH - direktorica občinske uprave, mag. Valentina
GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor, Brigita DŽAMASTAGIČ – vodja
oddelka za finance, plan in analize, Marko MARKELJ – vodja Komunalne direkcije,
Stevo ŠČAVNIČAR – direktor RAGOR in mag. Božena RONNER – svetovalka
župana.
Ker ni bilo predlogov za spremembo dnevnega reda, je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev skrajšanega besedila zapisnika 31. redne seje Odbora za proračun in
finance z dne 4.2. 2010.
2. Predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje
obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih
odpadkov v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
3. Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v
lasti Občine Jesenice.
4. Predlog dopolnitve Letnega načrta pridobivanja z nepremičnim premoženjem . v
lasti Občine Jesenice
5. Letno poročilo o realizaciji letnega načrta pridobivanja in o realizaciji letnega
načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice v letu
2009.
6. Predlog Poročila o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske s finančnim
poročilom za leto 2009.
7. Predlog Soglasje k zadolževanju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba in
izdaja poroštva Občine Jesenice za nakup gasilskega vozila - avta z lestvijo.
8. Vprašanja in pobude.
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Glasovanje: prisotnih - 5
za - 5
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV SKRAJŠANEGA BESEDILA ZAPISNIKA 31. REDNE SEJE ODBORA
ZA PRORAČUN IN FINANCE Z DNE 4.2. 2010
Razprave in pripomb na besedilo zapisnika in sprejete sklepe ni bilo, zato je
predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 31. redne
seje Odbora za proračun in finance z dne 4. 2. 2010
Glasovanje: prisotnih - 5
za - 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O PREDMETU IN POGOJIH ZA DODELITEV KONCESIJE ZA
OPRAVLJANJE OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
OBDELAVE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI JESENICE – PRVA
OBRAVNAVA
Predlagan Odlok je predstavil Marko Markelj, ki je odgovarjal na postavljena
vprašanja, dana v razpravi.
V razpravi so sodelovali mag. Barbara Habe – Sintič, Boris Bregant, Valentina
Gorišek, Oto kelih in Marko Markelj.
mag. Barbara Habe – Sintič
 zakaj se je Občina osredotočila le za izbor enega koncesionarja, ali ni
določeno v zakonodaji da mora koncendent pridobiti več ponudnikov? Ali je
možno, da se nihče ne bo prijavil
Boris Bregant
 V 3. členu je napisano, kaj vse je vsebina gospodarske javne službe, vendar v
sami vsebini tega člena pa to ni mogoče prebrati
 Ali ima občina sprejet kakšen sklep za opravljanje te dejavnost
 Kje so napisane finančne obveznosti koncesionarja, namreč v vsebini tega
odloka te obveznosti ni zaslediti,
 Ali bodo v tem projektu udeležene tudi druge občine
 Kje je zapisana obveznost za finančno poravnavanje
 V 10. členu sta napisana dva različna termina in sicer koncesijske naprave, v
naslednji alineji pa je napisano komunalne infrastrukture,
 Kaj pomeni način plačila, ki je napisan v 16. členu »delež od neto fakturirane
vrednosti..
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 Ali je že s katerim ponudnikom potekal razgovor za opravljanje te dejavnost
 Ali bo z Občino sklenjena pogodba tudi za več pripeljanih količin, npr. za
115.000 prebivalcev, glede na to, da občina Jesenice pridela 8.300 ton
odpadkov
 Ali se zaveda, da bo občina še bolj obremenjena zaradi večjega transporta,
hrupa, itd.
Greta Tomaš:
 Kaj pomeni v 5 alineji 12. člena določilo za vedenje evidenc
Valentina Gorišek
 Evidence je dolžan voditi koncesionar
 Sortirnica je šteta za komunalno infrastrukturo, oz. sodi
naprave

med objekte in

Oto Kelih:
 Kaj če se na razpis prijavi le en ponudnik?
 Ali ima sprejem tega odloka kaj skupnega s CERO, glede nato, da se mora
občina Kranj odločiti, da do 4.6.2010 priprav vse potrebno v okviru sklepov
Konzorcija CERO.
Marko Markelj:
 Izvajanje in podelitve koncesije je določena z zakonom
 Že v preteklem letu so zasledili večji interes zasebnih družb za sortiranje in
odlaganje odpadkov, zato ni bojazni da se bo na razpis prijavil en sam
ponudnik
 Vsebina razpisa z zahtevanimi pogoji, bo Občina zadovoljna, če se bo na
razpis prijavil en sam ponudnik
 Koncesijski akt se izključno pripravlja le za Občino Jesenice in kako bodo to
urejale ostale občine je izključno v njihovi domeni. Veseli pa bi bili, če bi več
občin pristopilo, ker je ekonomsko za večje količine sortiranih odpadkov
ekonomsko bolj opravičljivo, t.j. več kot 40.000.
 Z nekaterimi občinami je že sklenjen dogovor – pogodbe za pripeljane
odpadke. Vse na novo zainteresirane občine pa bodo morale pridobiti soglasje
koncesionarja tako za sortiranje kot tudi odlaganje.
 Vsebina gospodarske javne službe bo opredeljena z drugim aktom
 Način poravnavanja finančnih obveznosti ali s stavbno pravico, ali v 10. členu
napisano dikcijo oz. delež neto fakturirane vrednosti se lahko »poravna« v
obliki stavbne pravice
 Občina Jesenice dela na tem, da bo deponija MM zagotavljala pogoje za
pridobitev deponije 1. reda.
Ker druge razprave ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, naj
sprejme Predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za
opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih
komunalnih odpadkov v občini Jesenice v prvi obravnavi s predlogom, da se do
2. obravnave preučijo naslednje pripombe, ki so bile dane v razpravi in sicer:
 V 3. členu ni naštetih gospodarskih javnih služb, ki se izvajajo
 Kje je napisana obveznost za izvajanje te dejavnost
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 Kje so napisane finančne obveznosti koncesionarja, v 16. členu je ta
obveznost premalo natančno definirana
 Poenoti se terminologija o nazivih objektov komunalne infrastrukture ali
naprave koncesije
 Občina bo še bolj obremenjena zaradi večjega transport, hrupa, itd.
 Zanima ga, kaj so naprave koncesije oz. razlika med tem izrazom in
komunalno infrastrukturo.
 Katere občine bodo soudeležene pri tem projektu
Glasovanje: prisotnih - 6
za - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG
DOPOLNITVE
LETNEGA
NAČRTA
RAZPOLAGANJA
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE

Z

Predlog prodaje je pojasnila Valentina Gorišek.
Po krajši razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice,
naj sprejme Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem – zemljišča, v lasti Občine Jesenice za leto 2010.
2. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice,
naj sprejme Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem – stanovanja in poslovni prostori, v lasti Občine Jesenice za
leto 2010.
Glasovanje: prisotnih - 6
za - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA
PREMOŽENJA V LASTI OBČINE JESENICE
Predlog nakupa je pojasnila Valentina Gorišek.
Po krajši razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, naj
sprejme Predlog dopolnitve Letnega načrta pridobivanja nepremičnega
premoženja v lasti Občine Jesenice za leto 2010.
Glasovanje: prisotnih - 6
za - 6
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Sklep je bil sprejet.
TOČKA 5:
LETNO POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN O
REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE V LETU 2009
Poročilo je predstavila Valentina Gorišek.
Pripomb na predlagano poročilo ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem
naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, naj
sprejme Letno poročilo o realizaciji letnega načrta pridobivanja in o realizaciji
letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine
Jesenice v letu 2009.
Glasovanje: prisotnih - 6
za - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG POROČILA O DELU RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE
S FINANČNIM POROČILOM ZA LETO 2009
Predlagano Poročilo je predstavil Stevo Ščavničar.
Po kratki razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance nima pripomb na Predlog Poročila o delu
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske s finančnim poročilom za leto 2009
Glasovanje: prisotnih - 6
za - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG SOGLASJE K ZADOLŽEVANJU JAVNEGA ZAVODA GASILSKO
REŠEVALNA SLUŽBA IN IZDAJA POROŠTVA OBČINE JESENICE ZA NAKUP
GASILSKEGA VOZILA - AVTA Z LESTVIJO
Predlagano zadolževanje in poroštvo je pojasnila Brigita Džamastagič.
V razpravi je Boris Bregant izpostavil morebitni problem, ki lahko nastane, če se
druge občine ne bodo na kakršni koli način zavezale sofinancirati predlagan nakup.
Ob tem je poudaril, da Občina Jesenice bo anuitete poravnavala iz požarne takse. Iz
katerega vira pa bodo to storile druge občine ne ve, kajti prepričan je, da tudi če bi z
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istim virom zagotavljale svoje obveznosti, imajo tega vira premalo. Zato naj se preuči
možnost, kako bi se ostale soinvestitorke za ta nakup finančno zavezale.

Oto Kelih je povedal, da se jeseniška občina že opekla, ko je npr. financirala obnovo
gledališča, pred tem pa je druga občina, kot soustanoviteljica od tega odstopila in je
celotno finančno breme padlo na jeseniško občino.
Ker druge razprave ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Občinska uprava občine Jesenice in Gasilsko reševalna služba Jesenice,
morata pred sklepanjem za najem dolgoročnega kredita, pripraviti pogodbo, na
podlagi katere bodo občine soinvestitorke zavezane sofinancirati nakup avto
lestve v dogovorjenem deležu.
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svet, naj sprejme predlog
Javnega zavoda Gasilsko reševalne službe Jesenice za najem dolgoročnega
kredita v višini 700.000 EUR za nakup gasilske avto lestve in naj da soglasje
Občini Jesenice, da kot solidarnostni porok in plačnik jamči za vse obveznosti
iz naslova kreditne pogodbe za nakup gasilske avto lestve.
Glasovanje: prisotnih - 6
za - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
VPRAŠANJA IN POBUDE
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 17.30.

PREDSEDNIK:
Oto Kelih
ZAPISNIK:
Božena Ronner
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