OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za proračun in finance

Številka: 032-17/2011
Datum: 23.06.2011

SKRAJŠAN ZAPIS
9. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V SREDO, 22.06.2011 OB 16.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Oto KELIH, Janko PIRC, Boris DOLŽAN, Igor ARH, Ivana PRETNAR, Matjaž
PESKAR in Borut ŽIGON (7 od 7).
OSTALI PRISOTNI:
Slavka BRELIH - direktorica občinske uprave, Marko MARKELJ – direktor
Komunalne direkcije, mag. Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in
prostor, Brigita DŽAMASTAGIČ – vodja Oddelka za finance, plan in analize, Ivan
HOČEVAR – direktor JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Tamara HRIBAR – vodja
organizacijske enote Odvoz odpadkov pri JKP JEKO-IN, d.o.o., Jesenice ter mag.
Božena RONNER – svetovalka župana za Občinski svet, protokol in informiranje
(delno).
Oto Kelih je uvodom postavil vprašanje, zakaj je pri točki »Predlog Odloka o
programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA« navedeno, da
bodo finančne posledice sprejetja tega Odloka oz. primeri izračunov komunalnega
prispevka predstavljeni na seji Občinskega sveta. Meni, da bi moral te primere
izračunov dobiti tudi Odbor za proračun in finance.
Mag. Valentina Gorišek je pojasnila, da je glede finančnih posledic na proračun
nov predlog Odloka pripravljen v smislu, da se prihodki skoraj ujemajo s prihodki,
ki se poberejo na podlagi sedaj veljavnega Odloka. Izračuni pa so pripravljeni in
bodo predstavljeni na seji Občinskega sveta, lahko pa se posredujejo tudi na sejo
Odbora za proračun in finance.
Predsednik Odbora je predlagal, da se na dnevni red 9. seje Odbora uvrsti tudi
obravnava zapisnika 1. izredne seje Odbora, ki je pomotoma izpadel iz
predlaganega dnevnega reda.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal

SKLEP:
Na dnevni red se pod zaporedno številko 3 uvrsti točka z naslovom:
»Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 1. izredne seje Odbora za
proračun in finance z dne 01.06.2011.« Ostale točke se ustrezno
preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.
Ker ni bilo drugih predlogov za spremembo dnevnega reda, je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 7. redne seje Odbora za
proračun in finance z dne 12.05.2011.
2. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 8. redne seje Odbora za
proračun in finance z dne 19.05.2011.
3. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 1. izredne seje Odbora za
proračun in finance z dne 01.06.2011.
4. Predlog Odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o.,
Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
5. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
6. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju
Ureditvenega načrta Črna vas in o merilih za odmero komunalnega prispevka
na tem območju – PRVA OBRAVNAVA.
7. Predlog subvencioniranja cen uporabe javne infrastrukture oskrbe s pitno vodo
ter čiščenja komunalne in padavinske vode.
8. Predlog za dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2011.
9. Predlog za dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja
v last Občine Jesenice za leto 2011.
10. Predlog sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2011 – 2014.
11. Predlog cene za ravnanje s kuhinjskimi odpadki iz gospodinjstev v občini
Jesenice.
12. Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in
šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2010.
13. Informacija o premoženjski bilanci občine Jesenice na dan 31.12.2010.
14. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 7. REDNE
SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE Z DNE 12.05.2011.
Razprave in pripomb na zapisnik 7. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 7. redne
seje Odbora za proračun in finance z dne 12.05.2011.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 8. REDNE
SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE Z DNE 19.05.2011.
Razprave in pripomb na zapisnik 8. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 8. redne
seje Odbora za proračun in finance z dne 19.05.2011.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 1. IZREDNE
SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE Z DNE 01.06.2011.
Razprave in pripomb na zapisnik 1. izredne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 1.
izredne seje Odbora za proračun in finance z dne 01.06.2011.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JEKO-IN, JAVNEGA KOMUNALNEGA
PODJETJA, D.O.O., JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je dal Marko Markelj.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega
podjetja, d.o.o., Jesenice v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN
MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINE
JESENICE – PRVA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev s primerjalnimi izračuni je dala mag. Valentina Gorišek.
V razpravi sta sodelovala:
Igor Arh:
 V 16. členu je predvideno, v katerih primerih se komunalnega prispevka ne
plača. Smiselno se mu zdi, da se komunalnega prispevka ne plača tudi v
vseh drugih primerih, kadar je investitorica Občina Jesenice.
 V 10. členu je navedeno, da je višina komunalnega prispevka odvisna od
opremljenosti parcele s komunalno opremo in od možnosti priklopa nanjo.
Zanima se, ali se to nanaša samo na trenutne možnosti, ali tudi na načrte,
ki predvidevajo, kako se bo neka prostorska enota komunalno opremila.
Mag. Valentina Gorišek:
 Občina tudi do sedaj sama sebi ni obračunavala komunalnega prispevka,
ker so vse njene investicije sodile pod navedene primere iz 16. člena. Bi pa
med prvo in drugo obravnavo Odloka v 16. člen lahko vključili tudi dikcijo,
da se komunalnega prispevka ne plačuje tudi za športne objekte.
 Pri izračunu komunalnega prispevka se upošteva sedanja opremljenost in
dveletna prihodnja opremljenost, ki je vključena v Načrte razvojnih
programov. Za vso ostalo bodočo komunalno opremljenost pa je potrebno
sprejeti specialni program opremljanja, kot je npr. za območje Hrenovice.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
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SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Jesenice v
prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ
NA OBMOČJU UREDITVENEGA NAČRTA ČRNA VAS IN O MERILIH ZA
ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA NA TEM OBMOČJU – PRVA
OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je dala mag. Valentina Gorišek.
V razpravi so sodelovali:
Igor Arh:
 Obstoječi uporabniki tega prostora tudi plačajo razliko komunalnega
prispevka od zneska, ki so ga že plačali do nove vrednosti.
 Predvidena je tudi izgradnja fekalne kanalizacije, ki pa verjetno v nekem
doglednem času še ne bo v taki funkciji, kot bi morala biti. Zanima ga, ali se
bo ta kanalizacija ravno tako obračunala, ali se bo z njenim obračunom
počakalo toliko časa, dokler ne bo funkcionirala.
Marko Markelj:
 Fekalna kanalizacija je v programu, zgrajena pa bo v bistvu »na zalogo«.
Po sprejetju programa, se investitorjem, ki bodo zaprosili za gradbeno
dovoljenje oz. dali vlogo za izračun komunalnega prispevka, komunalni
prispevek za kanalizacijo ne bo obračunal. Obračunal pa se jim bo
komunalni prispevek po uradni dolžnosti ko bo kanalizacija zgrajena.
Janko Pirc:
 Zanima ga, ali bodo potem novi investitorji imeli pogoj, da morajo narediti
male čistilne naprave.
Marko Markelj:
 Da, novim investitorjem bo dan tak pogoj.
Oto Kelih:
 Zanima ga, kakšna je razlika v višini komunalnega prispevka, če je le-ta
izračunan po prvi varianti Odloka, torej po Odloku, ki je bil obravnavan pri
prejšnji točki dnevnega reda.
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Mag. Valentina Gorišek:
 Taka primerjava ni smiselna, kajti Odlok o programu opremljanja stavnih
zemljišč za celotno občino ne bo veljal za področje Ureditvenega načrta
Črna vas, saj bo na tem območju zgrajena popolnoma nova infrastruktura.
Marko Markelj:
 4. odstavek 8. člena Odloka predvideva za območje Črne vasi izračun
komunalnega prispevka in je predvideno, da se pri izračunu neto površin
objektov upoštevajo z Odlokom predpisane površine. To je določeno iz
razloga, da ne bo prihajalo do nekih manipulacij oz. zato, da bodo stroški
izgradnje infrastrukture pokriti s komunalnim prispevkom. Ravno zaradi
tega določila se niti ne more narediti neka primerjava z veljavnim Odlokom.
Igor Arh:
 Po prejšnjem Odloku se bo obračunaval komunalni prispevek glede na
obstoječo infrastrukturo. Zanima pa, kaj pa v primerih, ko se bo ta
infrastrukturo zgradila na novo, npr. kanalizacija Podmežaklo?
Marko Markelj:
 V takih primerih se bo po uradni dolžnosti vsem lastnikom objektov izdala
odločba o plačilu komunalnega prispevka, ki bo zajemal priključitev na
kanalizacijo. Višina prispevka se bo obračunala po Odloku, ne glede na
višino investicije izgradnje kanalizacije in čistilne naprave.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na
območju Ureditvenega načrta Črna vas in o merilih za odmero komunalnega
prispevka na tem območju v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG SUBVENCIONIRANJA CEN UPORABE JAVNE INFRASTRUKTURE
OSKRBE S PITNO VODO TER ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE
VODE.
Uvodno obrazložitev sta dala Marko Markelj in Ivan Hočevar.
V razpravi so sodelovali:

Oto Kelih:
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 Cene so bile v letu 2009 popravljene za več kot 30 %. Takrat je bila dana
garancija s strani podjetja JEKO-IN, da so vsi vodomeri številčno pravilno
prikazani, sedaj pa je ta razlika 100 %.
 Tudi če se cene sedaj odmrznejo, jih bo potrebno dvigniti najmanj za 35 %,
da se bo doseglo predstavljeno raven cen.
Ivan Hočevar:
 Sam je pred petimi meseci prevzel vodenje podjetja in takrat je dal temeljito
analizirati vse te podatke, saj je ugotovil, da prihaja do negativnega
rezultata med omrežnino in zaračunano najemnino. Zelo hitro je bilo
ugotovljeno, kje so nastale napake pri predlagani ceni omrežnine. Kdor pa
je dal garancijo, jo je dal brez da bi temeljito preveril in simuliral vse
izračune.
Marko Markelj:
 Cena storitve in omrežnina sta ločeni. Omrežnina se bo dejansko povišala,
vendar v skupni ceni omrežnine in ceni storitve ne bo prišlo do dviga cene
za 35 %. Cena storitve namreč ostaja nespremenjena, saj se iz poslovnega
načrta vidi, da so stroški poslovanja s potrjeno ceno pokriti.
Igor Arh:
 Včeraj se je ves čas govorilo, da cene niso bile spremenjene od leta 2003,
danes pa je bilo rečeno, da so se cene spremenile leta 2009.
Marko Markelj:
 Od leta 2003 niso bile spremenjene cena za odlaganje odpadkov, zadnja
sprememba cen za vodo pa je bila sprejeta leta 2009.
Igor Arh:
 Iz proračunskih sredstev naj bi se pokrival izpad dohodka pri
gospodinjstvih. Zanima pa ga, kako se bo obračunavalo in pokrivalo izpad
dohodka iz gospodarstva. Če so sedaj cene zamrznjene, ali se bo
gospodarstvu ta cena zaračunala za nazaj, ali bo to izgubo spet pokrivala
Občina skozi negativen rezultat javnega komunalnega podjetja.
Marko Markelj:
 S subvencijo se sedaj iz najemnine pokriva delež, ki bi ga pokrivala
gospodinjstva. ZA gospodarstvo se ne pokriva nič, čeprav bo to konec leta
pomenilo negativen rezultat pri podjetju JEKO-IN. Za nazaj ne bo plačeval
nihče, od dneva, ko bodo cene odmrznjene in usklajene, pa bo
gospodarstvo plačevalo enako ceno kot gospodinjstva.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da v proračunu za leto 2011 za subvencioniranje cen uporabe
infrastrukture gospodarskih javnih služb zagotovi:
 1.958,12 EUR za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode;
 33.974,31 EUR za oskrbo s pitno vodo iz sredstev proračuna.
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2.

Izvajanje subvencioniranja cen gospodarske javne infrastrukture
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter oskrbe s pitno
vodo se izvaja po dvanajstinah in velja od 01.01.2011 dalje.
3. Izvajanje subvencioniranja cene gospodarske javne infrastrukture
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter oskrbe s pitno vodo
velja do uskladitve in uporabe usklajene cene uporabe infrastrukture
gospodarskih javnih služb.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 5
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG ZA DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE ZA LETO 2011.
Uvodno obrazložitev je dala mag. Valentina Gorišek.
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 – zemljišča 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 - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
PREDLOG ZA DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA
NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LAST OBČINE JESENICE ZA LETO 2011.
Uvodno obrazložitev je dala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal

SKLEP:
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1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme dopolnitev 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.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
PREDLOG SPREMEMB NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE
2011 – 2014.
Uvodno obrazložitev je dala mag. Valentina Gorišek, ki je na vprašanje Ota
Keliha tudi pojasnila, da je projektantski predračun višji za 22 %, zato se tudi ne
pričakuje nižjih ponudb. Ker gre za več kot 20 % povečanje pri posameznem
projektu, o tem odstopanju odloča Občinski svet.
Druge 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 projekta Celostna obnova urbanega središča Stara Sava (šifra
NRP: OB041-09-0011), CEUSS – oprema (šifra NRP: OB041-10-0018) in
Razvojni center Jesenice (šifra NRP: OB041-10-0016) v predlaganem
besedilu.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 5
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11:
PREDLOG CENE ZA RAVNANJE
GOSPODINJSTEV V OBČINI JESENICE.

S

KUHINJSKIMI

ODPADKI

IZ

Uvodno obrazložitev sta dala Marko Markelj in Ivan Hočevar.
V razpravi so sodelovali:
Igor Arh:
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 Kljub že kar nekaj razprave na to temo, ga še vedno zanima, kakšen
strošek bo zaradi različnih načinov odlaganja odpadkov padel na
gospodinjstvo. Predlaga, da se pripravi neka simulacija, ki bo pokazala,
kakšni so ti stroški danes, kakšni bodo v nekem vmesnem obdobju in
kakšni bodo, ko bo nov sistem zbiranja odpadkov v celoti uveljavljen.
Predstavi pa naj se tudi kakšna dodana vrednost bo dodana k zbiranju
odpadkov, da ne bo samo več zabojnikov pred hišami, ampak se bo z
ločevanjem odpadkov doprinesla tudi neka korist naravi.
Ivan Hočevar:
 Ti izračuni so narejeni. Danes na Jesenicah gospodinjstvo s štirimi osebami
plačuje 6,66 EUR za štirikratni odvoz odpadkov in 4,48 EUR za odlaganje
odpadkov, kar skupaj mesečno znese 11,1464 EUR. To je cena, ki je bila
sprejeta in potrjena leta 2003 in je temeljila na poslovnem izidu iz leta 2002.
Pri tem pa se ugotavlja, da imajo vsi individualni objekti 240 litrske
zabojnike, ker je deponiranje odpadkov vezano na osebe in ne na velikost
zabojnika, tako da ni nobene stimulacije, če bi bil ta zabojnik manjši.
 Iz navedenega razloga je pripravljen Tarifni pravilnik, ki deli ceno na fiksni
del, kjer je izračun pobiranja ločen od izračuna deponiranja odpadkov. Pri
deponiranju se bodo občani sami lahko odločili o velikosti zabojnika in cena
deponiranja ne bo več vezana na osebo, ampak na velikost zabojnika. Bolj
se bodo ločeno zbirali odpadki na izvoru, manjši bo lahko zabojnik za
mešane komunalne odpadke, ki za občane predstavlja največji strošek.
 Strošek predelave odpadkov za tono mešanih komunalnih odpadkov je 37
EUR. Če bi občani ločeni zbirali odpadke na izvoru in sledili navodilom
izvajalcem, potem bi bil strošek za družino s štirimi osebami 9,4936 EUR za
odvoz odpadkov, 2,9024 EUR za odlaganje mešanih komunalnih odpadkov
v 80 litrski zabojnik in dodatno 9,7040 EUR za odlaganje kuhinjskih
odpadkov, kar skupaj predstavlja strošek v višini 22,10 EUR. V teh stroških
pa še ni vračunan najem ali nakup novega zabojnika za biološke odpadke.
 Vsi dosedanji 240 litrski zabojniki, ki kazijo lepoto individualnih hiš, ker so
zelo veliki in zasedajo pol dvorišča, pa se bodo lahko uporabljali za ločeno
zbiranje embalaže.
Janko Pirc:
 Glede na predhodno razpravo, se je izkazalo, da bi moral Odbor za
proračun in finance obravnavati tudi Tarifni pravilnik.
 Okolico bo verjetno veliko bolj skažena, kot pa je bila do sedaj, saj bodo po
novem namesto enega kar trije zabojniki.
 Zanima ga, kako se bo nadziralo, kdo ima kompostnik in kdo ga nima ter
kakšne bodo okoljevarstvene zahteve za te kompostnike.
 Ker so občani začeli varčevati z vodo, je bila obrazložitev delavca podjetja
JEKO-IN, da se mora voda podražiti, ker se jo premalo porabi. V tem
primeru je enako, ker bodo občani ločevali odpadke, bodo zanje plačali
dvojno ceno, zato bo sam osebno zelo težko podprl ta predlog.
Igor Arh:
 Glede na predstavljen izračun ga zanima, ali se je pri tem izračunu
upoštevalo vse mesečne odvoze za vse vrste odpadkov in tudi sortiranje
odpadkov.
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Ivan Hočevar:
 Pri predstavljenem izračunu so se upoštevali vsi navedeni parametri.
Boris Dolžan:
 Zanima ga, kakšni so izračuni za večstanovanjske objekte.
Ivan Hočevar:
 Pri večstanovanjskih objektih bodo za biološke odpadke postavljeni 240
litrski zabojniki, stroški pa se bodo delili po stanovanjskih enotah. Biološki
odpadki se bodo na začetku odvažali enkrat tedensko, v primerih, da to ne
bo zadoščalo, pa se bo opravil in tudi zaračunal večkrat odvoz teh
odpadkov.
 Tudi danes stanovalec v večstanovanjskem objektu plača manjše stroške
odvoza odpadkov kot je strošek odvoza odpadkov pri individualnem
objektu.
Oto Kelih:
 V stolpnicah ni možnosti za ločeno zbiranje odpadkov, ker ni takih
prostorov. Poleg tega pa ga moti tudi to, da se bodo zabojniki praznili
enkrat tedensko, zaračunal se bo celoten volumen zabojnika, in to ne glede
na to, koliko bodo ti zabojniki polni z odpadki.
Ivan Hočevar:
 Danes se biološke odpadke meče med mešane komunalne odpadke in po
nekaterih stolpnicah se te odpadke tudi že pobira dvakrat tedensko. V
kolikor se zaradi prostorske stiske ne bo moglo v posameznih stolpnicah
zagotoviti dovolj posod, se bodo tam biološki odpadki odvažali bolj pogosto.
 Biološki odpadki se bodo začeli ločeno odvažati ko bo potrjena cena s
strani ministrstva, razen če Občinski svet občine Jesenice javnemu podjetju
naloži nalogo, da začne izvajati to storitev in bodo stroški zanjo pokriti s
strani občinskega proračuna.
Janko Pirc:
 Zanima ga, v kolikem času nameravajo v javnem podjetju narediti lasten
kompostnik, da se ne bo teh odpadkov odvažalo drugam in ta odvoz tudi
drago plačevalo.
Ivan Hočevar:
 O tej investiciji se je potrebno dogovoriti z lastnikom, saj je tak objekt
najprej potrebno umestiti v prostor in potem začeti s pridobivanjem vseh
potrebnih dovoljenj. Za kompostiranje oz. za predelavo kuhinjskih bioloških
odpadkov so namreč predpisani povsem drugi pogoji kot za kompostiranje
zelenega odreza. Na podlagi analize stroškov, pa tudi sam ocenjuje, da bo
taka investicija smotrna v sorazmerno doglednem času.
Ivana Pretnar:
 Zanima jo, ali se bodo pri individualnih hišah, ki imajo sedaj vreče za
odpadke, te vreče kaj tehtale.
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Ivan Hočevar:
 Tehnologija že omogoča uvedbo čipov in čitalcev na stresalnike, vendar je
praksa pokazala, da tak sistem posledično pomeni dodatno
obremenjevanje okolja skozi črna odlagališča in dodatno povzročanje
stroškov z odstranjevanjem teh odlagališč. Drug problem pa se je pojavil pri
individualnih objektih, ki so svoje odpadke odlagali v zabojnike pri
večstanovanjskih objektih. Poleg tega pa so tudi stroški za uvedbo takega
sistema previsoki glede na prihodke, ki se ustvarjajo s trenutnimi cenami.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme ceno za ravnanje s kuhinjskimi odpadki iz
gospodinjstev v višini 0,1213 €/liter/mesec.
2.

Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme ceno za ravnanje s kuhinjskimi odpadki iz
gospodinjstev za naslednje velikosti zabojnikov:
Velikost zabojnika
Cena brez DDV (€/zabojnik/mesec)
80 l
9,7040
120 l
14,5560
240 l
29,1120

3.

Sprejeta cena za ravnanje s kuhinjskimi odpadki se začne uporabljati z
začetkom meseca po pridobitvi pozitivnega mnenja k ceni s strani
pristojnega ministrstva.

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 5
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 12:
POROČILO O IZVAJANJU KONCESIONIRANE DEJAVNOSTI JAVNEGA
MESTNEGA PROMETA IN ŠOLSKIH PREVOZOV NA OBMOČJU OBČINE
JESENICE V LETU 2010.
Uvodno obrazložitev je dal Marko Markelj.
V razpravi sta sodelovala:
Boris Dolžan:
 V poročilu je povsod govora samo o stroških. Zanima ga, kje pa so
prikazani prihodki, na primer od reklam na avtobusih, ki sigurno niso
majhni.
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Marko Markelj:
 Ti prihodki so prikazani v tabeli 1, in sicer kot prihodki od oglaševanja v
višini 2.657,00 EUR. V včerajšnji predstavitvi je bilo tudi povedano, da se v
podjetju trudijo, da bi prihodke iz tega naslova še povečali.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega
mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu
2010, ki ga je pripravilo podjetje ALPETOUR, Potovalna agencija d.d., Mirka
Vadnova 8, Kranj.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 13:
INFORMACIJA O PREMOŽENJSKI BILANCI OBČINE JESENICE NA DAN
31.12.2010.
Uvodno obrazložitev je dala Brigita Džamastagič.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme Informacijo o premoženjski bilanci občine Jesenice na dan
31.12.2010.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 14:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 18.00 uri.

ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
OTO KELIH

13

