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SKRAJŠ AN Z APIS
12. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V SREDO, 11. 5. 2016, OB 16.00 URI V SEJNI
SOBI OBČINE JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Andrej LAVTAR – predsednik, Igor ARH, Eva REBERNIK, Alan BABAČA in Branko
BERGANT
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANA: Boris GRILC in Vladan LOVIĆ
OSTALI PRISOTNI:
Mag. Valentina GORIŠEK – direktorica občinske uprave, mag. Vera DJURIĆ
DROZDEK – vodja Oddelka za gospodarstvo, Marko MARKELJ – direktor Komunalne
direkcije, Eldina ČOSATOVIĆ - pomočnica direktorja Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske, Damijana MARN – direktorica trženja v podjetju Alpetour d.d. in Robert
PAJK – direktor podjetja ENOS OTE d.o.o.
Branko Bergant je predlagal, da se takoj za potrditvijo zapisnika 11. seje Odbora za
proračun in finance obravnava Predlog Poročila o poslovanju in izvajanju
gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju občine Jesenice za leto 2015.
Predsednik Odbora je v sprejem predlagal
SKLEP:
Predlog Poročila o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s
toploto na območju občine Jesenice za leto 2015 se obravnava kot 2. točka
dnevnega reda. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 4
ZA – 4
Sklep je bil sprejet.
Drugih 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 11. redni
seji Odbora za proračun in finance, ki je bila 24. 3. 2016
2. Predlog Poročila o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s
toploto na območju občine Jesenice za leto 2015
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3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode v občini Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA
4. Predlog odpisa dolga iz naslova zapadlih in neplačanih najemnin za neprofitno
stanovanje
5. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2016
6. Poročila
6.1 Predlog Poročila o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2015 s
finančnim poročilom
6.2 Predlog Poročila o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega
prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2015
7. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 4
ZA - 4
Dnevni red je bil sprejet.
TOČKA 1:
POTRDITEV
BESEDILA
SKR AJŠ ANEG A
ZAPISA
S
POROČILOM O SPREJETIH SKLEPIH NA 11. REDNI SEJI
ODBORA Z A PRORAČUN IN FINAN CE, KI JE BILA 24. 3. 2016
Razprave in pripomb na zapisnik 11. redne seje Odbora za proračun in finance ni bilo,
zato je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Potrdi se skrajšan zapis 11. redne seje Odbora za proračun in finance, ki je bila
24. 3. 2016.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 4
ZA - 4
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 2:
PREDLOG
POROČILA
O
POSLOV ANJU
IN
IZV AJ ANJU
GOSPODARSKE J AVNE SLUŽBE OSKRBE S TOPLOTO NA
OBMOČJU OBČINE JESENICE ZA LETO 2015
Uvodno obrazložitev sta podala mag. Valentina Gorišek in Robert Pajk.
V razpravi so sodelovali:
Igor Arh:
Zanima ga, v čigavi lasti so kompaktne toplotne postaje.
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Robert Pajk:
Kompaktne toplotne postaje so od izmenjevalca naprej (regulacija, tipala, idr…) v lasti
etažnih lastnikov, do izmenjevalca pa so v lasti Občine Jesenice. Stroški vzdrževanja
se delijo po lastništvu.
Marko Markelj:
Stroški investicijskega vzdrževanja, kar ga vodi Občina, so razvidni iz Zaključnega
računa za leto 2015. Poročilo, ki ga je pripravilo podjetje ENOS OTE vsebuje samo
tisti del, ki se nanaša na oskrbo s toplotno energijo.
Igor Arh:
Zanima ga, koliko vlaganja v infrastrukturo (vročevod), vplivajo na vrednost
premoženja Občine.
Marko Markelj:
Vsa investicijska vlaganja v sistem spreminjajo oz. zvišujejo vrednost premoženja
Občine. Posledično temu, pa se seveda spreminja tudi višina najemnine.
Po razpravi je predsednik Odbora v sprejem predlagal
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 leto 2015, ki ga je pripravilo podjetje ENOS OTE, d.o.o.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITV AH
ODLOKA O ODV AJ ANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN
P AD AVINSKE ODP ADNE VODE V OBČINI JESENICE – DRUG A
OBRAVNAV A
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
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 spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Jesenice v drugi
obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 4:
PREDLOG ODPIS A DOLG A IZ NASLOV A ZAP ADLIH
NEPLAČ ANIH NAJEMNIN ZA NEPROFITNO STANOV ANJE

IN

Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek, ki je na vprašanje Branka
Berganta tudi pojasnila, da Občina Jesenice izvaja zelo malo deložacij (v letu 2015
nobene). Pred deložacijo se poskuša narediti vse, kar je mogoče, da najemnik dolg
poravna (npr. obročno odplačilo). Svoj stanovanjski problem deložirani ljudje potem
običajno rešijo pri sorodnikih ali znancih, v skrajnem primeru pa se nastanijo v
začasnih bivališčih v Logu Ivana Krivca.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP 1:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
se dovoli odpis celotnega dolga iz naslova najemnin za stanovanje št. 4 na
naslovu Hrušica 56, Hrušica, katerega najemnik je bil pokojni Arnaut Omer.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
in
SKLEP 2:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
se dovoli odpis celotnega dolga iz naslova najemnin za stanovanje št. 23 na
naslovu Kurirska pot 2c, Jesenice, katerega najemnik je bil pokojni Bogdanović
Izidor.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 5:
PREDLOG
NAČRTA
RAVNANJA
Z
NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM – 2. DOPOLNITEV NAČRT A P RIDOBIV ANJ A
NEPREMIČNEG A PREMOŽENJ A V LAST OBČINE JESENICE
ZA LETO 2016
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek, ki je na vprašanje Igorja
Arha tudi pojasnila, da je bilo že iz programa opremljanja in iz dejanske izvedbe
infrastrukture za to območje razvidno, da so stroški izgradnje komunalne
infrastrukture višji, kot je višina komunalnega prispevka.
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 2. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leto 2016, ki predstavlja sestavni del Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 6.1:
PREDLOG
POROČILA
O
DELU
RAZVOJNE
ZGORNJE
GORENJSKE
ZA
LETO
2015
S
POROČILOM

AGENCIJE
FINANČNIM

Uvodno obrazložitev sta podala mag. Vera Djurić Drozdek in Eldina Čosatović.
V razpravi so sodelovali:
Eva Rebernik:
V praksi ni zasledila nobenega projekta, ki ga izvaja RAGOR. Zanima jo, kako v
praksi zgleda izvajanje projektov, recimo projekta Lokalne samooskrbe.
Eldina Čosatović:
Pri projektu lokalne samooskrbe gre za eko pridelke. V tem projektu je združenih več
občin, sodelujejo tudi vrtci in šole. Pridelovalcem se je ponudila možnost, da lahko
vrtcem in šolam prodajajo eko izdelke. Rezultat je tudi Eko tržnica na Stari Savi, kjer
poteka prodaja eko izdelkov vsak tretji četrtek v mesecu.
Mag. Vera Djurić Drozdek:
Pri tem projektu gre za združenje popolnoma ekoloških kmetov (ekstenzivno
kmetijstvo), tako, da pridelkov ni veliko. Ekološki kmetje namreč težko čez vse leto
zagotavljajo zadostne količine in nabor pridelkov. Po drugi strani se RAGOR trudi, da
bi zainteresiral vrtce in šole za odjem. Je pa to dolgotrajen postopek. V občini
Jesenice je po porabi eko izdelkov prvi vrtec na Koroški Beli.
Eva Rebernik:
Zanima jo, ali nimajo vsi vrtci v občini Jesenice ene centralne kuhinje.
Marko Markelj:
Centralna kuhinja za vrtce deluje samo v poletnih mesecih, sicer pa imajo vrtci in šole
svoje kuhinje.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP 1:
Odbor za proračun in finance se je seznanil s Poročilom o delu Razvojne
Agencije Zgornje Gorenjske za leto 2015 s finančnim poročilom.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
in
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 2015 v višini 5.830,13 € za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 6.2:
PREDLOG
POROČILA
O
IZVAJ ANJU
KONCESIONIRANE
DEJAVNOSTI JAVNEG A MESTNEG A PROMETA IN ŠOLSKIH
PREVOZOV NA OBMOČJU OBČINE JESENICE V LETU 2015
Uvodno obrazložitev sta podala Marko Markelj in Damijana Marn.
V razpravi so sodelovali:
Eva Rebernik:
Zanima jo trend primerjave mestnega prometa v občini Jesenice z ostalimi občinami.
Damijana Marn:
V Škofji Loki je participacija Občine velika, cena vozovnice je 0,5 EUR in tudi trend
potnikov raste. V Kranju je cena vozovnice tudi izredno nizka, vendar potniki mestni
promet premalo uporabljajo. Ta izkušnja ni pozitivna. Vprašanje je tudi, ali bi potniki
uporabljali prevoz, če bi bil zastonj; ali bi bilo to zanje potem bolj privlačno. Ker je
povračilo prevoznih stroškov neki korektiv plače, so bili zaposleni v podjetjih izredno
nejevoljni, ko se je cena mestnega prometa tako znižala. Ljudje v današnjih časih še
nismo prepoznali pomembnosti javne dobrine.
Eva Rebernik:
Zanima jo, zakaj se je zmanjšalo število kart za osnovnošolske prevoze.
Damijana Marn:
Nekaj otrok hodi v osnovno šolo v Mojstrano, nekaj nižja pa je tudi nataliteta. Otroci
do četrtega razreda, ki sicer ne bi bili upravičeni do subvencionirane otroške
vozovnice, pa jo dobijo po polovični ceni, teh otrok je 33.
Alan Babača:
Zanima ga, koliko stane mesečna vozovnica za mestni promet.
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Damijana Marn:
Mesečna vozovnica za običajne linije stane 41 EUR. V Acroniju refundirajo
posamezne vožnje (cena ene vožnje x delovni dnevi), medtem, ko določene firme
refundirajo mesečno vozovnico ne glede na število voženj.
Igor Arh:
Presenetil ga je rezultat, ker se je gorivo zelo pocenilo, pa se to pri rezultatu
poslovanja ne pozna. Zanima ga, ali je podjetje zaposlilo nove delavce.
Amortizacija je razumljiva, zaradi nabave novih avtobusov. Zanima ga, kako je z
voznim parkom in ali bo novo lastništvo lahko kaj vplivalo na odnose med Občino in
Alpetourjem v prihodnosti.
Damijana Marn:
Novi lastnik je iz prevozne branže in ima namen, da ta dejavnost v Sloveniji
funkcionira naprej. Kot pravi lastnik, bo zahteval na koncu leta pozitiven rezultat. V
preteklosti se je sicer obračunala amortizacija, vendar je na rezultatu zmanjkalo. V
bodoče to ne bo možno. Posli bodo morali biti vzdržni, tako za prevoznika, kot tudi za
naročnika. Podjetje si v bodoče želi nadaljevati partnerstvo z Občino, zato bo
potrebno biti konkurenčen, vendar s pozitivnim rezultatom.
Kot posledica gibanja cene goriva so prihodki 3 % nižji, odhodki pa 1% procent višji.
Plače so se minimalno povečale. Problem so stroški vzdrževanja. V lanskem letu so
se stroški zniževali s projektom IDAGO, ki ga je vodila Občina (avtobusni prevozi
Trbiž – Planina pod Golico v okviru čezmejnega sodelovanja). Letos tega projekta ni
bilo in je šel strošek v breme rezultata. Avtobus za gorske prevoze šolskih otrok
(Planina pod Golico in Javorniški Rovt) poleti vozi na Vršič, ta strošek pa ne gre v
breme rezultata.
Igor Arh:
Zanima ga, kdo financira projekt HOP*ON - HOP*OFF.
Damijana Marn:
Ta projekt v posameznih občinah financirajo LTO, zasebne družbe, hoteli in gostinci.
Letos se kaže zaradi dogodkov, ki niso v pristojnosti prevoznika (npr. zaprtje ceste v
Krnici), da bo rezultat slabši. Občine pokrivajo ta sistem samo simbolično, toliko da je
stvar obvladovana.
Po razpravi je predsednik Odbora v sprejem predlagal
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 2015, ki ga je
pripravilo podjetje ALPETOUR, Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, Kranj.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 7:
VPRAŠ ANJ A IN POBUDE
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo Odbora zaključil ob 17.45 uri.

ZAPISALA:
Mag. Valentina GORIŠEK

PREDSEDNIK ODBORA:
Andrej LAVTAR
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