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SKRAJŠ AN Z APIS
7. REDNE SEJE ODBORA Z A PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 24. 9. 2015, OB 18.00 URI V SEJNI
SOBI OBČINE JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Andrej LAVTAR – predsednik, Boris GRILC, Igor ARH, Vladan LOVIĆ, Eva
REBERNIK, Branko BERGANT in Alan BABAČA.
OSTALI PRISOTNI:
Mag. Valentina Gorišek – vršilka dolžnosti direktorja občinske uprave, Marko Markelj
– direktor Komunalne direkcije, Petra Dečman – vodja Oddelka za družbene
dejavnosti in splošne zadeve, Jasna Erman – svetovalka za pravne zadeve, Uroš
Bučar – direktor JKP JEKO-IN, d.o.o., Jesenice in Mojca LEVSTIK – Kabinet župana.
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednik Odbora v
potrditev predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila skrajšanega zapisa s poročilom o sprejetih sklepih na 6. redni
seji Odbora za proračun in finance, ki je bila 11. 6. 2015
2. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve občine Jesenice v letu
2015 in v letu 2016 za odpravo posledic naravne nesreče – PREDLAGAN HITRI
POSTOPEK
3. Predlog Statuta občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
4. Predlog Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice – PRVA
OBRAVNAVA
5. Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega
komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
6. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 405/10 in 405/11 obe
k.o. 2172 Hrušica
7. Predlog odpisa terjatve
8. Predlog izvzema dveh službenih stanovanj iz seznama službenih stanovanj in
vključitev le-teh v seznam neprofitnih stanovanj ter izvzema neprofitnega
stanovanja iz seznama neprofitnih stanovanj in vključitev le-tega v seznam
službenih stanovanj
9. Predlog cene za raztros pepela pokojnika na pokopališču Blejska Dobrava
10. Predlog sprememb Načrta razvojni programov za obdobje 2015-2018
11. Informacija o Letnem poročilu JEKO-IN za leto 2014
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12. Informacija o izvajanju večjih projektov v občini Jesenice za obdobje januar –
avgust 2015
13. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil sprejet.
TOČKA 1:
POTRDITEV
BESEDILA
SKR AJŠ ANEG A
ZAPISA
S
POROČILOM O SPREJETIH SKLEPIH NA 6. REDNI SEJI
ODBORA Z A PRORAČUN IN FINAN CE, KI JE BILA 11. 6. 2015
Razprave in pripomb na zapisnik 6. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Potrdi se skrajšan zapis 6. redne seje Odbora za proračun in finance, ki je bila
11. 6. 2015.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O UPORABI SREDSTEV PROR AČUNSKE
REZERVE OBČINE JESENICE V LETU 2015 IN V LETU 2016
ZA ODPRAVO POSLEDIC NAR AVNE NESREČE – PREDLAG AN
HITRI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj, ki je na vprašanje Branka Berganta
tudi pojasnil, da je predvidena sanacija celotne ceste, na plazu pa se izvaja
odvodnjavanje. Po izvedenih ukrepih plaz ne bo več toliko vplival na cesto. V kolikor
pa bi želeli plaz v celoti sanirati, pa bi morali zgraditi še eno pilotno steno, kar bi
celotno investicijo podražilo še za okoli 500.000 EUR.
Igor Arh je povedal, da se odvodnjavanje izvaja na samem plazu in tudi na območju
nad plazom, da se čim več vode spelje stran. Se bo pa plaz ves čas spremljalo in po
potrebi izvedlo še dodatno odvodnjavanje.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine
Jesenice v letu 2015 in v letu 2016 za odpravo posledic naravne nesreče po
hitrem postopku.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 3:
PREDLOG STATUTA OBČINE JESENICE – PRV A OBRAVNAV A
Uvodno obrazložitev je podala Jasna Erman, ki je na vprašanje Branka Berganta
predstavila tudi predloge, ki so bili dani na seji Statutarno pravne komisije.
Boris Grilc je povedal, da ga moti, da jim je bil Statut, ki je najbolj pomemben akt,
posredovan brez sprememb in to v poletnem času, ko je bil čas dopustov. Potem, ko
je bilo posredovano gradovi s popravki, pa je bil rok za posredovanje pripomb izredno
kratek. Pri tako pomembnem aktu, bi morali upoštevati rok 30 dni za javno razpravo.
Mag. Valentina Gorišek je pojasnila, da je bilo za posredovanje pripomb in
predlogov dano več kot mesec dni časa, s tem, da se je s postopkom pravzaprav
začelo že spomladi. Na kolegiju Občinskega sveta pa je bil potem po obravnavi obeh
aktov določen nek terminski plan. Tudi predstavniki političnih strank in neodvisnih list
so se soglasno strinjali, da en teden časa zadošča za posredovanje pripomb, ki se
bodo poskušale vgraditi že v predlog za prvo obravnavo.
Po razpravi je predsednik opozoril, da se Statut sprejema z dvotretjinsko večino vseh
članov Odbora. V sprejem je predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Statuta občine Jesenice v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 4:
PREDLOG
POSLOVNIKA O
DELU OBČINSKEGA
OBČINE JESENICE – PRV A OBRAVN AV A

SVETA

Uvodno obrazložitev je podala Jasna Erman.
Branko Bergant je opozoril, da je v 4. členu navedeno, da je delo Občinskega sveta
in njegovih delovnih teles javno, javnost se lahko omeji ali izključi samo, če tako
zaradi javnega interesa odloči Občinski svet ali njegovo delovno telo oz. če tako
določa zakon. Po drugi strani pa je v 27. členu navedeno, da so druge osebe lahko
navzoče na sejah Občinskega sveta in njegovih delovnih teles le v okviru prostorskih
zmožnosti. Meni, da je potrebno omejitev javnosti drugače definirati.
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Povedal je tudi, da se ne strinja s tretjim odstavkom 16. člena, da član Občinskega
sveta nima pravice predlagati proračuna, sprememb proračuna, rebalansa proračuna,
zaključnega računa ipd.
Mag. Valentina Gorišek je pojasnila, da zaenkrat na sejah Občinskega sveta občine
Jesenice javnost ni bila velikokrat prisotna. V kolikor bi se zaznalo, da bi bilo za
določeno sejo Občinskega sveta s strani javnosti izkazano večje zanimanje, pa bi v
takem primeru sejo lahko prestavili v večji prostor, npr. v Kolpern.
Glede 3. odstavka 16. člena Poslovnika pa je pojasnila, da Zakon o javnih financah
določa, da proračun, spremembe proračuna, rebalans proračuna in zaključni račun
lahko predlaga samo župan.
Andrej Lavtar je predstavil predlog, ki je bil dan na seji Statutarno pravne komisije
glede glasovanja na seji Občinskega sveta.
Po razpravi je predsednik opozoril, da se Poslovnik sprejema z dvotretjinsko večino
navzočih članov Odbora. V sprejem je predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice v prvi
obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 5:
PREDLOG
ODLOKA
O
SPREMEMBAH
ODLOKA
O
USTANOVITVI
JEKO-IN,
J AVNEG A
KOMUNALNEG A
PODJETJ A, D.O.O., JESENICE – PRV A OBRAVNAV A
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
V razpravi so sodelovali: Eva Rebernik, Marko Markelj, Igor Arh, Vladan Lović in
Uroš Bučar.
Marko Markelj je na postavljena vprašanja pojasnil, da gre pri navedeni
dokapitalizaciji za konverzijo terjatev v kapital, ker se pri javnem podjetju drugačnega
postopka ne da izvesti. Glede bojazni članov Odbora, da Občina Žirovnica ne bo
sprejela enake odločitve pa je povedal, da morata oba občinska sveta sprejeti odlok v
enakem besedilu, da se podjetje lahko dokapitalizira in da deleži v podjetju ostanejo
enaki. S tem namenom je bila ustanovljena tudi delovna skupina, v kateri so bili
predstavniki obeh občin, zato meni, da ne bi smelo biti težav na strani Občine
Žirovnice, kajti gre za skupen predlog.
Uroš Bučar je na vprašanje Vladana Lovića pojasnil, da v javnem podjetju začnejo z
odvozom odpadkov ob 7. uri zjutraj, odvažajo pa jih do 15. ure, kajti tak je delavnik
zaposlenih v javnem podjetju.
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Po razpravi je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega
komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 6:
PREDLOG SKLEP A O UKINITVI ST ATUS A J AVNEG A DOBRA –
P ARC. ŠT. 405/10 IN 405/11 OBE K.O. 2172 HRUŠICA
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 405/10 in
405/11 obe k.o. 2172 Hrušica.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 7:
PREDLOG ODP IS A TERJ ATVE
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman, ki je na vprašanje Eve Rebernik tudi
pojasnila, da se večkrat zgodi, da svojci na dan smrti dvignejo denarna sredstva iz
pokojnikovega bančnega računa.
Po razpravi je predsednik Odbora v sprejem predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
se dovoli odpis dolga hčerki pokojnega Slatina Stjepana v višini 1.177,77 EUR.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 8:
PREDLOG
IZVZEMA DVEH
SLUŽBENIH
STANOV ANJ
IZ
SEZNAM A SLUŽBENIH STANOVANJ IN VKLJUČITEV LE-TEH
V
SEZNAM
NEPROFITNIH
ST ANOV ANJ
TER
IZVZEMA
NEPROFITNEG A STANOV ANJ A IZ SEZNAM A NEPROFITNIH
ST ANOV ANJ
IN
VKLJUČITEV
LE-TEGA
V
SEZNAM
SLUŽBENIH STANOV ANJ
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal naslednje sklepe
SKLEP 1:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
se iz seznama službenih stanovanj izvzame dvosobno stanovanje s kabinetom
št. 6 na Cesti talcev 2, v izmeri 60,72 m2 ter se ga vključi v seznam neprofitnih
stanovanj.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

SKLEP 2:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
se iz seznama službenih stanovanj izvzame dvosobno stanovanje št. 22 na
Cesti maršala Tita 100, v izmeri 47,80 m2 ter se ga vključi v seznam neprofitnih
stanovanj.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

SKLEP 3:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
se stanovanja iz prvega in drugega sklepa dodelita upravičencem iz prednostne
liste za najem neprofitnih stanovanj.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

SKLEP 4:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
se iz seznama neprofitnih stanovanj izvzame trosobno stanovanje na Cesti
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maršala Tita 71, v izmeri 68,49 m2 ter se ga vključi v seznam službenih
stanovanj.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

SKLEP 5:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
se stanovanje iz četrtega sklepa dodeli najemnici službenega stanovanja kot
zamenjava za stanovanje iz sklepa št. 2.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 9:
PREDLOG CENE ZA RAZTROS PEPELA
POKOPALIŠČU BLEJSKA DOBRAV A

POKOJNIKA

NA

Uvodno obrazložitev sta podala Marko Markelj in Uroš Bučar.
V razpravi so sodelovali: Andrej Lavtar, Uroš Bučar, Vladan Lović, Marko Markelj
in Alan Babača.
Marko Markelj in Uroš Bučar sta na postavljena vprašanja pojasnila, da je prostora
na pokopališču na Blejski Dobravi zaenkrat dovolj, v celoti so zasedene edino žarne
niše, tako da bi morali postaviti nov žarni zid, če bi hoteli zagotoviti še dodaten
prostor. Pojasnila sta tudi posamezne postavke iz kalkulacije cene, ki je prikazana v
tabeli.
V razpravi je bil podan predlog, da naj javno podjetje opredeli tudi ceno za primere, ko
bodo lastniki grobov želeli že zakopane žare odkopati, pepel pokojnikov raztrositi in
ukiniti sedanje grobno mesto.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP 1:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
soglaša s predlogom cene za raztros pepela na pokopališču:
storitev
Raztros pepela pokojnikov

EM
kom

Cena brez Stopnja
DDV
DDV
78,58
9,5 %

Cena
DDV
86,04

z

Cene veljajo in se uporabljajo od prvega dne naslednjega meseca od potrditve
na Občinskem svetu občine Jesenice.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

SKLEP 2:
Odbor za proračun in finance predlaga, da JKP JEKO-IN, d.o.o., Jesenice do
seje Občinskega sveta preveri cene v obstoječih tabelah ter opredeli tudi
skupno ceno za raztros pepela pokojnikov in istočasno ukinitev groba.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
in
SKLEP 3:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
soglaša s preimenovanjem cene »Odziv na klic policije« v »Delo s pokojnikom v
izrednih razmerah (umor, samomor, nesreča,…)«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 10:
PREDLOG SPREMEMB NAČRT A R AZVOJNI PROGRAMOV ZA
OBDOBJE 2015-2018
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog, da se v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2015 – 2018
spremeni projekt Komunalna infrastruktura Podmežakla (ob GORKI), šifra NRP:
OB041-12-0005, in sicer zaradi spremembe finančne konstrukcije projekta in
povečanja projekta ter spremembe višine vira financiranja, na podlagi 21. člena
ZFO-1.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 11:
INFORMACIJ A O LETNEM POROČILU JEKO-IN ZA LETO 2014
Uvodno obrazložitev sta podala Marko Markelj in Uroš Bučar.
Boris Grilc je povedal, da je že na prejšnji seji postavil pobudo, da se preuči cena
komunalnih storitev odvoza gošče, v smislu kaj se obračunava, pod kakšnimi pogoji
se obračunava in kakšna je cena enkratnega odvoza, če je storitev opravljena izven
termina, ki ga določa odlok. Prosi za pisen odgovor.
Uroš Bučar je odgovoril, da je po Uredbi prišlo do spremembe glede obračunavanja,
Prej se je obračunavalo za enkratne odvoze, sedaj pa se to storitev plačuje mesečno
po položnicah. Sedaj se dela nova kalkulacija cen, da se bodo te cene izravnale na
neko primerno višino. Plačuje pa se ta storitev glede na porabo pitne vode in ne na
količino črpanja, medtem ko se vsak dodaten odvoz plačuje po ceniku.
Igor Arh je povedal, da so na določenih pozicijah kar visoki negativni zneski, zato ga
zanimajo razlogi za tak rezultat, npr. pri vzdrževanju javnih površin, pri zemeljskem
plinu in pri toplotni energiji. Zanima pa ga tudi, ali bo zaradi novih kalkulacij na
področju vzdrževanja javnih površin opravljenih manj storitev oz. ali bodo te storitve
slabše.
Uroš Bučar je pojasnil, da je na rezultat pri javnih površinah vplival predvsem
pravilnik o delitvi splošnih stroškov. Pravilnik se je popravil, tako da so sedaj glavni
ključ delitve samo neposredni stroški dela, kar se odraža tudi na rezultatu. Pri plinu pa
gre za zelo majhen obseg dejavnosti, ceno diktira ENOS, ker se od njega odkupuje
plin, marže so zelo nizke in nekoliko slabša zima takoj prinese negativen rezultat.
Povedal je tudi, da pri vzdrževanju javnih površin cene ne bodo na novo kalkulirane.
Marko Markelj je dodatno pojasnil, da je v gradivu prikazan poslovni rezultat za 8
mesecev, torej do 31.8.2014, in je dejansko negativen višji, kot pa je planiran za celo
leto. Na vročevodu je namreč največ izgub v poletnih mesecih, zato bi bila verjetno
izguba nižja, če bi upoštevali še zimske mesece, ko je poraba večja.
Vse cene so izračunane na enoto, sedaj pa bi vsaj pri vzdrževanju javnih površin radi
prišlo do cene na kvadratni meter. Radi bi prišli do normativa in do oblikovanja cene
po normativu in ne po urah.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal naslednji
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 2014.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 12:
INFORMACIJ A O IZV AJ ANJU VEČJIH PROJEKTOV V OBČINI
JESENICE ZA OBDOBJE JANU AR – AVGUST 2015
Uvodno obrazložitev sta podala mag. Valentina Gorišek in Marko Markelj.
V razpravi so sodelovali: Igor Arh, Marko Markelj, Branko Bergant, Alan Babača in
mag. Valentina Gorišek.
Marko Markelj je pojasnil, da gre pri mostu na Hrušici samo za prestavitev vodovoda,
vendar se za to investicijo še ni začelo z javnim razpisom. Za obvoznico Lipce pa se
čaka na pridobitev gradbenega dovoljenja, da se lahko začne z javnim razpisom.
Dopolnitev projektne dokumentacija za Upravno enoto je že pripravljena, potrebno pa
je pridobiti še dve služnosti.
Alan Babača je postavil vprašanje, koliko je bilo lastnih sredstev, namenjenih za
ureditev pomožnega nogometnega igrišča in koliko je bilo drugih virov financiranja za
to investicijo (EU sredstva, sredstva NZS, ipd.).
Branko Bergant je postavil vprašanje, ali se je garaža oz. baraka ob cesti v Trebež
podrla na zahtevo Občine. Marko Markelj je pojasnil, da je bil ta objekt postavljen na
zemljišču, ki je v lasti Občine Jesenice in ga je lastnik moral podreti pred začetkom
izgradnje kanalizacije.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance se je seznanil z Informacijo o izvajanju projektov
v občini Jesenice v obdobju januar – avgust 2015.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 13:
VPRAŠ ANJ A IN POBUDE
13.1 Eva Rebernik:
V prejšnji številki Jeseniških novic je bil članek o olajšavah pri plačilu vrtca za tiste
starše, ki imajo stanovanjske kredite. Zanima jo, kakšna bo ta olajšava.
Mag. Valentina Gorišek:
Olajšava bo v tem smislu, da bodo upravičenci uvrščeni en plačilni razred nižje.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo Odbora zaključil ob 20.05
uri.
ZAPISALA:
Mojca LEVSTIK

PREDSEDNIK ODBORA:
Andrej LAVTAR
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