OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za proračun in finance

Številka: 032-6/2014
Datum: 25. 3. 2014

SKRAJŠAN ZAPIS
34. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V PONEDELJEK, 24. 3. 2014, OB 16.00 V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Oto KELIH, Boris DOLŽAN, Ivana PRETNAR, Borut ŽIGON, Janko PIRC (do 17.30
ure) in Igor Arh (od 16.30 naprej) (6 od 7 članov).
ODSOTNI ČLAN:
Matjaž PESKAR.
OSTALI PRISOTNI:
Mag. Vitomir PRETNAR – direktor Občinske uprave, Brigita Džamastagič – vodja
Oddelka za finance, plan in analize, Marko MARKELJ – direktor Komunalne direkcije,
mag. Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor, mag. Vera DJURIĆ
DROZDEK – vodja Oddelka za gospodarstvo, Petra DEČMAN – vodja Oddelka za
družbene dejavnosti in splošne zadeve in Ivan HOČEVAR – direktor JKP JEKO-IN
d.o.o. Jesenice.
Predsednik Odbora je predlagal, da se dnevni red razširi s točko »Poročilo o realizaciji
Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem«, ostale točke pa se ustrezno
preštevilčijo. Predlagal je naslednji
SKLEP:
Dnevni red 34. redne seje Odbora za proračun in finance se dopolni tako, da se
pod zaporedno številko 4 doda točka »Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v
lasti Občine Jesenice za leto 2013, Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
v last Občine Jesenice za leto 2013«. Vse ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
Predsednik Odbora je nato v potrditev predlagal naslednji, dopolnjen
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DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 33. redne seje Odbora za proračun
in finance z dne 20. 2. 2014
2. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za
območje občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
3. Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2013 s poročilom o
porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih sredstev
4. Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem: Načrt
razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2013,
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2013
5. Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o obračunavanju stroškov za uporabo
javne kanalizacije
6. Predlog za spremembo cen za odvajanje in čiščenje odpadnih vod ter za storitve,
vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave
7. Predlog za uskladitev cen ravnanja s komunalnimi odpadki z uredbo o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb v občini Jesenice
8. Predlog odpisa terjatev s pripadajočimi obrestmi
9. Informacija o Poslovnem načrtu podjetja JEKO-IN d.o.o. Jesenice za leto 2014
10. Poročilo o zaključku investicije v Športno dvorano Podmežakla (I. in II. Faza)
11. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 33. REDNE SEJE
ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE Z DNE 20. 2. 2014
Razprave in pripomb na zapisnik 33. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 33. redne
seje Odbora za proračun in finance z dne 20. 2. 2014.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ TER
PODLAGAH IN MERILIH ZA OBMOČJE OBČINE JESENICE- DRUGA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
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Razprave in vloženih amandmajev 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 ter podlagah
in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Jesenice v drugi
obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO
2013 S POROČILOM O PORABI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN
PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV
Uvodno obrazložitev je podala Brigita Džamastagič.
V razpravi so sodelovali:
Oto Kelih je povedal, da ga motita dve stvari. Prva je, da je bila največja napaka
storjena pri lastni odprodaji osnovnih sredstev in zemljišč ter pri evropskih sredstvih,
kjer je tudi najmanjši indeks pri prihodkih. Pri odhodkih pa potem trpijo investicije, kar
se iz leta v leto ponavlja. Kot drugo pa ga motijo tudi prerazporeditve, ki jih je zelo
veliko. Ne ve, ali je to posledica slabega planiranja, saj med večjimi najdemo nekatere,
ki se ponavljajo, veliko prerazporeditev je iz Športne dvorane Podmežakla, iz Savskih
jam in tudi iz plač.
Brigita Džamastagič je povedala, da kar se tiče kapitalskih prihodkov iz naslova
prodaje premoženja, gre res za odstopanja, predvsem zato, ker se že nekaj let trudimo
oz. dajemo v načrt prodajo Plavškega travnika, vendar to ni realizirano. Tudi pri prodaji
stanovanj je finančno realizacija nekoliko nižja od načrtovane.
Glede investicij pa je povedala, da smo lahko veseli, da smo športno dvorano uspeli
financirati, tako prihodkovno kot odhodkovno, v skladu s planom. Drugi večji efekt pa je
zamik že večletne investicije »Gorki«, ki se iz leta v leto zamika.
V letu 2013 je bilo res precej prerazporeditev, predvsem na račun financiranja izvedbe
EuroBasketa. Konec leta 2012, ko se je pripravljal proračun, se še ni vedelo točno,
kakšna bo struktura financiranja tekočih sredstev, tako imenovane Fan Zone, zato se
veliko prerazporeditev nanaša na to financiranje.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da
sprejme predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2013.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM: NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V
LASTI OBČINE JESENICE ZA LETO 2013, NAČRT PRIDOBIVANJA
NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LAST OBČINE JESENICE ZA LETO 2013
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
V razpravi so sodelovali:
Oto Kelih
Pove, da se dostikrat pojavi, da nekatere stvari niso zaključene, ker niso bile narejene
odmere, ali je res z Geodetsko upravo tak problem, saj je to dejansko najnižji indeks v
pridobivanju prihodkov.
Valentina Gorišek
Pove, da odmere tečejo in tukaj nič ne krivimo Geodetsko upravo, saj, preden se z
nasprotno stranko zmenimo, traja kar nekaj časa in seveda potem traja tudi nekaj
mesecev izvedba na terenu in izdaja odločbe. Več ali manj tisto, kar ni bilo realizirano,
pa je bil pogoj za realizacijo geodetska odmera, je že vključeno v letni načrt
pridobivanja in razpolaganja premoženja za leto 2014. Kar ni bilo zaključeno v lanskem
letu, naj bi bilo zaključeno v letošnjem letu. Tudi sredstva za pridobivanje so
zagotovljena oz. so upoštevani prihodki za leto 2014.
Oto Kelih
Pove, da je postavil vprašanje zato, ker se prevečkrat pojavlja, da ni odmera narejena
oz. ni narejena pravočasno.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da
sprejme Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem:
- Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za
leto 2013 in
- Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za
leto 2013.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 5:
PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBI PRAVILNIKA O OBRAČUNAVANJU
STROŠKOV ZA UPORABO JAVNE KANALIZACIJE
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj, v nadaljevanju pa še Ivan Hočevar.
V razpravi so sodelovali:
Boris Dolžan:
Zanima ga, kako je glede na porabo vode, če ima kdo manjšo greznico, jo mora prazniti
vsako leto, a zaradi tega ni vode nič več porabil, se pa to dodatno zaračunava in to ni
pošteno.
Ivan Hočevar:
Pove, da je z Odlokom določeno in tudi strošek je preračunan, da se na dve leti na
račun teh prihodkov črpa in čisti greznica.
Marko Markelj:
Pove, da sama Uredba predpisuje, da bi se čiščenje moralo opravljati enkrat na tri leta.
Že pri pripravi Odloka se je zmanjšalo, in sicer, da se opravi črpanje in čiščenje
greznice enkrat na dve leti. Je pa dejstvo, da če ima občan majhno čistilno napravo ali
greznico, je potem to potrebno večkrat čistiti. Občani imajo tudi take greznice, da vode
ne držijo in da jo že 20 let niso praznili. Tako, da bo vsaj to prišlo na red, da bo
greznični gošč očiščen enkrat na dve leti.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da
sprejme predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o obračunavanju stroškov za
uporabo javne kanalizacije.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG ZA SPREMEMBO CEN ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD
TER ZA STORITVE, VEZANE NA OBSTOJEČE GREZNICE IN MALE KOMUNALNE
ČISTILNE NAPRAVE
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj, v nadaljevanju pa še Ivan Hočevar.
V razpravi so sodelovali:
Igor Arh:
Zanima ga, ali je dejansko število vodomerov večjega formata toliko več, da pokrije
celotni strošek tega dela z ozirom, da se načeloma večina cen za navadne uporabnike
tudi zmanjšuje.
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Ivan Hočevar:
Pove, da gre tukaj za tako imenovano predračunsko ceno in omrežnine in storitve. Čez
eno leto bo nov elaborat, ki ga je potrebno pripraviti vsako leto do 31. marca. V novem
elaboratu bodo predvidene obračunske cene, ki bodo konec leta dosežene na podlagi
dejanskih rezultatov in seveda predračunske cene, ki bodo morale temeljiti na planu za
leto 2015. Tukaj se bo potem videlo, ali je bil plan realno narejen in ali smo s temi
cenami dosegli pozitivno nulo. V nasprotnem primeru, če bi prišlo do kakršnegakoli
plusa ali pa minusa, se v naslednjem letu potem ta preračun oz. poračun naredi. Vsako
odstopanje pa bo moralo biti temeljito pojasnjeno. Dogaja se tudi, da se je količina
porabljene pitne vode na letnem nivoju dve leti zaporedoma zmanjšala za 4,5 %.
Oto Kelih:
Pove, da želi jasno vedeti, koliko se bo ta sprememba poznala na položnici, ker to
občane zanima, na podlagi tega pa se bo potem odločilo, ali se s tem strinjamo ali ne.
Ivan Hočevar:
Pove, da je to obrazloženo v gradivu na 4. strani – Vpliv spremembe na komunalni
položnici.
Oto Kelih:
Pove, da se pri pregledu položnic komunalnih storitev s strani Jeko-in ne znajde.
Ivan Hočevar:
Pove, da so glede položnic imeli inšpektorico, ki jim je dala v roke prilogo 2 Uredbe o
metodologiji in povedala, da na položnici morajo biti samo te postavke. V omrežnini je
tako najemnina kot zavarovanje, tega pa na položnici seveda ni. V elaboratu pa se vidi
iz česa vse se sestoji omrežnina v tem primeru, v drugih primerih pa uporabe javne
infrastrukture. Na položnici pa so samo tiste postavke, ki jih predvideva Uredba
oziroma priloga k Uredbi.
Oto Kelih:
Pove, da z odgovorom ni zadovoljen, ker ni točen.
Ivan Hočevar:
Še enkrat pove, da je odgovor evidentno napisan v gradivu.
Oto Kelih:
Pove, da izhaja iz tega, ker so v javnosti velike razprave, in sicer koliko so se sedaj
podražile komunalne storitve. Zato ga zanima, koliko se bo to poznalo na položnici.
Ivan Hočevar:
Na položnici bo znesek manjši, kot je bil do sedaj, razen za večstanovanjske objekte,
kjer se za vsako stanovanje vzame za izračun omrežnine DN 20, ki pa je določilo
Uredbe.
Pove še, da DN 13 v praksi še obstaja, vendar je Uredba izenačila DN 13 in DN 20,
prej je bil DN 13 kot faktor 1 in je bil DN 20 že z večjim faktorjem. Sedaj se računa
faktor 1 na DN 20.
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Igor Arh:
Pove, da, če ima prav v spominu, je bila pri malih čistilnih napravah in greznicah cena
visoka tudi zaradi tega, ker je bil zmanjšan odvoz blata na čistilno napravo. Z novim
obračunom, glede na to, da bodo vse greznice in male čistilne naprave upoštevane, bo
bistveno večje število enot, ki se bodo obdelovale, bistveno več bo tudi tistih, ki bodo to
plačevali, bi pričakovali, da bo končen strošek na enoto nižji, je pa obratno.
Ivan Hočevar:
Pove, da so imeli s prejšnjo ceno negativni poslovni izid, z novo ceno pa bodo imeli
pozitivno nulo. Na vseh dejavnostih se s planom planira pozitivna nula.
Marko Markelj:
Pove, da bo odgovoril na prvo vprašanje, ki ga je postavil Oto Kelih, in sicer
konkretno pomeni, da bodo s spremembo omrežnine enostanovanjski objekti, ki so
trenutno priključeni na vodovod in odvajanje odpadnih voda, plačevali nižjo omrežnino
– iz 2,1887 €/mes. na 1,1671 €/mes. Pri večstanovanjskih objektih – blokih, pa bo
podobno kot pri vodi. Kakšna bo razlika v ceni, pa se ne more sedaj vedeti, ker je vsak
blok imel izračunano omrežnino glede na število stanovanj in priključen števec. Sedaj
pa bo vsaka stanovanjska enota v bloku plačevala 1,1671 €/mes. Cena za odvajanje
komunalne odpadne vode pa se ne spreminja. Glede čiščenja pa bo omrežnina za
vsakega nižja od dosedanje, se pravi iz 1,1684 €/mes. na 0,8473 €/mes. Glede
čiščenja komunalne odpadne vode po pove, da je sedanja veljavna cena 0,2061€/m3,
predlagana cena pa je 0,1811 €/m3, se pravi 12,13 % nižja. To je tudi posledica
spremembe prevzema blata iz čistilnih naprav in greznic, ker je v izračunu večja
količina, ki bo skozi to prišla na samo čistilno napravo. Pri greznicah pa je dejansko
lahko pri omrežnini nižja veljavna cena, ki so jo plačevali, pri strošku storitve pa je lahko
podražitev nenormalno visoka, ker v dveh ali štirih letih tudi enkrat ni bilo čiščenje
naročeno. Sedaj pa se bo storitev plačevala mesečno, po porabljeni vodi.
Boris Dolžan:
Zanima ga, kako se zaračunava odvoz gošče, in sicer ali se zaračunava odvoz gošče
od greznice do čistilne naprave oz. kam se ta gošča odpelje. Videl je namreč že, da
delavci to zlijejo kar v najbližji jašek.
Ivan Hočevar:
Pove, da se gošča mora odpeljati na čistilno napravo, kjer se mora vse tudi evidentirati,
zato prosi za datum in številko tistega, ki to dela, ker je to kršitev delovne obveznosti.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice,
da poda soglasje k predlogu za spremembo cen za odvajanje in čiščenje
odpadnih vod ter za storitve vezane na obstoječe greznice in male komunalne
čistilne naprave:
1. Odvajanje komunalne odpadne vode:
1. odvajanje komunalne odpadne vode
2. omrežnina odvajanje

cena
0,2060 €/m3
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Premer vodomera
DN ≤20
20 ˂ DN ˂ 40
40 ≤ DN ˂ 50
50 ≤ DN ˂ 65
65 ≤ DN ˂ 80
80 ≤ DN ˂ 100
100 ≤ DN ˂ 150
150 ≤ DN
V cenah ni vračunan davek na dodano vrednost.

cena (€/mes.)
1,1671
3,5013
11,671
17,5065
35,013
58,355
116,71
233,42

2. Čiščenje komunalne odpadne vode:
1. čiščenje komunalne odpadne vode
2. omrežnina čiščenje
Premer vodomera
DN ≤20
20 ˂ DN ˂ 40
40 ≤ DN ˂ 50
50 ≤ DN ˂ 65
65 ≤ DN ˂ 80
80 ≤ DN ˂ 100
100 ≤ DN ˂ 150
150 ≤ DN
V cenah ni vračunan davek na dodano vrednost.

cena
0,1811 €/m3.
cena (€/mes.)
0,8473
2,5419
8,4730
12,7095
25,4190
42,3650
84,7300
169,4600

3. Storitve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave
(MKČN)
Storitev
cena
1.
storitve, vezane na greznice in MKČN
0,5827 €/m3
2.
omrežnina čiščenje
Premer vodomera
cena (€/mes.)
DN ≤20
0,8473
20 ˂ DN ˂ 40
2,5419
40 ≤ DN ˂ 50
8,4730
50 ≤ DN ˂ 65
12,7095
65 ≤ DN ˂ 80
25,4190
80 ≤ DN ˂ 100
42,3650
100 ≤ DN ˂ 150
84,7300
150 ≤ DN
169,4600
V cenah ni vračunan davek na dodano vrednost.
2. Cene veljajo od prvega dne naslednjega meseca od sprejetja na občinskem
svetu Občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 5
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Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG ZA USKLADITEV CEN RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI Z
UREDBO O METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB V OBČINI JESENICE
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj, v nadaljevanju pa še Ivan Hočevar.
V razpravi so sodelovali:
Boris Dolžan:
Zanima ga, zakaj se cena za zabojnike za ravnanje s kuhinjskimi odpadki povečuje.

Ivan Hočevar:
Glede ravnanja s kuhinjskimi odpadki se dejansko strošek povečuje, ker so izračunani
vsi stroški in ker se ne povečuje število oseb, ki bi se vključile v to obliko ravnanja z
biološkimi odpadki. Celo nasprotno, ljudje sami kompostirajo. Vendar, ker beležijo kar
nekaj bioloških odpadkih v mešanih komunalnih odpadkih, bodo dali možnost ljudem in
začeli zbirati biološke odpadke tudi v zbirnem centru. Skladno z Uredbo pa so dolžni
omogočiti ločeno zbiranje bioloških odpadkov. Vedeti je potrebno, da je procesiranje
bioloških odpadkov enako ali dražje kot je za mešane komunalne odpadke. Peljejo jih v
Radovljico, kjer jih pretovorijo na kontejnerje in nato jih peljejo v Ljubljano. Ne smejo pa
dovoljevati, da so biološki odpadki med mešanimi komunalnimi odpadki.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice,
da poda soglasje k predlogu cen ravnanja s komunalnimi odpadki za
gospodinjstva

str. Jav. infra - zbiranje kom. odp.
str. Jav. infra - odlaganje kom. odp.
storitev - zbiranje
storitev - obdelava
storitev - odlaganje

EM (št. oseb)
1
1
1
1
1

EM (kg)
21,8
13,17
21,8
13,81
13,17

Cena (EUR/kg)
0,0042
0,0402
0,0676
0,0282
0,0206

Cena v EUR
0,0916
0,5293
1,4737
0,3894
0,2712
2,7551

2. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice,
da poda soglasje k predlogu cen ravnanja s komunalnimi odpadki za ostale
povzročitelje vključene v gospodarsko javno službo (poslovna dejavnost,
društva, vikendi)
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Za 80 l zabojnik

str. Jav. infra - zbiranje kom. odp.
str. Jav. infra - odlaganje kom. odp.
storitev - zbiranje
storitev - obdelava
storitev - odlaganje

EM
zaboj/mesec
zaboj/mesec
zaboj/mesec
zaboj/mesec
zaboj/mesec

Cena v EUR
0,136
2,384
2,456
1,072
1,24
7,288

EM
zaboj/mesec
zaboj/mesec
zaboj/mesec
zaboj/mesec
zaboj/mesec

Cena v EUR
0,204
3,576
3,684
1,608
1,86
10,932

EM
zaboj/mesec
zaboj/mesec
zaboj/mesec
zaboj/mesec
zaboj/mesec

Cena v EUR
0,0017
0,0298
0,0307
0,0134
0,0155
0,0911

Za 120 l zabojnik

str. Jav. infra - zbiranje kom. odp.
str. Jav. infra - odlaganje kom. odp.
storitev - zbiranje
storitev - obdelava
storitev - odlaganje

Za 1 liter oz. m2

str. Jav. infra - zbiranje kom. odp.
str. Jav. infra - odlaganje kom. odp.
storitev - zbiranje
storitev - obdelava
storitev - odlaganje

V primeru ostalih velikosti zabojnika se cena za liter ravnanja s komunalnimi
odpadki pomnoži z prostornino posode.
3. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice,
da sprejme ceno za ravnanje s kuhinjskimi odpadki iz gospodinjstev v višini
0,1628 €/liter/mesec.
4. 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
80 l
120 l
240 l

Cena brez DDV
(€/zabojnik/mesec)
13,0240
19,5360
39,0720

5. Cene pričnejo veljati s 1. 4. 2014.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG ODPISA TERJATEV S PRIPADAJOČIMI OBRESTMI
Uvodno obrazložitev je podala mag. Vera Djurić Drozdek, ki je na vprašanje Borisa
Dolžana, s kakšno dejavnostjo se je g. Herman Erik ukvarjal, odgovorila, da se je
ukvarjal s prevozništvom.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP ŠT. 1:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da
dovoli odpis dolga z naslova Posojilne pogodbe, sklenjene dne 10. 6. 1998,
Hermanu Eriku, v višini glavnice 2.620,93 EUR.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 5
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
in
SKLEP ŠT. 2:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da
dovoli odpis preostalega dolga, ki izvira iz obresti podjetnikov, v zneseku
23.451,19 EUR.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 5
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
INFORMACIJA O POSLOVNEM NAČRTU PODJETJA JEKO-IN D.O.O. JESENICE
ZA LETO 2014
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj, v nadaljevanju pa še Ivan Hočevar.
V razpravi so sodelovali:
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Igor Arh:
Zanima ga, ali se bo Odlok, če bo sprejet, začel uporabljati šele čez dve leti oz. se bo
takrat šele začelo redno čiščenje greznic in je zato v tabeli predvidena nižja cena, ali je
to zaradi kakšnega drugega razloga. Prav tako pove, da na 27. strani Poslovnega
načrta pri tabeli 24 - Cena zbiranja bioloških razgradljivih kuhinjskih odpadkov v Občini
Jesenice - uporabljajo sedaj ceno na kilogram 0,2656 eur in je v primerjavi z obstoječo
ceno bistveno višja, kot jo prikazujejo v točki, ki smo jo prej upoštevali.
Ivan Hočevar:
Pove, da kar se tiče količine grezničnih gošč, se bo sedaj črpalo po planu, ker so se
evidence točno uredile in se natančno ve, koliko greznic je potrebno v letošnjem letu
izprazniti, glede na to, da bo dve leti minulo od prejšnjega praznjenja. Kar nekaj greznic
pa se bo ukinilo - Podmežakla. Črpajo pa se samo prvi prekati in so zato na tej količini
tudi bazirali ceno. Ali bo to več ali manj pa je sedaj to težko povedati.
Do razlike prihaja tudi zaradi tega, ker so v preteklosti nekateri greznice dali čistiti, drugi
pa ne. Glede cene iz plana pa je ta trenutek zelo težko dati odgovor.
Marko Markelj:
Pove, da se biološki odpadki stehtajo in se potem iz teže preračuna na litre posod - 80 l
posoda sprejme 80 l odpadkov, ima pa jih v zabojniku 30 l, ki tehtajo 40 kg. Vse, kar se
stehta, se potem podeli na obstoječe volumne zabojnikov za biološke odpadke, zato je
tudi razlika med litri in kilogrami. Manjšega zabojnika od 80 l ni in je možnost, da ima
lahko več gospodinjstev en zabojnik za biološke odpadke.
Boris Dolžan:
Zanima ga, če je mogoče predvideno, da bi se odpadki tehtali.
Marko Markelj:
Pove, da tega v Sloveniji še nima nobena občina, ker je zelo draga aparatura, ki bi se
morala montirati na smetarska vozila.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance je seznanjen s Poslovnim načrtom JEKO-IN, d.o.o.,
Jesenice za leto 2014.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
POROČILO O ZAKLJUČKU INVESTICIJE V ŠPORTNO DVORANO PODMEŽAKLA
(I. IN II. FAZA)
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman, ki je na vprašanje Boruta Žigona, kje
so tribune, ki so bile sestavljene, ker je bilo rečeno, da bodo na nogometnemu igrišču,
odgovorila, da ima te tribune shranjene Zavod za šport Jesenice.
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Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance se je seznanil s Končnim poročilom o izvajanju
projekta rekonstrukcije Športne dvorane Podmežakla I. in II. faza (2007 – 2013).
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11:
VPRAŠANJA IN POBUDE
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo Odbora zaključil ob 17.45.

ZAPISALA:
NADA POPOVIČ

PREDSEDNIK
OTO KELIH
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