OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za proračun in finance
Številka: 032-12/2014
Datum: 13. 6. 2014

SKRAJŠAN ZAPIS
36. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 12. 6. 2014, OB 17.30 V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Oto KELIH, Boris DOLŽAN, Ivana PRETNAR, Borut ŽIGON, Janko PIRC, Matjaž
PESKAR in Igor ARH (7 od 7).
OSTALI PRISOTNI:
Mag. Vitomir PRETNAR – direktor občinske uprave, Marko MARKELJ – direktor
Komunalne direkcije, mag. Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor,
Ines DVORŠAK – svetovalka za odnose z javnostmi in protokol, mag. Vera DJURIĆ
DROZDEK – vodja Oddelka za gospodarstvo, Ivan HOČEVAR – direktor JKP JEKOIN d.o.o. Jesenice in Andrej STUŠEK – direktor podjetja ENOS d.d.
Predsednik Odbora je prisotnim povedal, da jim je bi po pošti posredovan predlog za
uvrstitev dodatne točke na dnevi red 37. seje Občinskega sveta, ki pa jo mora
predhodno obravnavati tudi Odbor za finance, zato je predlagal naslednji
SKLEP:
Dnevni red 36. redne seje Odbora za proračun in finance se razširi tako, da se
nanj doda točka z naslovom »Predlog izračuna in oblikovanja izhodiščne cene
za distribucijo toplote«. Točka se obravnava kot 3. točka dnevnega reda, ostale
točke se ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
Predsednik Odbora je nato v potrditev predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 35. redne seje Odbora za
proračun in finance z dne 15. 5. 2014
2. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v občini
Jesenice ter projekte za mlajše odrasle – DRUGA OBRAVNAVA
3. Predlog izračuna in oblikovanja izhodiščen cene za distribucijo toplote
4. Predlog Sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne
kampanje za lokalne volitve 2014 v občini Jesenice
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5. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2014 (predlog)
6. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – 3. dopolnitev Načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2014 (predlog)
7. Predlog za zagotavljanje finančnega jamstva za potrebe zapiranja odlagališča
Mala Mežakla za leto 2015
8. Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in
šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2013
9. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve
10. Poročilo o stanju vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v občini Jesenice
11. Informacija o Letnem poročilu JEKO-IN za leto 2013
12. Informacija o izvajanju večjih projektov v občini Jesenice (januar – maj 2014)
13. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 35. REDNE SEJE
ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE Z DNE 15. 5. 2014
Razprave in pripomb na zapisnik 35. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 35. redne
seje Odbora za proračun in finance z dne 15. 5. 2014.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA OTROŠKE IN
MLADINSKE PROJEKTE V OBČINI JESENICE TER PROJEKTE ZA MLAJŠE
ODRASLE – DRUGA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
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 dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske
projekte v občini Jesenice ter projekte za mlajše odrasle – DRUGA
OBRAVNAVA.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG IZRAČUNA IN OBLIKOVANJA IZHODIŠČNE CENE ZA DISTRIBUCIJO
TOPLOTE
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj, v nadaljevanju pa še direktor podjetja
Enos d.d. Andrej Stušek.
V razpravi so sodelovali:
Igor Arh
Zanimalo ga je, katere so tiste spremenljivke, ki lahko še dodatno vplivajo na
spremembo cene in v katero smer se lahko določene stvari spreminjajo – navzgor ali
navzdol. Ali zmanjšanje količine spreminja ceno na gor?
Andrej Stušek
Pove, da zmanjšanje količine, samo povprečno ceno, ki jo računamo, dejansko lahko
rečemo, da jo spreminjamo navzgor ali navzdol, v primeru zmanjšanja količine
navzgor. Vendar pa to na definicijo same cene nima nobenega vpliva. Cena dejansko
sestoji iz treh elementov – variabilnega dela, fiksnega dela in števnine. Fiksni del in
števnina sta fiksna, variabilni del pa se spreminja s ceno toplote, kar pa nima nobene
direktne povezave s količino odjema.
Igor Arh
Zanima ga, do kakšnim okoliščin mora priti, da se predlaga nova cena.
Andrej Stušek
Pove, da je ena od okoliščin bistvena sprememba odjema toplote.
Ivan Hočevar
Pove, da je največja spremenljivka pri oblikovanju cen, vhodni energent za
proizvodnjo tople vode, kar pomeni, če se je cena plina spremenila, se je spremenil
tudi variabilni del.
Andrej Stušek
Pove še, da ne obstaja noben dogovor, ki bi definiral pri katerih procentih se lahko
zaprosi za spremembo izhodiščne cene.
Marko Markelj
Pove, da so cene regulirane. Vsakoletno je nova uredba sprejeta in z novo uredbo je
fiksni del cene zamrznjen, spreminja se lahko samo variabilni del glede na
spremembo cene energenta. V kolikor bi prišlo do 20% zmanjšanja porabljene tople
vode, se bistveno spremenijo pogoji za izvajanje koncesije in v tem primeru bi moral
koncesionar priti na občinski svet s predlogom spremembe cene, na katero bi moral
občinski svet dati soglasje in za spremembo nove povprečne izhodiščne cene
pridobiti soglasje pri agenciji. Glede na veljavno zakonodajo ni drugega načina
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spremembe cene. Na področju oskrbe s toploto ni za štiri leta naprej nobene
predvidene spremembe reguliranja cene. Tudi, če bi se poraba povečala ne more priti
do spremenjene cene.
Oto Kelih
Povedal je, da ugotavlja, da se je za to ceno uporabilo 11 zakonov, kar pomeni, da se
tega v tako kratkem času ne da preštudirati. Upa, da je komunalna direkcija vse te
zakone preštudirala in da je ugotovila, da je to dejansko v redu. Pri samem izračunu
pa je to potrebno jemati ravno tako, kot, da je to vse dokončno. Pove še, da ne ve, kaj
vse je zajeto v stroške dela, ki so kar 268.000 EUR, ter da se je do sedaj priključna
moč plačevala tudi v času, ko ni bilo kurilne sezone, zanima ga, če se to kaj
spremeni.
Marko Markelj
Pove, da sami splošni pogoji ostajajo enaki, kot so bili do sedaj, tako, da se priključna
moč oz. fiksni del plačuje na enak način kot se je do sedaj. Z razpisom se ta način
obračunavanja ne spreminja. Koncesionar prevzema splošne pogoje in podzakonske
akte, ki so bili sprejeti na občinskem svetu. Splošne pogoje, ki so v veljavi, bo
potrebno spremeniti, kajti sedaj so napisani za sedanjega izvajalca – Jeko-in in jih bo
za novega koncesionarja ponovno potrebno dati na občinski svet. Splošni pogoji pa
naj bi bili isti kot do sedaj.
Matjaž Peskar
Pojasni še, da je priključna moč opredeljena kot letni strošek, ki se plačuje po
dvanajstinah in predstavlja fiksni del cene.
Oto Kelih
Zanima ga, če bo račun za porabnike nižji.
Marko Markelj
Pove, da bo to za porabnike ceneje 7% pri variabilnem delu, pri fiksnem delu pa
ostane enako.
Oto Kelih
Pove, da z odgovorom ni zadovoljen in da bo isto vprašanje postavil na občinskem
svetu.
Boris Dolžan
Meni, da bo sčasoma na Jesenicah to postalo problem, kajti sedaj je težnja k obnovi
fasad in glede na to, da se termična izolacija naredi, se tudi poraba zmanjša, zato bo
prej ali slej prišlo do zahteve dviga cene.
Andrej Stušek
Pove, da vsekakor ni za pričakovati, da se bo to dogajalo s tako dinamiko, so pa v
planu tudi novi porabniki, ki pa bodo priključno moč povečali in na ta način nekako
kompenzirali to učinkovito rabo energije.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal dva sklepa – prvega je
predlagal sam na podlagi razprave, drugi pa je bil predlagan s strani pripravljavca
gradiva.
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SKLEP 1:
Komunalna direkcija Občine Jesenice po strokovni osnovi jamči, da so izračuni
ustrezno pripravljeni in v skladu z zahtevami.
SKLEP 2:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da
poda soglasje k predlogu izračuna in prvič oblikovane izhodiščne cene.
V cenah ni vračunan davek na dodano vrednost.
Cene veljajo od dne, ko ENOS OTE, d.o.o., začne izvajati občinsko javno
gospodarsko službo oskrbe s toploto na območju občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG SKLEPA O DELNEM POVRAČILU STROŠKOV ZA ORGANIZIRANJE
IN FINANCIRANJE VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE 2014 V OBČINI
JESENICE
Uvodno obrazložitev je podala Ines Dvoršak, ki je na vprašanje Ota Keliha, ali imajo
pravico do povračila stroškov volilne kampanje samo tisti, ki so bili izvoljeni v občinski
svet, odgovorila pritrdilno.
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 delnem povračilu stroškov za organiziranje in
financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v občini Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – 2. DOPOLNITEV
NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LAST OBČINE
JESENICE ZA LETO 2014 (PREDLOG)
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da
sprejme 2. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
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Občine Jesenice za leto 2014, ki predstavlja sestavni del načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – 3. DOPOLNITEV
NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE
JESENICE ZA LETO 2014 (PREDLOG)
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
V razpravi so sodelovali:
Boris Dolžan
Zanima ga, na kakšen način je Občina Jesenice lastnik 1/3 hiše na Hrušici 100 in kdo
je izrazil interes, da kupi 1/3 hiše.
Valentina Gorišek
Pove, da so bile pri izgradnji avtoceste tri gospe lastnice hiše, ki je bila potem
porušena. Ena gospa je dobila 1/3 izplačano v denarju, dve pa v stanovanjski hiši.
Pogodbe obstajajo, Občina Jesenice je lastnica 1/3 hiše po poslu, ki je bil sklenjen
leta 1985 in Občina Jesenice je dobila plačilo davka za 1/3 hiše, ki je ne uporablja.
Interes za nakup so zato izrazili tisti, ki so lastniki 2/3 hiše.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da
sprejme 3. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti
Občine Jesenice za leto 2014, ki predstavlja sestavni del načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG ZA ZAGOTAVLJANJE FINANČNEGA JAMSTVA ZA POTREBE
ZAPIRANJA ODLAGALIŠČA MALA MEŽAKLA ZA LETO 2015
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal naslednji
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SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da
sprejme naslednji sklep:
V kolikor bo poslovna banka za izdajo bančne garancije javnemu podjetju
JEKO-IN d.o.o. iz naslova zagotavljanja dela sredstev finančnega jamstva v letu
2015 zahtevala dodatno zavarovanje v obliki depozita, bo Občina Jesenice
deponirala sredstva največ v višini 275.918,06 € do 20.11.2015.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
POROČILO O IZVAJANJU KONCESIONIRANE DEJAVNOSTI JAVNEGA
MESTNEGA PROMETA IN ŠOLSKIH PREVOZOV NA OBMOČJU OBČINE
JESENICE V LETU 2013
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
V razpravi so sodelovali:
Igor Arh
V preteklem letu je začela država za srednješolce subvencionirati prevoze in s tem se
je število potnikov na račun subvencioniranja povečalo, ker so srednješolci prevoz
začeli več uporabljati. Meni, da je potniški promet na avtobusih imel enako število
potnikov, vir prihodkov pa je bil dodaten, enkrat plačilo potnikov, drugič subvencija
občine in tretjič subvencija države. Zanima ga, ali je lahko ta slika kaj pokvarjena
zaradi subvencioniranja države, ali je ta minus, ki je sedaj toliko večji tudi zaradi tega
večji.
Marko Markelj
Pove, da se zaradi subvencioniranja dijaških in študentskih vozovnic s strani države
rezultat pri koncesionarju ni poslabšal. Iz samega poročila je razvidno le, da se je
septembra, oktobra, novembra in decembra bistveno povečalo število letnih vozovnic
dijakov in študentov, ki zamenjujejo kuponske in mesečne vozovnice. Na prihodke kar je tudi razvidno iz poročila – bistvenega vpliva za koncesionarja ni. Vidi se, da
praktično kuponskih vozovnic dijaki ne kupujejo več.
Oto Kelih
Zanima ga, če je nadzorni odbor že naredil revizijo te pogodbe.

Marko Markelj
Pove, da v samem gradivu tega poročila ni, je pa nadzorni odbor nadzor opravljal,
tako da je sprejel osnutek poročila. Štirinajst dni je časa, da se na ta osnutek daje
pripombe in potem se lahko sprejme poročilo. Pove še, da niso ugotovili nobenih
nepravilnosti.
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 Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega
prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2013, ki ga je
pripravilo podjetje ALPETOUR, Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, Kranj.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance se je seznanil s Poročilom o porabi sredstev
proračunske rezerve.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
POROČILO O STANJU VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA V
OBČINI JESENICE
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
V razpravi so sodelovali:
Igor Arh
Zanima ga, kakšen je terminski plan izgradnje kanalizacije na Kočni.
Marko Markelj
Pove, da je v načrtu razvojnih programov zadeva vključena in meni, da ko se bo
pripravljal nov 4-letni program, se bo videlo kako in kdaj bo možno manjkajoče
zadeve, ki niso bile še izvedene, lahko vključiti po nekih realnih možnosti financ.
Oto Kelih
Pove, da je res veliko podatkov in da se je to poročilo delalo predvsem zaradi
salonitnih cevi in je sedaj ocena, da bi se vse te cevi zamenjale. Meni, da to ne more
biti tak izdatek, da k temu ne bi pristopili oz. da ne bi zraven naredili tudi operativni
plan, kako bomo te cevi zamenjali. V operativnem programu so projekti, ki bi morali
biti začeti in še niso, istočasno pa imamo ugotovitev nadzornega odbora, da se dve
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leti ne koristijo sredstva glede na to stanje. Na 18. strani Poročila pa ne razume
odstavka »Aglomeracija Jesenice, ki obsega naselja od Jesenic do Koroške Bele, v
celoti leži na občutljivem območju, zato je potrebna izgradnja kanalizacijskega
omrežja do leta 2008 hkrati z ureditvijo tretje stopnje čiščenja do 31. decembra
2008.«
Marko Markelj
Pove, da je odstavek pravilno napisan, ker toliko časa zaostajamo.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da
sprejme Informacijo o stanju vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v občini
Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11:
INFORMACIJA O LETNEM POROČILU JEKO-IN ZA LETO 2013
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj, v nadaljevanju pa še Ivan Hočevar.
Oto Kelih
Pove, da ima eno pripombo, in sicer, da je bilo že lani na občinskem svetu rečeno, da
naj se za občinski svet naredi izvleček poročila, zato da ni potrebno pregledovati 150
strani letnega poročila.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da
sprejme Informacijo o Letnem poročilu JEKO-IN, d.o.o., Jesenice za leto 2013.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 12:
INFORMACIJA O IZVAJANJU VEČJIH PROJEKTOV V OBČINI JESENICE
(JANUAR – MAJ 2014)
Uvodno obrazložitev je dala mag. Vera Djurić Drozdek.
V razpravi so sodelovali:
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Oto Kelih
V informaciji je omenjeno, da bomo virov skupaj dosegli 86,7 %, odhodkov pa bomo
dosegli 76%. Zanima pa ga tudi projekt Športna dvorana Podmežakla in Tržnica
Jesenice.
Vitomir Pretnar
Pove, da so pri dvorani to zadržana sredstva na račun garancije, ki se sedaj rešuje.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance se je seznanil z informacijo o izvajanju projektov
v občini Jesenice v obdobju januar – maj 2014.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 13:
VPRAŠANJA IN POBUDE
Matjaž Peskar - pobuda
Občinski upravi daje pobudo, da pripravi gradivo, in sicer, da se v Odlok o ustanovitvi
javnega zavoda Gledališča Toneta Čufarja, v 11. člen nazaj uvede delovne izkušnje
za direktorja. Leta 2011 je bilo to na zelo grd in podel način ob drugih spremembah
odloka sprejet en člen, in sicer da se črta 2 leti delovnih izkušenj na vodstvenih in
vodilnih mestih. Vemo, da je bila predlagatelj te spremembe stranka Narcisa.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo Odbora zaključil ob 19.10.

ZAPISALA:
NADA POPOVIČ

PREDSEDNIK
OTO KELIH
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