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SKRAJŠAN ZAPIS
12. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 17.11.2011 OB 17.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Oto KELIH, Igor ARH, Janko PIRC, Boris DOLŽAN, Ivana PRETNAR, Matjaž
PESKAR in Borut ŽIGON.
OSTALI PRISOTNI:
Slavka BRELIH - direktorica občinske uprave, Petra DEČMAN – vodja Oddelka za
družbene dejavnosti in splošne zadeve, mag. Vera DJURIĆ DROZDEK – vodja
Oddelka za gospodarstvo, Marko MARKELJ – direktor Komunalne direkcije, Matej
SMUKAVEC – Oddelek za okolje in prostor, Brigita DŽAMASTAGIČ – vodja
Oddelka za finance, plan in analize, Ivan HOČEVAR – direktor JEKO-IN, d.o.o.,
Jesenice, Nuša JELENC – vodja sektorja Komunalnih dejavnosti pri JKP JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice , Jesenice ter mag. Božena RONNER – svetovalka župana za
Občinski svet, protokol in informiranje.
Ker ni bilo predlogov za spremembo dnevnega reda, je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 11. redne seje Odbora za
proračun in finance z dne 20.10.2011.
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o oglaševanju in
plakatiranju v občini Jesenice – HITRI POSTOPEK.
3. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – načrt najema
nepremičnega premoženja za leto 2012.
4. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – načrt razpolaganja z
nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2012.
5. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – načrt pridobivanja
nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2012.
6. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v
občini Jesenice za leto 2012.
7. Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne
stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2012.
8. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2012.
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9. Predlog soglasja k cenam in povišanje subvencije za socialno varstvene
storitve pomoč na domu za leto 2012.
10. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2012 – PRVA OBRAVNAVA.
11. Predlog dopolnitve cenika za obračun storitev pri vzdrževanju javnih površin.
12. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 11. REDNE
SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE Z DNE 20.10.2011.
Razprave in pripomb na zapisnik 11. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 11.
redne seje Odbora za proračun in finance z dne 20.10.2011.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
OGLAŠEVANJU IN PLAKATIRANJU V OBČINI JESENICE – HITRI
POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je dal Marko Markelj.
Oto Kelih je postavil vprašanje, zakaj Odloku o spremembah in dopolnitvah
odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini Jesenice ni priložen tudi čistopis tega
Odloka, tako kot je to običajno, kadar se sprejemajo spremembe in dopolnitve
posameznega odloka.
Marko Markelj je pojasnil, da je običajno v gradivu priložen veljaven odlok,
čistopis pa se pripravi šele potem, ko so predlagane spremembe in dopolnitve tudi
sprejete.
Slavka Brelih je odgovorila, da se do 12. redne seje Občinskega sveta občine
Jesenice lahko pripravi čistopis tega Odloka, ki bo že vseboval tudi predlagane
spremembe in dopolnitve.
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Druge razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednik Odbora
predlagal
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini Jesenice po hitrem
postopku.
2. Na 12. redno sejo Občinskega sveta občine Jesenice se predloži čistopis
Odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – NAČRT
NAJEMA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2012.
Uvodno obrazložitev je dal Matej Smukavec.
V razpravi so sodelovali:
Janko Pirc:
Določeni najemniki, ki sedaj plačujejo najemnino, so se nanj obrnili s
težavo, da so dobili položnice za plačilo stavbne pravice. Glede na to, da
niso lastniki objektov, so mnenja, da morajo stavbno pravico plačati lastniki
objektov, in ne najemniki.
Matej Smukavec:
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je vezano na uporabnike
prostorov, saj tudi Zakon o stvarnem premoženju določa, da se ta strošek
prevali na najemnike. Uporabniki prostorov so torej zavezanci za plačilo
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Boris Dolžan:
V razpredelnici niso nikjer zajeta zemljišča na območju Vrbja v Krajevni
skupnosti Hrušica. Dejansko stanje je takšno, da so na teh zemljiščih zelo
velike deponije peska, s peskom je zasut celo toplovod proti Hrušici, zato
ga zanima, ali so za ta zemljišča sklenjene kakšne najemne pogodbe.
Marko Markelj:
Stanje na teh zemljiščih se bo vsekakor preverilo. Je pa bila dana vloga s
strani podjetja VGP za začasno skladiščenje deponije na občinskem
zemljišču, ki pa ni bila odobrena. Naprej proti betonarni pa je zemljišče, ki je
v lasti države, in verjetno se je potem podjetje VGP z njimi dogovorilo za
uporabo njihovega zemljišča.
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Matjaž Peskar:
Zanima ga, ali je v primerih, ko je upravljavec občinskega nepremičnega
premoženja javni zavod, potem predvidena višina letne najemnine prihodek
tega javnega zavoda in ne občinskega proračuna.
Petra Dečman:
V takih primerih so letne najemnine prihodek tistega javnega zavoda, ki
upravlja s tem nepremičnim premoženjem.
Oto Kelih:
Zanima ga, ali se za premoženje, ki se daje v najem za dobo petih let,
najemnina letno spreminja, ali ves čas najema ostaja nespremenjena.
Zanima ga tudi, zakaj pri nekaterih objektih v gradivu ni navedene
predvidene višine najemnine, ter zakaj je za objekt Kolpern predvidena
najemnia v višini 9.000 EUR za enkratni najem.
Matej Smukavec:
Če je najemnina letna, se običajno ne spreminja, če pa gre za krajšo dobo
(npr. mesečno), pa cenilec oceni usklajevanje najemnine z indeksom.
Višina najemnine ni navedena pri tistih prostorih, ki jih uporabljajo
neprofitne organizacije. Za objekt Kolpern pa je predvideno, da se bo z
enkratnimi najemi tega objekta v letu 2012 na letnem nivoju zbralo 9.000
EUR iz naslova najemnine.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme Načrt najema nepremičnega premoženja za leto
2012, ki predstavlja sestavni del načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem ter je sestavljen iz dveh dokumentov in sicer:
• Načrta najema nepremičnega premoženja - najemanje nepremičnin za
leto 2012,
• Načrta najema nepremičnega premoženja - oddaja v najem nepremičnin
za leto 2012.
2. Odbor za proračun in finance predlaga, da pristojne občinske službe
opravijo ogled in preverijo stanje na občinskih zemljiščih na območju
Plavškega travnika II – Vrbje (KS Hrušica).
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – NAČRT
RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE
JESENICE ZA LETO 2012.
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Uvodno obrazložitev je dal Matej Smukavec.
V razpravi so sodelovali:
Oto Kelih:
Zanima ga, zakaj so pri zemljiščih predvidene tako različne cene za
kvadratni meter zemljišča, ter po kakšni metodi so ocenjena stanovanja, da
je na primer trisobno stanovanje na Cesti maršala Tita 22 vredno 25.000
EUR.
Matej Smukavec:
Vrednosti, ki so navedene pri stanovanjih, so zgolj orientacijske vrednosti,
pred vsako konkretno prodajo pa uradni cenilec oceni stanovanje in naredi
tudi cenitveno poročilo. Pri zemljiščih pa prihaja do različnih vrednosti, ker
so cene precej odvisne tudi od same lokacije teh zemljišč.
Marko Markelj:
Ko se prodajajo občinska stanovanja, ki jih kupujejo sedanji najemniki,
prodaja vedno poteka tako, da je nek dogovorjen oz. sprejet popust na
vrednost stanovanja, da se tudi na ta način ohranjajo pravice kupcev.
Boris Dolžan:
V tabeli, kjer so navedena predvidena zemljišča za prodajo, je pod zap. št.
11 navedena prodaja zemljišča Staši Avbelj. Zanima ga, ali ni bilo to
zemljišče že prodano.
Marko Markelj:
Za to zemljišče je bila parcelacija že izvedena, vendar je zaradi spora s
sosedi potrebno počakati, da se ta spor razreši, šele potem pa bo možna
tudi prodaja zemljišča.
Ivana Pretnar:
V tabeli je pod zap. št. 15 navedena prodaja zemljišča v velikosti73 m2
Razinger Borutu, Murova 22. Pod to hišo poteka cesta, nad hišo pa pešpot,
ki se redno uporablja, zato jo zanima kateri del zemljišča se bo prodal, da
ne bi občani slučajno izgubili kakšne poti.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem, v
lasti Občine Jesenice za leto 2012, ki predstavlja sestavni del načrta
ravnanja z nepremičnim premoženjem. Načrt razpolaganja je sestavljen iz
treh dokumentov in sicer:
• Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča, v lasti
Občine Jesenice za leto 2012,
• Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – stanovanja in
poslovni prostori, v lasti Občine Jesenice za leto 2012,
• Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča s stavbami,
v lasti Občine Jesenice za leto 2012.
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2. Odbor za proračun in finance predlaga, da pristojne občinske službe
preverijo, ali zemljišče, ki je predvideno za razpolaganje pod zap. št. 15
(Murova 22), ne posega na občinsko cesto.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – NAČRT
PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LAST OBČINE JESENICE
ZA LETO 2012.
Uvodno obrazložitev je dal Matej Smukavec.
V razpravi so sodelovali:
Boris Dolžan:
Zanima ga, ali ni bilo že odkupljeno zemljišče, ki je v razpredelnici vključeno
pod zap. št. 27 (Primož Oman, Ljubica Božič in Petra Ravnikar).
Marko Markelj:
V letošnjem leto je bil za to zemljišče izveden mejni ugotovitveni postopek.
Po evidentiranju mej je bila sedaj v podpis posredovana pogodba, vendar
pa celoten postopek še ni zaključen, zato je zemljišče vključeno v načrt
pridobivanja za leto 2012.
Oto Kelih:
Zanima ga, katero zemljišče v velikosti 153 m2 se kupuje na območju
Fiproma (zap. št. 50).
Mag. Vera Djurić Drozdek:
Gre za parcelo, ki se nahaja v objektu tržnice, kajti po pogodbi o
sofinanciranju tega projekta iz evropskih sredstev, je Občina Jesenice
investitorka projekta in mora biti tudi lastnica vseh zemljišč oz. mora na
zemljiščih imeti vsaj stavbno pravico.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine
Jesenice za leto 2012, ki predstavlja sestavni del načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 6:
PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE PO ODLOKU O
OBČINSKIH TAKSAH V OBČINI JESENICE ZA LETO 2012.
Uvodno obrazložitev je dal Marko Markelj, ki je na vprašanje Ota Keliha tudi
pojasnil, da je razen pri izračunu vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča pri vseh ostalih izračunih zakonsko predpisano, da
se upošteva devetmesečni podatek o predvideni povprečni rasti cen življenjskih
potrebščin, zato tudi prihaja do različnih indeksov.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o
občinskih taksah v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 55/07) za leto 2012, v
višini 0,0569 EUR.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG SKLEPA O POVPREČNI GRADBENI CENI KVADRATNEGA
METRA KORISTNE STANOVANJSKE POVRŠINE V OBČINI JESENICE ZA
LETO 2012.
Uvodno obrazložitev je dal Matej Smukavec.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne
stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2012, ki znaša 814,62 EUR.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG SKLEPA O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA
UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA NA OBMOČJU OBČINE JESENICE ZA
LETO 2012.
Uvodno obrazložitev je dal Matej Smukavec, ki je na vprašanje Ivane Pretnar
tudi pojasnil, da vrednost točke pri izračunu nadomestila za uporabo stavbnega
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zemljišča ni zaokrožena na štiri decimalna mesta, ker bi taka zaokrožitev lahko
bistveno spremenila vrednost in tudi bolj obremenila občane.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice, ki znaša za leto
2012 mesečno 0,001415 €.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
PREDLOG SOGLASJA K CENAM IN POVIŠANJE SUBVENCIJE
SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ NA DOMU ZA LETO 2012.

ZA

Uvodno obrazložitev je dala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da soglaša s predlagano ekonomsko ceno storitve pomoč
družini na domu v višini 17,76 €/uro, ki velja s 01.01.2012.
2. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da soglaša s predlagano subvencijo storitve pomoč družini na
domu v višini 80,74 %, ki velja s 01.01.2012.
3. Cena storitve pomoč družini na domu z vključeno subvencijo Občine
Jesenice znaša za uporabnika:
- ob delavnikih 3,42 €/uro,
- ob nedeljah 4,79 €/uro ter
- ob praznikih in dela prostega dni 5,13 €/uro.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2012 – PRVA
OBRAVNAVA.
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Uvodno obrazložitev je dala Brigita Džamastagič, predsednik Odbora pa je nato
podal še poročilo o sprejetih sklepih drugih delovnih teles Občinskega sveta
občine Jesenice.
V razpravi so sodelovali:
Igor Arh:
Na prejšnji seji je bilo pri razpravi o najemnini za uporabo javne
infrastrukture rečeno, da se bo ta infrastruktura poskušala v enem delu na
novo oceniti, tako da bo lahko izračunana nova lastna cena te
infrastrukture. Zanima ga, ali so v prihodkih, ki so načrtovani v proračunu za
leto 2012 predvideni prihodki na osnovi stare vrednosti te infrastrukture oz.
ali se je že upošteval kakšen preračun vrednosti.
Brigita Džamastagič:
Prihodki iz tega naslova so načrtovani na osnovi obstoječih podatkov.
Najemnina iz naslova vročevoda je trenutno ocenjena v višini 358.000 EUR,
subvencija pa v višini 75.000 EUR, ker se z novimi cenitvami infrastrukture
še ne razpolaga.
Borut Žigon:
Nogometno igrišče Podmežaklo je preobremenjeno, zato se mu zdi
smiselno, da bi morali kmalu začeti reševati tudi to problematiko.
Matjaž Peskar:
Pohvalil bi pripravljeni predlog proračuna, saj sta že v prvi obravnavi
upoštevani njegovi pobudi iz ene od prejšnjih sej Odbora, da naj se
namenijo sredstva za obnovo strehe na stavbi Gledališča Toneta Čufarja
ter da naj se še naprej določena sredstva namenjajo za prenovo letovišča
DPM v Novigradu.
Oto Kelih
Vsako leto se obravnava zatečeno stanje, saj je premalo narejenega na
racionalizaciji dela javnih zavodov. Vsak zavod ima svojega računovodja,
ipd., zato bo na tem področju potrebno nekaj narediti.
Sredstva se namenjajo za posamezne aktivnosti, potem pa se ne ve, ali so
bile izdelane določene analize ali ne, ker to iz samega opisa ni razvidno.
Ne ve, koliko mladih koristi letovišče v Pineti, zato se boji, da ne bo po
obnovi letovišča prišlo do take situacije, kot je v Finidi, kjer je Občina v
začetku imela sedem počitniških prikolic, sedaj pa ima samo še eno.
Sredstva za politične stranke že četrto leto kar mirujejo, čeprav so ravno
one tiste, ki oblikujejo delo Občinskega sveta.
Pri občinskih prejemkih je nekje indeks 118 in 205. Ta indeks je pri drugih
prejemkih, ne glede na to, ali so zamrznjene cene ali ne.
Pri energetski sanaciji se pisarniški material povečuje iz 7.000 EUR na
19.000 EUR.
Subvencije javnim podjetjem so zelo različne. Nekje so bile letos manjše,
pa se sedaj za naslednje leto povečujejo, spet drugje pa so bile bistveno
večje, pa se sedaj zmanjšujejo za polovico.
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Pri proračunski postavki 7100 Razvojni programi in projekti se na kontu
4021 Posebni material in storitve povečuje znesek iz 10.000 EUR na
56.800 EUR.
Strinja se s predlogom, da se povečajo sredstva za humanitarne
organizacije, kajti tisti, ki svoje postavke uveljavijo v proračunu, so ves čas
na boljšem, kot tisti, ki jo niso uveljavili.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2012 –
PRVA OBRAVNAVA, z naslednjimi pripombami in predlogi iz razprave:
nogometno igrišče Podmežaklo je preobremenjeno, zato bi bilo
smiselno, da bi kmalu začeti reševati tudi to problematiko;
vsako leto se obravnava zatečeno stanje, saj je premalo narejenega na
racionalizaciji dela javnih zavodov. Vsak zavod ima svojega
računovodja, ipd., zato bo na tem področju potrebno nekaj narediti;
sredstva se namenjajo za posamezne aktivnosti, potem pa se ne ve,
ali so bile izdelane določene analize ali ne, ker to iz samega opisa ni
razvidno;
koliko mladih koristi letovišče v Pineti, da ne bo po obnovi letovišča
prišlo do take situacije, kot je v Finidi, kjer je Občina v začetku imela
sedem počitniških prikolic, sedaj pa ima samo še eno;
sredstva za politične stranke že četrto leto kar mirujejo, čeprav so
ravno one tiste, ki oblikujejo delo Občinskega sveta;
pri občinskih drugih prejemkih je nekje indeks 118 in 205, ne glede na
to, ali so zamrznjene cene ali ne;
zakaj se pri energetski sanaciji povečuje strošek za pisarniški material
iz 7.000 EUR na 19.000 EUR;
zakaj so subvencije javnim podjetjem zelo različne. Nekje so bile
namreč letos manjše, pa se sedaj za naslednje leto povečujejo, spet
drugje pa so bile bistveno večje, pa se sedaj zmanjšujejo za polovico;
zakaj se pri proračunski postavki 7100 Razvojni programi in projekti
na kontu 4021 Posebni material in storitve povečuje znesek iz 10.000
EUR na 56.800 EUR;
povečajo naj se sredstva za humanitarne organizacije.
2. Do druge obravnave predloga Proračuna občine Jesenice za leto 2012 se
pripravijo pisni odgovori na vse pripombe in predloge, ki so bili podani v
prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11:
PREDLOG DOPOLNITVE CENIKA
VZDRŽEVANJU JAVNIH POVRŠIN.

ZA

OBRAČUN

STORITEV

PRI
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Uvodno obrazložitev je dal Ivan Hočevar.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da soglaša s predlogom dopolnitve cenika letnega vzdrževanja javnih
površin. Obstoječi cenik se dopolni z naslednjimi storitvami:
STORITEV

EM

CENA / EM
brez DDV (€)

CENA / EM z
DDV (€)

1.

Postavitev prometnega znaka (brez
materiala)

kos

57,00

68,40

2.

Zamenjava droga prometnega znaka
(brez materiala)

kos

57,00

68,40

3.

Zamenjava prometnega znak (brez
materiala)

kos

28,50

34,20

4.

Postavitev cestne zapore na podlagi
dovoljenja (enostavna zapora)

kos

98,00

117,60

5.

Intervencijska postavitev zapore
ceste

kos

135,00

162,00

Cene veljajo od prvega dne naslednjega meseca od sprejetja na Občinskem
svetu občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 12:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
12.1 Borut Žigon:
Na strani Fundacije za šport je razvidno, da se poleg javnih zavodov tudi klubi in
športna društva prijavljajo na razpise za pridobivanje finančnih sredstev. Ker med
prijavitelji ni bilo nobenega kluba oz. društva iz Jesenic, ga zanima, ali je Občina
Jesenice pripravljena pomagati tem športnim klubom in društvom pri prijavah na
razpise za pridobitev finančnih sredstev s strani Fundacije za šport.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 18.40 uri.

ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
OTO KELIH
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