OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za proračun in finance
Številka: 032-11/2012
Datum: 18.05.2012

SKRAJŠAN ZAPIS
17. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 17.05.2012, OB 15.30 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Oto KELIH, Igor ARH (do 15.40 ure), Janko PIRC, Boris DOLŽAN, Ivana PRETNAR
in Borut ŽIGON (6 od 7).
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN: Matjaž PESKAR.
OSTALI PRISOTNI:
Nataša JOVIČIČ – Oddelek za gospodarstvo, Marko MARKELJ – direktor Komunalne
direkcije, Ivan HOČEVAR – direktor JKP JEKO-IN, d.o.o., Jesenice (delno) in mag.
Božena RONNER – svetovalka župana.
Ker ni bilo predlogov za spremembo dnevnega reda, je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 16. redne seje Odbora za
proračun in finance z dne 19.04.2012.
2. Poročilo o obratovanju odlagališča Mala Mežakla in informacija o postopkih za
zagotovitev predpisanih ravnanj s komunalnimi odpadki na odlagališču Mala
Mežakla.
3. Poročilo o poslovanju Razvojnega centra Jesenice d.o.o., družba za razvoj
novih materialov in tehnologij od ustanovitve do 30.03.2012.
4. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 16. REDNE SEJE
ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE Z DNE 19.04.2012.
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Razprave in pripomb na zapisnik 16. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 16. redne
seje Odbora za proračun in finance z dne 19.04.2012.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
POROČILO O OBRATOVANJU ODLAGALIŠČA MALA MEŽAKLA IN
INFORMACIJA O POSTOPKIH ZA ZAGOTOVITEV PREDPISANIH RAVNANJ S
KOMUNALNIMI ODPADKI NA ODLAGALIŠČU MALA MEŽAKLA.
Poročilo sta pojasnila Marko Markelj in Ivan Hočevar.
V razpravi so sodelovali:
Oto Kelih:
Zanima ga neenotnost pri cenah, tako pri zunanjih občinah, kot tudi pri
lastnicah deponije. Ta neenotnost pri cenah s pojavlja ves čas, ne glede na to,
katera stvar se obravnava.
Ko se je sprejemalo finančno jamstvo, je bilo rečeno, da bodo to jamstvo
plačevali vsi. V gradivu ni zasledil podatka, ali se to izvaja, ali ne oz. ali je to
jamstvo že zajeto v ceni 85 EUR.
V gradivu je navedeno, da je do konca leta 2013 potrebno postaviti drugo fazo.
Sedaj je mimo že polovica leta 2012 in glede na dolgotrajnost postopkov se
postavlja vprašanje, ali bo to možno izpeljati. Vse investicije v teku namreč
zaostajajo, saj se na primer za pridobitev zemljišč potrebuje kar tri leta, kar je
že skoraj smešno.
Približno 42 % odpadkov na Malo Mežaklo se pripelje iz drugih občin, s tem,
da je razmerje med lastnicami deponije zelo različno. Kranjska Gora je lastnica
manjšega deleža, vendar prispeva večjo količino odpadkov, ravno tako tudi
Žirovnica.
Prikazan je zaključen rezultat poslovanja, vendar zelo skromno, saj je glede
finančnega poslovanja prikazana samo ena tabela. Na Odboru se zato težko
kaj širše razpravlja okoli tega, kljub temu, da so to dejanski rezultati, ki se ne
morejo spremeniti.
Zaključek ga moti iz tega vidika, da je bilo boljše delo, pa je 5.000 EUR izgube,
lansko leto pa je bilo 2.600 EUR dobička.
Marko Markelj:
Plan je bil, da bo leta 2011 pozitivno poslovanje, vendar je bila potem na koncu
izguba.
V poročilu prikazane cene izkazujejo neko neenotnost, vendar je dejanska
cena, ki jo plačujejo občani Jesenic in Žirovnice,33,64 EUR za tono odloženih
odpadkov. Navedena cena 43,98 EUR pa je bila potrjena, vendar ni bila
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uveljavljena. Kranjska Gora ima ceno 17,08 EUR za tono, glede na to, da oni s
ceno ne plačujejo najemnine. Cena 33,64 EUR je cena z najemnino, tako da,
če se Kranjski Gori zraven doda najemnina, je praktično cena ista oz. nekoliko
nižja, ker določene zadeve pri izvajanju dejavnosti opravlja Komunala Kranjska
Gora (zaračunavanje, izterjave, ipd.). Ostale uporabnice deponije pa imajo
višjo ceno, tako kot je bilo tudi sprejeto na Občinskem svetu.
Finančno jamstvo je bilo uvedeno v letošnjem letu, zato v samem poročilu za
odlagališče Mala Mežakla za leto 2011 ni navedeno, plačujejo pa ga vsi tuji
dovozi. Lastnice deponije pa imajo to jamstvo sprejeto na občinskih svetih,
finančno jamstvo pa plačujejo tisti povzročitelji oz. uporabniki, ki imajo pogodbo
za odvoz odpadkov z JEKO-IN-om. Občani pa finančnega jamstva še ne
plačujejo, ker so cene zamrznjene. Tu je tudi izpad pobranega finančnega
jamstva s strani lastnic deponije, ker se ne pobira celotno potrebno finančno
jamstvo.
Po veljavni Uredbi je potrebno do konca leta 2013 postaviti obdelavo odpadkov
oz. biološko stabilizacijo sortiranih odpadkov pred samim odlaganjem. To je
bila naloga konzorcija CERO, je pa sedaj v podpisu pogodba za pridobitev
zemljišča od Sklada, ki bo pridobljeno na ime Občine Jesenice, tako da se bo
lahko pričelo s postopki izgradnje in zagotovitve biološke stabilizacije
odpadkov, da bo do leta 2013 to tudi izvedeno.
Lastništvo deponije je v razmerju 20:10:70 %. Iz samega poročila je razvidno,
da se tem količinam nekako približuje s strani občine Jesenice, ki ima
odloženih 66,64 % odpadkov. Žirovnica ima odloženih 10,11 %, občina
Kranjska Gora pa ima višjo količino odloženih odpadkov, kot pa je njen delež
deponije. Vse usmeritve s strani predpisov pa so v tem, da je dejansko
potrebno spraviti količino odloženih odpadkov na prebivalca pod 222
kg/osebo/leto.
Finančno poročilo za odlagališče bo bolj obrazloženo pri obravnavi letnega
poročila JEKO-IN za 2011, ki bo v obravnavi v mesecu juniju.
Ivan Hočevar:
Občine, ki so dovažale odpadke, so bile pravočasno opozorjene glede
finančnega jamstva, vendar so to opozorilo enostavno spregledale. Ko so bile
postavljene pred dejstvo, da se ne bo sprejemalo odpadkov iz njihovih območij,
so sprejele ustrezne sklepe, tako da sedaj razen dveh lastnic (Jesenice in
Žirovnica), vse ostale občine poravnavajo tudi finančno jamstvo.
V prvih treh mesecih leta 2012 je razlika med pripeljanimi in odloženimi
odpadki še pomembno večja, kot je prikazana v poročilu za leto 2011. Vse
občine so namreč pričele ločeno zbirati biološke odpadke in se to pozna na
primer v občini Jesenice na mesečni ravni okoli 3.000 ton takih odpadkov.
Poleg tega pa se s premično sortirnico odpadke še dodatno sortira, tako da se
ocenjuje, da bi do konca leta lahko prišli z mešanimi komunalnimi odpadki iz
gospodinjstev pod 20.000 ton.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP 1:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
soglaša z odlaganjem preostanka odpadkov iz drugih občin na odlagališču
Mala Mežakla, po ceni 85 EUR/tono odloženih odpadkov, v okviru skupne
dovoljene letne količine odloženih odpadkov 32.090 ton, ki je določena v
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Okoljevarstvenem dovoljenju št. 35407-5/2009-18 z dne 19.11.2011. Za podpis
ustreznih pogodb se pooblašča župana občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

SKLEP 2:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
soglaša s kupnim nastopom na razpisih za obdelavo mešanih komunalnih
odpadkov in odlaganja preostanka komunalnih odpadkov s koncesionarjem
Ekogor d.o.o. in JEKO-IN, d.o.o. po že sklenjenih pogojih za obdelavo in
odlaganje mešanih komunalnih odpadkov ter veljavnim okoljevarstvenim
dovoljenjem za odlagališče Mala Mežakla. O nadaljnjih postopkih se redno
informira Občinski svet.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.
in
SKLEP 3:
Odbor za proračun in finance je seznanjen s poročilom o obratovanju
odlagališča Mala Mežakla za leto 2011 in z informacijo o vodenih postopkih za
zagotovitev predpisanih ravnanj s komunalnimi odpadki na odlagališču Mala
Mežakla.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
POROČILO O POSLOVANJU RAZVOJNEGA CENTRA JESENICE D.O.O.,
DRUŽBA ZA RAZVOJ NOVIH MATERIALOV IN TEHNOLOGIJ OD USTANOVITVE
DO 30.03.2012.
Poročilo je pojasnila Nataša Jovičič.
V razpravi so sodelovali:
Oto Kelih:
Glede na to, da so šele meseca julija začeli s poslovanjem, je težko sedaj
presojati, koliko je to poslovanje uspešno. Nekatere stvari bodo izpeljane z
zamikom, vendar pričakujejo, da bo do leta 2013 vse realizirano v
predvidenem obsegu.
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Za šest mesecev poslovanja se ne more zahtevati boljše poročilo, saj so v tem
obdobju praktično ustvarili samo 70.000 EUR lastnih sredstev, vse ostalo pa so
državna in evropska sredstva.
Borut Žigon:
Zanima ga, kdaj bo Občina plačala omenjenih 300.000 EUR oz. ali je morda ta
sredstva že plačala. Zanima pa ga tudi, koliko svojih sredstev bodo investirali
ostali sofinancerji projekta.
Nataša Jovičič:
Občina je plačala 48.100 EUR ustanovitvenega kapitala, ostala sredstva pa naj
bi plačala v letošnjem ali v prihodnjem letu za nakup opreme in zgradbe.
Vsi sofinancerji naj bi investirali v nakup opreme in zgradbe. Občine Jesenice
ima pri tem financiranju 4,1 % delež. V družbeni pogodbi pa so opredeljeni
tako odstotki, kot tudi vrednosti, koliko mora posamezen družbenik prispevati.
Janko Pirc:
Zanimivo je, da ne smejo dobiti na vpogled teh podatkov in da je to neka tajna,
na spletu pa so vsi ti podatki javni.
Pričakoval je, da bo do sedaj že nekaj narejenega, pa ni še nič, razen tega, da
je bilo ustanovljeno podjetje
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance se je seznanil s Poročilom o poslovanju RCJ
d.o.o. od ustanovitve do 30.03.2012.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 16.25 uri.

ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
OTO KELIH
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