OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za gospodarstvo in
gospodarske javne službe
Številka: 032-12/2014
Datum: 12. 6. 2014

SKRAJŠAN ZAPIS
36. REDNE SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE, KI JE BILA V SREDO, 11. 6. 2014
OB 16.30 V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Robert PAJK, Marijan NIKOLAVČIČ, Stanislav PEM, Jože ZORC, Igor ARH in
Mirjana PLANINČIČ (6 od 7 članov).
ODSOTNA ČLANICA:
Ana Marija KOROŠEC (opravičeno).
OSTALI PRISOTNI:
Marko MARKELJ – direktor Komunalne direkcije, Mag. Vera DJURIĆ DROZDEK –
vodja Oddelka za gospodarstvo, Tomaž ŠPILER – vodja pravne službe podjetja
ENOS d.d., Ivan HOČEVAR – direktor JKP JEKO-IN d.o.o., Mag. Vitomir PRETNAR
– direktor Občinske uprave,
Predsednik Odbora je predlagal, da se dnevni red razširi s točko »Predlog izračuna in
oblikovanje izhodiščne cene za distribucijo toplote«, ostale točke pa se ustrezno
preštevilčijo. Predlagal je naslednji
SKLEP:
Dnevni red 36. redne seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe
se razširi tako, da se nanj doda točka z naslovom Predlog izračuna in
oblikovanja izhodiščne cene za distribucijo toplote. Točka se obravnava kot 5.
točka dnevnega reda, ostale točke pa se ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Dnevni red je bil sprejet.
Drugih predlogov za spremembo ni bilo, zato je predsednik Odbora v potrditev
predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1.
Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 35. redne seje Odbora za
gospodarstvo in gospodarske javne službe z dne 14. 5. 2014
2.
Predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe
pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju občine
Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
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3.

Predlog Spremembe in dopolnitev Pravilnika o določitvi podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost v občini Jesenice
4.
Predlog Spremembe Pravilnika o določitvi obratovalnega časa za opravljanje
gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata v občini Jesenice
5.
Predlog izračuna in oblikovanja izhodiščne cene za distribucijo toplote
6.
Predlog za zagotavljanje finančnega jamstva za potrebe zapiranja odlagališča
Mala Mežakla za leto 2015
7.
Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in
šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2013
8.
Poročilo o stanju vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v občini Jesenice
9.
Informacija o Letnem poročilu JEKO-IN za leto 2013
10. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 35.
REDNE SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE Z DNE 14. 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 gospodarstvo in gospodarske javne službe z dne 14. 5. 2014.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG
ODLOKA O
NAČINU
OPRAVLJANJA LOKALNE
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE POMOČI, OSKRBE IN NAMESTITVE
ZAPUŠČENIH ŽIVALI V ZAVETIŠČU NA OBMOČJU OBČINE JESENICE
– DRUGA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala mag. Vera Djurić Drozdek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu Občine Jesenice, da sprejme predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne
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gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v
zavetišču na območju Občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG SPREMEMBE IN DOPOLNITEV PRAVILNIKA O DOLOČITVI
PODALJŠANEGA OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKIH OBRATOV
IN KMETIJ, NA KATERIH SE OPRAVLJA GOSTINSKA DEJAVNOST V
OBČINI JESENICE
Uvodno obrazložitev je podala mag. Vera Djurić Drozdek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu Občine Jesenice, da sprejme predlog »Pravilnika o spremembi in
dopolnitvi Pravilnika o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Jesenice«
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG
SPREMEMBE
PRAVILNIKA
O
DOLOČITVI
OBRATOVALNEGA
ČASA
ZA
OPRAVLJANJE
GOSTINSKE
DEJAVNOSTI ZUNAJ GOSTINSKEGA OBRATA V OBČINI JESENICE
Uvodno obrazložitev je podala mag. Vera Djurić Drozdek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu Občine Jesenice, da sprejme predlog »Pravilnika o spremembi Pravilnika
o določitvi obratovalnega časa za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj
gostinskega obrata v Občini Jesenice«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 5:
PREDLOG IZRAČUNA IN OBLIKOVANJA IZHODIŠČNE CENE ZA
DISTRIBUCIJO TOPLOTE
Uvodno obrazložitev sta podala Marko Markelj in vodja pravne službe podjetja ENOS
d.d. Tomaž Špiler.
Igor Arh
Predlagal je, da se naredi primerjava z obstoječimi cenami, saj meni, da bi bilo to
dobro zaradi samega razumevanja, torej, da se naredi primerjava stare in nove cene,
saj bi se na tak način tudi svetniki oziroma odborniki lažje odločali o tem.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe 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 - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
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 v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe 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 - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 7:
POROČILO O IZVAJANJU KONCESIONIRANE DEJAVNOSTI JAVNEGA
MESTNEGA PROMETA IN ŠOLSKIH PREVOZOV NA OBMOČJU
OBČINE JESENICE V LETU 2013
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe 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 - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
POROČILO O STANJU VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA
OMREŽJA V OBČINI JESENICE
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu Občine Jesenice, da sprejme Informacijo o stanju vodovodnega in
kanalizacijskega omrežja v občini Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
INFORMACIJA O LETNEM POROČILU JEKO-IN ZA LETO 2013
Uvodno razpravo sta podala Marko Markelj in direktor JKP JEKO-IN d.o.o. Ivan
Hočevar.
Igor Arh
Glede na direktorjevo omembo, da se finančno jamstvo prikazuje v prihodku in
kasneje tudi v pozitivnem rezultatu, ga je zanimalo, ali kljub temu te zadeve vodijo
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tudi na rezervacijah, ali to pomeni, da so ta finančna jamstva obdavčena z davkom od
dohodka pravnih oseb. Povedal je, da če je njegovo razmišljanje pravo, mora reči, da
se ne more strinjati s tem, ker so ta sredstva zbrana z nekim namenom, da se bodo
nekje v prihodnosti porabila za zapiranje odlagališča, bodo pa ta sredstva zmanjšana
za plačani davek, ki bo odveden, ko bodo stroški na tem področju nastajali, in ne ve,
če bomo imeli še kakšno možnost, da bi odvedeni davek na kakšnem koli način dobili
nazaj. Obenem je direktorja še vprašal, če od letos sprejetih cene za vse vrste
komunalnih storitev, ki jih upravljajo, pričakujejo, kakšen efekt bodo imele na končni
rezultat podjetja v letošnjem letu. To se sicer ne nanaša na poročilo, vendar meni, da
moramo razmišljati tudi vnaprej.
Ivan Hočevar
Povedal je, da je, kar se tiče davka od dobička pravnih oseb, ugotovitev pravilna.
Imeli so vrsto pogovorov z revizorjem, tudi on je preko zvez, ki ji ima na računskem
sodišču in drugje iskal točko odgovor na ta vprašanja, ki jih je postavil g. Arh. Leta
2013 in 2014 niso plačali tega davka, ker so imeli neke bonuse, tako, da ni bilo do te
višine, da bi ta davek morali plačati. Tudi preko komunalne zbornice postavljajo to
vprašanje, ker v uredbi, kjer je bilo določeno to finančno jamstvo, sploh ta vprašanja
niso razdelana. Tudi njihovo vprašanje, ki so ga postavili na Agenciji RS za okolje in
prostor, je bilo, ali imajo razdelano porabo teh sredstev in bi jih podjetje enostavno
nakazalo na podračun RS. Vendar oni ne vedo, kaj bi s tem denarjem, nimajo
planiranih namenskih prihodkov in namenskih odhodkov in zato že ves čas iščejo
samo bančno garancijo in nič drugega. Že v sami uredbi je bila napaka, kjer je bilo
določeno, da lahko tudi občina da poroštvo, pa je kasneje računsko sodišče,
ministrstvo in tudi vsem nam dopovedalo, da to ni mogoče. Skratka, žal mu je za to,
mora povedati, vsi tisti, ki imamo še deponije in smo nekako zavezani k tem
finančnim jamstvom postavljamo vprašanje na vprašanje agenciji, agencija se
izgovarja na ministrstvo, ministrstvo je predlagalo Zakon, ne dobimo eksaktnega
odgovora. Letos so šli skozi, vendar so v dogovoru z revizorjem, da bodo poizkušali
na to zadevo enkrat pač skušali dobiti točen odgovor. Je pa to velika nevarnost in to
bojazen izražajo, ne morejo pa jih dati do na časovne razmejitve, da to ne bi vplivalo
na poslovni izid, ampak morajo dati med prihodke in stroške in stroške lahko
opravičujejo lahko samo z okoljevarstvenim dovoljenjem. Problem pa je samo v tem,
da ko so potrebovali bančno garancijo, so potrebovali praktično za eno leto naprej, ko
še niso pobirali tega denarja in so eno leto v zaostanku. Ta zaostanek so želeli dobiti
noter in tukaj je prišlo do te razlike. Kar pa se tiče sprejete cene pove, da so bile vse
cene, ki so bile predlagane in sprejete s stani občinskega sveta pravočasno, bile
planirane po času in višini, tako da zdajle, ker mesečno spremljajo poslovni izid,
ugotavljajo, da te sprejete cene pomenijo pozitivno nulo na tej dejavnosti. Problem bo
(in je že) vzdrževanje javnih površin, kjer pa prihaja zaradi sodil do prevelike
obremenitve in da so veliki stroški vzdrževanja vse te opreme in naprav, zato se tudi
zdaj odločajo, da bi določene stvari sploh popravljali ali bi šli z najemom. Absolutno
pa imajo te cene pozitiven vpliv na končni rezultat.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu Občine Jesenice, da sprejme Informacijo o Letnem poročilu JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice za leto 2013.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
VPRAŠANJA IN POBUDE
Vprašanj in pobud ni bilo.

Predsednik je sejo Odbora zaključil ob 17.30.

ZAPISALA:
FERIDA AGIČIČ

PREDSEDNIK:
ROBERT PAJK
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