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SKRAJŠ AN Z APIS
9. REDNE SEJE ODBORA Z A PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 17. 12. 2015, OB 18.00 URI V SEJNI
SOBI OBČINE JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Andrej LAVTAR – predsednik, Igor ARH, Eva REBERNIK, Boris GRILC in Alan
BABAČA
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANA: Vladan LOVIĆ in Branko BERGANT
OSTALI PRISOTNI:
Mag. Valentina GORIŠEK – direktorica občinske uprave, Marko MARKELJ – direktor
Komunalne direkcije, Petra DEČMAN – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in
splošne zadeve, mag. Vera DJURIĆ DROZDEK – vodja Oddelka za gospodarstvo,
Brigita DŽAMASTAGIČ – vodja Oddelka za finance, plan in analize ter Uroš BUČAR
– direktor JKP JEKO-IN, d.o.o., Jesenice.
Predsednik Odbora je predlagal, da se glede na dodatno posredovano gradivo dnevni
red 9. redne seje Odbora razširi s točko: »Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega
dobra – parc. št. 720/11 k.o. 2176 Blejska Dobrava.«
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Na dnevni red 9. redne seje Odbora za proračun in finance se pod zap. št. 9
doda nova točka z naslovom »Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra –
parc. št. 720/11 k.o. 2176 Blejska Dobrava.« Ostale točke dnevnega reda se
ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

Drugih predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednik Odbora v
potrditev predlagal naslednji
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DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila skrajšanega zapisa s poročilom o sprejetih sklepih na 8. redni
seji Odbora za proračun in finance, ki je bila 12. 11. 2015
2. Predlog Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA
3. Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega
komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
4. Predlog prenosa deleža zadrževalnega bazena deževnih voda Občine Žirovnica
na Občino Jesenice
5. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2016 – DRUGA OBRAVNAVA
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju sredstev za
programe s področja športa v občini Jesenice- PREDLAGAN HITRI POSTOPEK
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju sredstev za
otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni
mlajšim odraslim - PREDLAGAN HITRI POSTOPEK
8. Predlog Pravilnika o povračilu prevoznih stroškov za otroke s posebnimi
potrebami ter za otroke, ki se znajdejo v trenutno ogroženi situaciji
9. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 720/11 k.o. 2176
Blejska Dobrava
10. Predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2016
11. Predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2016
12. Predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2016
13. Predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini
Jesenice za leto 2016
14. Predlog prilagoditve cen omrežnine in vodarine oskrbe s pitno vodo
15. Predlog za spremembo cen za odvajanje in čiščenje odpadnih vod ter za storitve
vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave
16. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2016
17. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Dnevni red je bil sprejet.
TOČKA 1:
POTRDITEV
POROČILOM
ODBORA ZA
2015

BESEDILA
SKR AJŠ ANEG A
ZAPISA
S
O SPREJETIH SKLEPIH NA 8. REDNI SEJI
P RORAČUN IN FIN ANCE, KI JE BILA 12. 11.

Razprave in pripomb na zapisnik 8. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Potrdi se skrajšan zapis 8. redne seje Odbora za proračun in finance, ki je bila
12. 11. 2015.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 2:
PREDLOG
POSLOVNIKA O
DELU OBČINSKEGA
OBČINE JESENICE – DRUGA OBR AVN AV A

SVETA

Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek, ki je predstavila spremembe
med prvo in drugo obravnavo Poslovnika.
Andrej Lavtar je povedal, da ne bo vztrajal pri danem predlogu glede načina
glasovanja, čeprav meni, da so člani Občinskega sveta dovolj zreli tudi za takšen
način odločanja.
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 drugi
obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 3:
PREDLOG
ODLOKA
O
SPREMEMBAH
ODLOKA
O
USTANOVITVI
JEKO-IN,
J AVNEG A
KOMUNALNEG A
PODJETJ A, D.O.O., JESENICE – DRUG A OBRAV NAV A
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj, ki je na vprašanje Eve Rebernik tudi
pojasnil, da je Občina Žirovnica že potrdila spremenjeni delež. Dolg JEKO-IN-a do
občin Jesenice in Žirovnica iz naslova odpisa ZBDV se zmanjša, delež
ustanoviteljskih pravic pa ostaja nespremenjen.
Druge razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato 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 drugi obravnavi.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 4:
PREDLOG PRENOS A DELEŽA ZADRŽEV ALNEG A B AZENA
DEŽEVNIH VODA OBČINE ŽIROVNICA NA O BČINO JESENICE
Uvodno obrazložitev je podala Brigita Džamastagič.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
soglaša s prenosom deleža na zadrževalnem bazenu deževnih voda z merilnimi
mesti z Občine Žirovnica na Občino Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 5:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2016 –
DRUG A OBRAV N AV A
Obrazložitev sprememb med prvo in drugo obravnavo predloga proračuna je podala
Brigita Džamastagič.
Mag. Valentina Gorišek je na vprašanje Andreja Lavtarja pojasnila, da mora biti
amandma, ki ga vloži en član Občinskega sveta, vložen najkasneje tri dni pred sejo
občinskega sveta. Na sami seji lahko predlagajo amandma najmanj ena četrtina vseh
članov občinskega sveta, predlagatelj ter župan dokler traja razprava.
Druge razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2016 v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 4
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 6:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITV AH
ODLOKA O DODELJEV ANJU SREDSTEV ZA PROGRAME S
PODROČJ A ŠPORTA V OBČINI JESENICE- PREDLAG AN
HITRI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
V razpravi so sodelovali:
Boris Grilc: strinja se, da se predlog Odloka obravnava po dvofaznem postopku, kot
je predlagala Statutarno pravna komisija. Poleg tega predlaga, da se spreminja prvi in
ne drugi odlok.
Alan Babača: zanima ga, koliko je športnih društev, ki nimajo podmladka. Prav se mu
zdi, da se podpirajo športna društva, ki imajo podmladek in s tem neko perspektivo.
Prosi za podatke, koliko sredstev so v lanskem letu iz proračuna dobila posamezna
društva.
Mag. Valentina Gorišek: sredstva se društvom dodeljujejo na podlagi javnega
razpisa. Posredovali bomo podatke, koliko sredstev so dobila posamezna društva.
Andrej Lavtar: spomladi nas je cela občinska uprava prepričevala, da pri odloku za
financiranje novoustanovljenih društev ne gre za financiranje enega društva, pa se je
potem s pravilnikom za ta isti paralelni odlok izkazalo, da je bil denar tudi teoretično
namenjen v 90% le hokeju. S tem kar sprejemamo zdaj, in kar smo mi predlagali
takrat, konkretno Matjaž Kaše, za nazaj popravljamo oziroma legitimiramo tisto
odločitev. S samo vsebino se niti ne ukvarjam, način se mi pa ne zdi v redu.
Druge razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju
sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 4
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 7:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITV AH
ODLOKA O DODELJEV ANJU SREDSTEV ZA OTROŠKE IN
MLADINSKE
PROJEKTE
V
OBČINI
JESENICE
TER
ZA
PROJEKTE, KI SO NAMENJENI MLAJŠIM ODRASLIM PREDLAG AN HITRI POSTOPEK
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Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Andrej Lavtar je predlagal, da se predlog Odloka obravnava po rednem postopku.
Predlaga pa tudi, da se v odloku črta geografska omejitev, torej da se črta Pinea, in
da se tudi drugim društvom omogoči izvajanje programov izven območja občine
Jesenice.
Druge razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju
sredstev za otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki
so namenjeni mlajšim odraslim v prvi obravnavi, s pripombo iz razprave, da se
v predlogu odloka črta geografska omejitev, ter da se društvom omogoči
izvajanje programov tudi izven območja občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 8:
PREDLOG
PRAVILNIKA
O
POVRAČILU
PREVOZNIH
STROŠKOV ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI TER ZA
OTROKE,
KI
SE
ZNAJDEJO
V
TRENUTNO
OGROŽENI
SITUACIJI
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek, ki je na vprašanje Borisa
Grilca tudi pojasnila, da kriterij 4 km oddaljenosti bivališča od šole določa že sam
zakon.
Igor Arh je predlagal, da se v 3. alineji 4. člena besedilo »iz mnenja centra za
socialno delo« zamenja z besedilom »iz predloga centra za socialno delo«.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Pravilnika o povračilu prevoznih stroškov za otroke s
posebnimi potrebami ter za otroke, ki se znajdejo v trenutno ogroženi situaciji.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 9:
PREDLOG SKLEP A O UKINITVI ST ATUS A J AVNEG A DOBRA –
P ARC. ŠT. 720/11 K.O. 2176 BLEJSKA DOBRAV A
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. 720/11 k.o.
2176 Blejska Dobrava.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 10:
PREDLOG
LETNEGA
PROGRAMA
JESENICE ZA LETO 2016

ŠPORTA

V

OBČINI

Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
V razpravi so sodelovali:
Eva Rebernik: program športa za leto 2016 se ji zdi zelo identičen lanskoletnemu,
zato prosi za podatke, kakšna je bila za leto 2015 realizacija po programih.
Petra Dečman: realizacija programa je vključena v Zaključni račun.
Boris Grilc: za športno vzgojo mladine s posebnimi potrebami je namenjenih 500
EUR, kar se mu zdi bistveno premajhen znesek. Zanima ga, ali se da to spremeniti
oz. popraviti. Predlaga, da se odvzame del sredstev iz športnih prireditev in se jih
prerazporedi na postavko športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami.
Andrej Lavtar: glede na to, da je bil vložen amandma za povišanje sredstev za
programe športa, ga zanima, zakaj konkretno se bodo ta dodatna sredstva namenila.
Prosi pa tudi za podatke, koliko sredstev, poleg proračunskih, še dodatno dobi Zavod
za šport sam iz svoje dejavnosti in koliko dobi sredstev iz drugih virov (sponzorji). Iz
priložene tabele je namreč razvidno, da Zavod za svoje delovanje porabi več kot 40
% skupnih sredstev, ki se namenjajo za programe športa. Zaposlenih na Zavodu za
šport je preveč, zavod pa tudi ne upravlja dobro z objekti (trženje športne hale, trženje
bazena, nogometnega igrišča, Španovega vrha, ipd.).
Druge 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 predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2016.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 4
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 11:
PREDLOG
LETNEGA
PROGRAMA
JESENICE ZA LETO 2016

KULTURE

V

OBČINI

Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
V razpravi sta sodelovala:
Andrej Lavtar: zanima ga, na kakšni podlagi je ocenjena obnova partizanske bolnice
na Mežakli. Ne vidi potenciala za 18.000 EUR, ne glede na to, za kakšen obseg
obnove naj bi šlo.
Petra Dečman: ZVKD OO Kranj je podal smernice za obnovo partizanske bolnice, s
katerimi zahteva celostni pristop k obnovi objekta. Na tej podlagi je izdelan predračun
za obnovo objekta in za obnovo varovalne ograje v dolžini cca. 180 m. Pridobljena
ponudba je znašala okoli 15.000 EUR neto.
Andrej Lavtar: ZVKD sicer določa način obnove same bolnice, ograjo pa verjetno
lahko naredijo prostovoljci. Tudi sam objekt ni iz II. svetovne vojne, ampak je bil
postavljen bistveno kasneje. Ambulanta je konstrukcijsko v relativno solidnem stanju,
streha je kovinska, skodle pa so res popolnoma gnile in jih je potrebno zamenjati.
Zamenjati je potrebno tudi okno in vrata, vendar verjetno za to ni potrebnih 18.000
EUR.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2016.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA –5
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 12:
PREDLOG LETNEG A PROGRAMA IZOBRAŽEV ANJ A V OBČINI
JESENICE ZA LETO 2016
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman, ki je na vprašanje Igorja Arha tudi
pojasnila, da je bilo največ interesa za sklop B, kjer so zelo aktivni vlagatelji dijaki in
študentje, ki si na ta način lahko olajšajo en del stroškov. Na sklopu C so pa sredstva
ostala neporabljena, ker ni bila oddana nobena vloga. Program za leto 2016 je zato
prilagojen potrebam, ki so bile izkazane pri razpisu v letu 2015. Prosto prelivanje
sredstev med posameznimi sklopi ni mogoče, se bo pa preučilo, ali je možno
neporabljena sredstva nameniti v sklop, ki bi ga predhodno določili.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto
2016.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 13:
PREDLOG LETNEG A PROGRAMA HUM ANITARNIH DRUŠTEV
IN INV ALIDSKIH ORG ANIZACIJ V OBČINI JESENICE ZA LETO
2016
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih
organizacij v občini Jesenice za leto 2016.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 14:
PREDLOG PRILAGODITVE
OSKRBE S PITNO VODO

CEN OMREŽNINE

IN

VODARINE

Uvodno obrazložitev sta podala Marko Markelj in Uroš Bučar.
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Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP 1:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
soglaša s predlogom za prilagoditev cen:
Cena omrežnine – mesečna:
- (EUR/vodomer DN20 – faktor omrežnine = 1,00)
- (EUR/vodomer DN13 in DN20- faktor omrežnine = 1,00)
- (EUR/vodomer DN25 in DN 32 – faktor omrežnine = 3,00)
- (EUR/vodomer DN40 – faktor omrežnine = 10,00)
- (EUR/vodomer DN50 – faktor omrežnine = 15,00)
- (EUR/vodomer DN65 – faktor omrežnine = 30,00)
- (EUR/vodomer DN80 – faktor omrežnine = 50,00)
- (EUR/vodomer DN100 – faktor omrežnine = 100,00)

2,3197 EUR
2,3197 EUR
6,9591 EUR
23,1970 EUR
34,7955 EUR
69,5910 EUR
115,9850 EUR
231,9700 EUR

Vodarina:
- cena vodarine znaša 0,4180 EUR/m3 prodane vode.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 4
ZA – 4
Sklep je bil sprejet.
in
SKLEP 2:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
cene veljajo od prvega dne naslednjega meseca od sprejetja na Občinskem
svetu občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 4
ZA – 4
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 15:
PREDLOG
ZA
SPREMEMBO
CEN
ZA
ODV AJ ANJE
IN
ČIŠČENJE ODPADNIH VOD TER ZA STORITVE VEZANE NA
OBSTOJEČE GREZNICE IN MALE KOMUNALNE ČISTILNE
NAPR AVE
Uvodno obrazložitev sta podala Marko Markelj in Uroš Bučar.
V razpravi so sodelovali:
Igor Arh: zanima ga, ali je centralna čistilna naprava že v celoti prevzeta med
osnovna sredstva. Povečanje cene za 3 EUR na mesec se mu zdi veliko, zato ga
zanima, ali se predvideva še kakšno povečanje cen na račun taks. Prosi za izračun,
koliko bo v povprečju 4-članska družina plačevala na mesec.
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Marko Markelj: v višini najemnine so se upoštevali stroški izgradnje čistilne naprave
do poskusnega obratovanja. S poskusnim obratovanjem in s predajo bančne
garancije se že v letošnjem letu pokrije izvajalcu vse stroške. Ti kompletni stroški so v
predlog najemnine že upoštevani. Imamo odločbo o poskusnem obratovanju in v
kolikor se bo pokazala potreba po dodatnih vlaganjih med poskusnim obratovanjem,
bomo to sicer izvedli, vendar bistvenega odstopanja pri ceni ne bo. Kar se tiče takse
pa bo za uporabnike sedaj ugodnejša, ker se bo taksa občanom, ki so priključeni na
CČN znižala za 80%.
Eva Rebernik: rečeno je bilo, da povišanje izhaja izključno iz omrežnine, ki je vezana
na višjo najemnino. Na položnici pa je tudi postavka čiščenje, ki pa je ravno tako
povečana.
Uroš Bučar: Cena je višja za 1 cent na račun povečanja stroškov elektrike in zaradi
ene dodatne zaposlitve elektrotehnika na CČN.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP 1:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
soglaša s predlogom 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:
Storitev
1. odvajanje komunalne odpadne vode
2. omrežnina odvajanje
Premer vodomera
DN ≤20
20 ˂ DN ˂ 40
40 ≤ DN ˂ 50
50 ≤ DN ˂ 65
65 ≤ DN ˂ 80
80 ≤ DN ˂ 100
100 ≤ DN ˂ 150
150 ≤ DN

cena
0,2060 €/m3
cena (€/mes)
1,4553
4,3659
14,5530
21,8295
43,6590
72,7650
145,5300
291,0600

V cenah ni vračunan davek na dodano vrednost.

2. Čiščenje komunalne odpadne vode:
Storitev
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

cena
0,1990 €/m3
cena (€/mes)
3,8838
11,6514
38,8380
58,2570
116,5140
194,1900
11

100 ≤ DN ˂ 150
150 ≤ DN

388,3800
776,7600

V cenah ni vračunan davek na dodano vrednost.

3. Storitve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave
(MKČN)
Storitev
cena
1. storitve, vezane na greznice in MKČN
0,4976 €/m3
2. omrežnina čiščenje
Premer vodomera
cena (€/mes)
DN ≤20
3,8838
20 ˂ DN ˂ 40
11,6514
40 ≤ DN ˂ 50
38,8380
50 ≤ DN ˂ 65
58,2570
65 ≤ DN ˂ 80
116,5140
80 ≤ DN ˂ 100
194,1900
100 ≤ DN ˂ 150
388,3800
150 ≤ DN
776,7600
V cenah ni vračunan davek na dodano vrednost.

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
in
SKLEP 2:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
cene veljajo od prvega dne naslednjega meseca od sprejetja na Občinskem
svetu občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 16:
PREDLOG
NAČRTA
RAVNANJA
Z
NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM – 1. DOPOLNITEV NAČRTA R AZPOLAG ANJ A
Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE
ZA LETO 2016
Uvodno obrazložitev je podala mag. Vera Djurić Drozdek, ki je na vprašanji Eve
Rebernik in Igorja Arha tudi pojasnila, da je prihodek od predvidene prodaje
premoženja v drugi obravnavi že vključen v predlog proračuna za leto 2016.
Interesenti za nakup objekt, se ukvarjajo z dejavnostjo predelovalne industrije, torej s
tako dejavnostjo, ki se že sedaj izvaja na območju Fiproma.
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Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti
Občine Jesenice za leto 2016, ki predstavlja sestavni del načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 17:
VPRAŠ ANJ A IN POBUDE
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo Odbora zaključil ob 19.30 uri.

ZAPISALA:
Mag. Valentina GORIŠEK

PREDSEDNIK ODBORA:
Andrej LAVTAR
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