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SKRAJŠ AN Z APIS
5. REDNE SEJE ODBORA Z A PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V TOREK, 5. 5. 2015, OB 16.00 URI V SEJNI SOBI
OBČINE JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Boris GRILC – namestnik predsednika, Eva REBERNIK, Branko BERGANT in Alan
BABAČA (4 od 7).
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI: dr. Ahmed PAŠIĆ, Igor ARH in Vladan LOVIĆ.
OSTALI PRISOTNI:
Mag. Valentina Gorišek – vodja Oddelka za okolje in prostor, Marko Markelj – direktor
Komunalne direkcije, mag. Vera Djurić Drozdek – vodja Oddelka za gospodarstvo,
Uroš Bučar – direktor JKP JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, mag. Stevo Ščavničar –
direktor RAGOR-ja, Robert Pajk – direktor ENOS OTE, d.o.o. in Mojca LEVSTIK –
svetovalka za Občinski svet.
Branko Bergant je predlagal, da se za zapisnikom prejšnje seje Odbora najprej
obravnavajo predlagane točke pod št. 9, 10 in 11, saj so na seji že prisotni vsi zunanji
poročevalci. Namestnik predsednika je v sprejem predlagal naslednji
SKLEP:
Predlagane točke dnevnega reda pod zap. št. 9 – Predlog Poročila o delu
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske s finančnim poročilom za leto 2014, 10 Predlog Poročila o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s
toploto na območju občine Jesenice za leto 2014 in 11 - Informacija o
Poslovnem načrtu JEKO-IN, d.o.o. Jesenice za leto 2015 se obravnavajo takoj
za potrditvijo zapisnika prejšnje seje Odbora. Ostale točke dnevnega reda se
ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 4
ZA - 4
Sklep je bil sprejet.

Drugih predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je namestnik
predsednika Odbora v potrditev predlagal naslednji
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DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila skrajšanega zapisa s poročilom o sprejetih sklepih na 4. redni
seji Odbora za proračun in finance, ki je bila 19. 3. 2015
2. Predlog Poročila o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske s finančnim
poročilom za leto 2014
3. Predlog Poročila o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s
toploto na območju občine Jesenice za leto 2014
4. Informacija o Poslovnem načrtu JEKO-IN, d.o.o. Jesenice za leto 2015
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča za območje občine Jesenice – PREDLAGAN HITRI
POSTOPEK
6. Predlog Odloka o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah v občini
Jesenice – PREDLAGAN HITRI POSTOPEK
7. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje
priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA
8. Predlog Odloka o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva
in podeželja v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
9. Predlog Odloka o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v
občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
10. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2015
11. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2015
12. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 4
ZA - 4
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
TOČKA 1:
POTRDITEV
BESEDILA
SKR AJŠ ANEG A
ZAPISA
S
POROČILOM O SPREJETIH SKLEPIH NA 4. REDNI SEJI
ODBORA Z A PRORAČUN IN FINAN CE, KI JE BILA 19. 3. 2015
Razprave in pripomb na zapisnik 4. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Potrdi se skrajšan zapis 4. redne seje Odbora za proračun in finance, ki je bila
19. 3. 2015.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 4
ZA - 4
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 2:
PREDLOG
POROČILA
O
DELU
RAZVOJNE
AGENCIJE
ZGORNJE GORENJSKE S FINANČNIM POROČILOM ZA LETO
2014
Uvodno obrazložitev sta podala mag. Vera Djurić Drozdek in mag. Stevo
Ščavničar.
V razpravi so sodelovali Branko Bergant, mag. Stevo Ščavničar, Eva Rebernik in
Boris Grilc.
Mag. Stevo Ščavničar je odgovoril na vprašanja, kje je določeno, za kakšen namen
se lahko porabi presežek in za katere razvojne projekte se namenja, kako RAGOR
meri učinkovitost izvedenih delavnic in projektov ter kateri od projektov se smatra za
najbolj uspešnega. Pojasnil je, da je v Odloku o ustanovitvi in Statutu Razvojne
agencije opredeljeno, da se presežek lahko porabi samo za razvojne projekte.
Presežek je pomemben predvsem za tiste projekte, za katere je potrebno denar
založiti vnaprej. Eden od takih projektov je za pomoč ljudem v duševnem zdravju.
Drugi del aktivnosti, ki se financirajo iz teh sredstev pa je priprava novih projektov.
Povedal je tudi, da so najboljši končni učinki izvedenih delavnic in projektov
povečanje dodane vrednosti podjetij v občini, število novo ustanovljenih podjetij oz.
rešitev podjetij pred propadom. Po udeležbi se lahko meri, koliko so delavnice in
seminarji zanimivi za udeležence in kakšna je njihova ocena. Najbolj obiskana sta bila
seminarja glede označevanja živil in seminar kako najti delo v Avstriji. Na območju
občine Jesenice se na RAGOR za pomoč oz. za individualno svetovanje v povprečju
obrne nekaj 10 podjetnikov letno.
Po razpravi je namestnik predsednika Odbora predlagal naslednji
SKLEP 1:
Odbor za proračun in finance se je seznanil s Poročilom o delu Razvojne
agencije Zgornje Gorenjske za leto 2014 s finančnim poročilom.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 4
ZA – 4
Sklep je bil sprejet.
Namestnik predsednika je sprejem predlagal še drug predlog sklepa
SKLEP 2:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
soglaša z uporabo presežka prihodkov nad odhodki Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske za leto 2014 v višini 5.997,32 € za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 4
ZA – 4
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 3:
PREDLOG
POROČILA
O
POSLOV ANJU
IN
IZV AJ ANJU
GOSPODARSKE J AVNE SLUŽBE OSKRBE S TOPLOTO NA
OBMOČJU OBČINE JESENICE ZA LETO 2014
Uvodno obrazložitev sta podala Marko Markelj in Robert Pajk.
V razpravi so sodelovali Branko Bergant, Robert Pajk, Boris Grilc in Marko
Markelj.
Robert Pajk je glede na postavljena vprašanja članov Odbora pojasnil, da je cena
proizvedene MWh odvisna od cene energenta, torej od cene zemeljskega plina na
borzi. Cena se načeloma spreminja vsak mesec, je pa prodajna cena od aprila letos
regulirana s strani Agencije za energijo iz Maribora.
Podjetje plačuje najemnino za uporabo infrastrukture v višini cca. 270.000 EUR letno,
v vsakoletni proračun občine Jesenice pa je vključen program investicijskega
vzdrževanja s terminskim planom, kjer so predstavljeni in tudi finančno ovrednoteni
posamezni projekti za tekoče leto.
Izhodiščna cena 65,60 €/MWh je bila predpisana s koncesijsko pogodbo v mesecu
septembru 2014. V mesecu aprilu 2015 je bila cena MWh 57,95 €, kar je več kot 10 %
nižje od izhodiščne cene. Med 19 podjetji v Sloveniji zaseda podjetje ENOS OTE po
višini cene 8 mesto, s tem, da je potrebno vedeti, da od mesta 9 do 19 podjetja za
energent uporabljajo biomaso. Med podjetji, ki uporabljajo za energent zemeljski plin,
pa je podjetje ENOS OTE tretje najcenejše. Fiksni del, ki sestoji iz priključne moči in
števnine, pa se ni na Jesenicah spremenil že 12 let.
Marko Markelj je dodatno pojasnil, da je bila s podelitvijo koncesije v mesecu
septembru 2014 cena tople vode za uporabnike v višini približno 95 % prejšnje cene,
torej 5 % cenejša.
Števnina pomeni strošek menjave števcev za toplo vodo, ki se morajo po zakonodaji
menjati vsakih pet let.
Po razpravi je namestnik predsednika Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance se je seznanil s Poročilom o poslovanju in
izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju občine
Jesenice za obdobje september - december 2014.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 4
ZA – 4
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 4:
INFORMACIJ A O POSLOVNEM
JESENICE ZA LETO 2015

NAČRTU

JEKO-IN,

D.O.O.

Uvodno obrazložitev sta podala Marko Markelj in Uroš Bučar.
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V razpravi so sodelovali Branko Bergant, Uroš Bučar, Marko Markelj in Alan
Babača.
Uroš Bučar je odgovoril na vprašanje člana Odbora glede oskrbe s pitno vodo.
Pojasnil je, da ima javno podjetje lastno službo za kontrolo pitne vode, ki sproti izvaja
vse potrebne meritve. Glede vodohranov pa bi prišlo do težav le v primeru izpada
vodnega vira Peričnik, ker bi se ti vodohrani hitro izpraznili.
Marko Markelj je dodatno pojasnil, da se je pri porabi vode pred dvemi leti precej
poznalo, ko so v Acroniju izvedli določene notranje ukrepe, s katerimi so si v podjetju
zagotovili zaključene kroge in niso več rabili pitne vode za proizvodnjo. Takrat je bil
največji upad prodaje pitne vode, čeprav se tudi pri gospodinjstvih kaže varčevanje s
porabo vode, saj se v zadnjih štirih letih kaže kar 2-3 % letno manjšo prodajo količine
pitne vode.
V zvezi z odlaganjem bioloških odpadkov je Uroš Bučar odgovoril, da se ti odpadki
najprej odpeljejo v Radovljico, potem pa se skupaj z njihovimi oddajo v Ljubljano.
Pojasnil je tudi, da ljudje pričakujejo, da bo zaradi ločenega zbiranja odpadkov ta
storitev cenejša, vendar pa se določeni stroški povzročajo dodatno (npr. več odvoza).
V lanskem letu je količina odpadkov močno narasla, kar se tiče deponiranja na račun
pogodbenega izvajalca Publicusa. Na deponijo se lahko odloži okoli 32.000 ton
odpadkov letno, lastna cena 60 EUR/tono pa je formirana na količino 22.000 ton.
Bodo pa v letu 2016 nekatere spremembe, že zaradi samega centra za ravnanje z
odpadki, zaradi novih standardov ipd., in takrat bodo količine odloženih odpadkov
bistveno padle.
Po razpravi je namestnik predsednika Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance se je seznanil z Informacijo o Poslovnem načrtu
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice za leto 2015.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 4
ZA – 4
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 5:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITV AH
ODLOKA
O
NADOMESTILU
ZA
UPORABO
STAVBNEG A
ZEMLJIŠČA Z A OBMOČJE OBČINE JESENICE – PREDLAG AN
HITRI POSTOPEK
Predlog Odloka je obrazložila mag. Valentina Gorišek, ki je na vprašanje Borisa
Grilca o predvidenih finančnih posledicah za občane pojasnila, da bo po
pričakovanjih v letu 2016 razlika za posameznika znašala nekje okoli 10 centov.
Po razpravi je namestnik predsednika Odbora predlagal naslednji
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SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Jesenice po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 4
ZA – 4
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 6:
PREDLOG
ODLOKA
O
SPREMEMBAH
ODLOKA
O
GOSPODARSKIH J AVNIH SLUŽB AH V OBČINI JESENICE –
PREDLAG AN HITRI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
V razpravi so sodelovali Eva Rebernik, Marko Markelj, Branko Bergant, Boris
Grilc in Alan Babača.
Marko Markelj je na postavljena vprašanja članov Odbora podal naslednja pojasnila:
 Odlok o gospodarskih javnih službah je krovni Odlok, s katerim se določa,
katere gospodarske javne službe se izvajajo kot obvezne, katere kot izbirne in
na kakšen način. Večino je v preteklosti izvajalo gospodarske javne službe
podjetje JEKO-IN, ostale pa se izvajajo na podlagi podeljene koncesije. Ker
samo oglaševanje ne zadostuje pogojem, da bi bila to gospodarska javna
služba, se lahko iz tega Odloka črta, kajti že s samim Odlokom o oglaševanju
je predviden način izvajanja;
 reklamne obešanke, ki so večinoma po drogovih, so od Amicusa, ki je imel za
to dejavnost podeljeno koncesijo. Okrogle oglaševalne table so ravno tako od
Amicusa, zelo malo še starih oglaševalnih tabel pa je v lasti Občine;
 ko bo objavljen razpis za izvajalca, se bo določilo število oglaševalnih mest,
tako da jih bo možno postaviti še kaj več. S tem se pričakuje potem tudi višje
prihodke. V razpis se bo vključilo tudi trženje s čez cestnimi transparenti in
pričakuje se, da interes za to bo in s tem tudi nekoliko višji prihodki v proračun;
 na javni razpis se bo možno prijavljati po posameznih sklopih, bo pa z
razpisom določena tudi taksa, ki predstavlja prihodek za proračun;
 oglaševalne table se poskuša redno vzdrževati, za postavitev novih pa bi
morali v proračunu zagotoviti dodatna sredstva. Koncesionar pa bo lahko po
podelitvi koncesije postavil svoje table.
Ker je bilo v razpravi opozorjeno na neskladje 1. člena predlaganega Odloka z
Neuradnim prečiščenim besedilom je namestnik predsednika Odbora po razpravi
predlagal naslednji
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Odloka o spremembah odloka o gospodarskih javnih
službah v občini Jesenice po hitrem postopku.
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2. Komunalna direkcija naj do seje Občinskega sveta občine Jesenice popravi
neskladje med predlogom Odloka o spremembah odloka o gospodarskih
javnih službah v občini Jesenice in Neuradnim prečiščenim besedilom.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 4
ZA – 4
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 7:
PREDLOG
ODLOKA
O
DODELJEVANJU
SREDSTEV
OBČINSKEG A PRORAČUN A Z A SOFINANCIRANJE PRIPRAVE
IN IZVEDBE TURISTIČNIH PRIREDITEV V OBČINI JESENICE
– DRUG A OBRAVNAV A
Uvodno obrazložitev je podala mag. Vera Djurić Drozdek, ki je na vprašanje Branka
Berganta tudi pojasnila, da so vse te pomoči podvržene Zakonu o dodeljevanju
državnih pomoči. Temu Zakonu sledi Uredba Evropske unije o državnih pomočeh, ki
natančno navaja, kaj je potrebno napisati v odlok.
Po razpravi je namestnik predsednika Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za
sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice v
drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 4
ZA – 4
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 8:
PREDLOG ODLOKA O DODELITVI POMOČI ZA OHRANJ ANJE
IN RAZVOJ KMETIJSTV A, GOZD ARSTV A IN PODEŽELJ A V
OBČINI JESENICE – PRV A OBRAVN AV A
Uvodno obrazložitev je podala mag. Vera Djurić Drozdek, ki je na vprašanje Branka
Berganta tudi pojasnila, da vsi kmetje, ki imajo zemljišča v občini Jesenice, tudi vlogo
za dodelitev pomoči oddajo na Občini Jesenice. To je eden izmed pogojev in tega se
držijo vse občine.
Na vprašanje Borisa Grilca je mag. Vera Djurić Drozdek odgovorila, da je
predlagana pomoč v bruto zneskih, kar pomeni z DDV-jem, ki ga je potrebno vrniti
državi. Glede spodbud za šolstvo na področju kmetijstva in gozdarstva pa se lahko
vloge oddajo za vsako leto posebej in ne naenkrat za cel čas trajanja šolanja.
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Po razpravi je namestnik predsednika Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva,
gozdarstva in podeželja v občini Jesenice v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 4
ZA – 4
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 9:
PREDLOG
ODLOKA
O
DODELJEVANJU
VZPODBUD
ZA
RAZVOJ
GOSPODARSTVA
JESENICE – PRV A OBRAVN AV A

FINANČNIH
V
OBČINI

Uvodno obrazložitev je podala mag. Vera Djurić Drozdek.
V razpravi so sodelovali Eva Rebernik, Boris Grilc in mag. Vera Djurić Drozdek.
Mag. Vera Djurič Drozdek je na postavljena vprašanja podala naslednje odgovore:
 Odlok mora pravno formalno ustrezati Uredbam, ki so pripravljene za novo
finančno perspektivo, bistvo vsebine pa je širši nabor ukrepov. Uredba zelo
ohlapno določa ukrepe, zato se je predlog ukrepov pripravilo v sodelovanju z
RAGOR-jem in Obrtno zbornico;
 razpis je časovno omejen, kajti po Zakonu o izvrševanju proračuna je potrebno
imeti vse račune najkasneje do 15. novembra, da se proračunska sredstva
lahko nakažejo upravičencem še v tekočem letu:
 v razpisu so zajeti vsi ukrepi, saj verjetno ni smiselno, da bi ukrepe ločevali. Na
ta način se imajo možnost vsi prijaviti na vse ukrepe, omejitev je edino 5 vlog
od enega vlagatelja.
Po razpravi je namestnik predsednika Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj
gospodarstva v občini Jesenice v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 4
ZA – 4
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 10:
PREDLOG
NAČRTA
RAVNANJA
Z
NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM – 1. DOPOLNITEV NAČRT A P RIDOBIV ANJ A
NEPREMIČNEG A PREMOŽENJ A V LAST OBČINE JESENICE
ZA LETO 2015
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj, ki je na vprašanje Branka Berganta
tudi odgovoril, da pri pridobivanju navedenega premoženja ne pričakuje nobenih
zapletov.
Po razpravi je namestnik predsednika Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog 1. dopolnitve Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v
last Občine Jesenice za leto 2015, ki predstavlja sestavni del načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 4
ZA – 4
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 11:
PREDLOG
NAČRTA
RAVNANJA
Z
NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM – 1. DOPOLNITEV NAČRTA R AZPOLAG ANJ A
Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE
ZA LETO 2015
Uvodno obrazložitev sta podala Marko Markelj in mag. Valentina Gorišek, ki je na
vprašanje Borisa Grilca tudi pojasnila, da je najemnik stanovanja na Cesti Cirila
Tavčarja 10 sam izkazal interes za njegov odkup.
Po razpravi je namestnik predsednika Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog 1. dopolnitve Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem
v lasti Občine Jesenice za leto 2015, ki predstavlja sestavni del načrta ravnanja
z nepremičnim premoženjem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 4
ZA – 4
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 12:
VPRAŠ ANJ A IN POBUDE
12.1 Boris Grilc:
Preveri se pobuda, dana v zvezi z mestnim prometom v občini Jesenice. Dan je bil
predlog za znižanje cene vozovnice in predlog za časovno omejitev veljavnosti
vozovnice, s tem da bi občani pridobili možnosti prestopa z enega na drug avtobus z
isto vozovnico. Zanima ga, ali je bilo v zvezi s to pobudo kaj narejenega oz. kakšen je
bil odgovor Alpetourja, ki je bil po njegovih informacijah že posredovan Občini.
Predlaga, da se ta odgovor Alpetourja predloži na vpogled.

Marko Markelj:
Alpetour je dal odgovor, da 90 minutni zamik veljavnosti vozovnice ne pride v poštev,
kajti v takem primeru bi vozovnica veljala ne samo za prestop, ampak tudi za
povratno vožnjo. Obstaja sicer možnost, da bi ta časovni interval skrajšali, bo pa
direktorica Alpetourja prisotna na junijski seji Občinskega sveta pri obravnavi letnega
poročila in bo samo lahko pojasnila te predloge. Pocenitev vozovnice pa po
koncesijski pogodbi pomeni, da bi morali povečati subvencijo.

12.2 Eva Rebernik:
Zanima jo, kdaj bo dobila odgovor na vprašanje glede ciljno usmerjenih akcij za
spodbujanje mestnega prometa.
Marko Markelj:
Odgovor na to vprašanje bodo pripravili na Oddelku za družbene dejavnosti in
splošne zadeve.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je namestnik predsednika s sejo Odbora
zaključil ob 18.15 uri.

ZAPISALA:
Mojca LEVSTIK

NAMESTNIK PREDSEDNIKA:
Boris GRILC
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