OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

T: 04 58 69 200
F: 04 58 69 270
obcina.jesenice@jesenice.si
http://www.jesenice.si

Številka: 900-14/2014
Datum: 20. 1. 2017
SKRAJŠ AN Z APIS
17. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 19. 1. 2017 OB 18.30 URI V SEJNI
SOBI OBČINE JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Andrej LAVTAR – predsednik, Igor ARH, Eva REBERNIK, Boris GRILC, Vladan
LOVIĆ in Alan BABAČA
OSTALI PRISOTNI: mag. Valentina GORIŠEK – direktorica občinske uprave, Petra
DEČMAN – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, mag. Vera
DJURIĆ DROZDEK – vodja Oddelka za gospodarstvo, Marko MARKELJ – direktor
Komunalne direkcije, mag. Stevo ŠČAVNIČAR – direktor Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske, Ivan HRŽENJAK – direktor družbe Ekogor d.o.o. ter Tea ULAGA - Ekogor
d.o.o.
Predsednik Odbora je predlagal, da se Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev
gospodarske javne službe za obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov v Centru
za ravnanje z odpadki Mala Mežakla na Jesenicah obravnava kot 2. točka dnevnega
reda, predlog soglasja k Programu dela s finančnim načrtom Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske za leto 2017 pa kot 3. točka dnevnega reda.
Predsednik je v sprejem predlagal
SKLEP:
Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe za
obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki
Mala Mežakla na Jesenicah se obravnava kot 2. točka dnevnega reda, predlog
soglasja k Programu dela s finančnim načrtom Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske za leto 2017 pa kot 3. točka dnevnega reda. Ostale točke se ustrezno
preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Drugih predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednik v potrditev
predlagal naslednji
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DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila skrajšanega zapisa s poročilom o sprejetih sklepih na 16. redni
seji Odbora za proračun in finance, ki je bila 5. 12. 2016
2. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe za
obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki
Mala Mežakla na Jesenicah
3. Predlog soglasja k Programu dela s finančnim načrtom Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske za leto 2017
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju sredstev za
programe s področja športa v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
5. Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in
mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim
odraslim – PRVA OBRAVNAVA
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju finančnih
vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
7. Predlog Odloka o spremembi Odloka o dodeljevanju sredstev občinskega
proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini
Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
8. Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2017
9. Informacija o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja v najem
10. Informacija o spremembi cen storitev Zavetišča Perun
11. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Dnevni red je bil sprejet.
TOČKA 1:
POTRDITEV
BESEDILA
SKR AJŠ ANEG A
ZAPISA
S
POROČILOM O SPREJETIH SKLEPIH NA 16. REDNI SEJI
ODBORA Z A PRORAČUN IN FINAN CE, KI JE BILA 5. 12. 2016
Razprave in pripomb na zapisnik 16. redne seje Odbora za proračun in finance ni bilo,
zato je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Potrdi se skrajšan zapis 16. redne seje Odbora za proračun in finance, ki je bila
5. 12. 2016.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 2:
ELABORAT O OBLIKOV ANJU CENE IZV AJ ANJ A STORITEV
GOSPODARSKE J AVNE SLUŽBE ZA OBDELAV O DOLOČENIH
VRST KOMUNALNIH ODP ADKOV V CENTRU ZA RAVN ANJE Z
ODP ADKI MAL A MEŽAKL A N A J E SENICAH
Uvodno obrazložitev sta podala Marko Markelj in Ivan Hrženjak.
V razpravi so sodelovali:
Igor Arh:
Iz elaborata je razvidno, da se predvideva obdelava odpadkov s polno kapaciteto.
Cena pa je oblikovana na predvidenih stroških, ki bodo nastali z obdelavo odpadkov.
Glede na to, da družba verjetno stremi k temu, da bo poslovala z dobičkom iz te
dejavnosti, ga zanima, kje je ta dobiček vračunan v ceni oz. ali se bo ta zaslužek
dobival iz kakšnih drugih virov, ki nastanejo pri obdelavi odpadkov.
Ivan Hrženjak:
Struktura cene in obračunavanje obdelave odpadkov je za občane Jesenic določena
s koncesijsko pogodbo in ni odvisna od količine obdelanih odpadkov. Objekt je
zgrajen zelo ekonomično, saj so bili od vseh 8 objektov v Sloveniji stroški njegove
izgradnje daleč najnižji glede na vhodno tono odpadkov. Cena na vhodno tono se ne
povečuje linearno glede na zmanjševanje količin odpadkov. 40% strukture cene
predstavlja količina lahke frakcije, ki je samo strošek. Pri sami obdelavi odpadkov pa
je večina stroškov linearnih, kot npr. gorivo, energija, ipd.
Eva Rebernik:
Zanima jo, kdo bo kontroliral in reguliral smrad, ki se širi iz odlagališča Mala Mežakla.
Tea Ulaga:
V družbi Ekogor se trudijo, da bi čimprej pridobili vsa dovoljenja, da bi lahko začeli
objekti na odlagališču čimprej normalno delovati.
Ekogor je z Občino Jesenice leta 2012 podpisal koncesijsko pogodbo, katera je
predvidevala izgradnjo objekta za obdelavo odpadkov in posledično izvajanje
gospodarske javne službe obdelave odpadkov. Ekogor je v istem letu pridobil
okoljevarstveno dovoljenje in tudi gradbeno dovoljenje. Istega leta se je začelo tudi z
izgradnjo objekta za mehansko obdelavo odpadkov, ki je bil zaključen v letu 2013.
Pred vložitvijo vloge za tehnični pregled objekta pa se je spremenila zakonodaja, ki je
predpisala, da je potrebno odpadke pred odlaganjem na odlagališče tako mehansko,
kot tudi biološko obdelati. Sklenjen je bil Aneks k obstoječi koncesijski pogodbi, ki je
predvidel tudi izgradnjo objekta za biološko obdelavo odpadkov, kar pa je imelo za
posledico tako spremembo gradbenega dovoljenja, kot tudi spremembo
okoljevarstvenega dovoljenja.
Aprila 2015 je Ekogor vložil na ARSO vlogo za pridobitev IPPC dovoljenja.
Usklajevanja z ARSO so potekala hitro, zapletlo pa se je v zaključni fazi postopka, saj
je zadnji dan javne razgrnitve dokumentacije konkurenčno podjetje Snaga iz Ljubljane
vložilo na ARSO zahtevek za vstop v postopek kot stranski udeleženec. ARSO je
zahtevek Snage zavrnil, sledila je pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor in na
koncu so vložili še vlogo na Upravno sodišče. Vsi trije organi so njihovo zahtevo
zavrnili, vendar pa je zavlačevanje postopka imeli za posledico, da je Ekogor pridobil
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okoljevarstveno dovoljenje z več kot 7 mesečnim zamikom. Okoljevarstveno
dovoljenje je bilo tako pridobljeno šele aprila 2016.
Ekogor je v tem času začel sprejemati odpadke na začasno skladiščenje, kar je
skladno z Uredbo o odpadkih, ki dovoljuje skladiščenje odpadkov za obdobje enega
leta pred obdelavo.
Julija 2016 je Ekogor pridobil gradbeno dovoljenje, da se je lahko začelo z gradnjo
objekta za biološko obdelavo odpadkov, ki je bil zaključen v mesecu oktobru. V
mesecu decembru 2016 je bil izveden tehnični pregled objekta, na katerem so bile
ugotovljene določene formalne pomanjkljivosti. Vse te pomanjkljivosti so že
odpravljene, obljubljeno pa je tudi, da bo v roku 10 dni razpisan ponovni tehnični
pregled, čemur naj bi potem sledila izdaja odločbe o poskusnem obratovanju.
Zavedajo se smradu na odlagališču in tudi prevzemajo odgovornost zanj, vendar pa
so bili tudi sami v času trajanja upravnega postopka primorani poiskati alternativno
rešitev. V stalnih stikih so tudi z Inšpektoratom in zadnja odločba Inšpektorata govori
o tem, da je Ekogor dolžan do 31.5.2017 skladiščene količine odpadkov odstraniti.
Največji problem predstavlja skladiščena lahka frakcija, ki je glavni vir emisij smradu.
Edina končna oskrba te frakcije je izvoz v tujino na sosežig, vendar pa Ekogor ne
more pridobiti izvoznega dovoljenja dokler ne bo izdana odločba o poskusnem
obratovanju.
Po razpravi je predsednik Odbora v sprejem predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
potrdi ceno storitve javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov v
višini 101,00 €/tono pripeljanih odpadkov
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 5
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 3:
PREDLOG SOGLASJ A K P ROGRAMU DELA S FINAN ČNIM
NAČRTOM RAZVOJNE AGE NCIJE ZGORNJE GORENJ SKE ZA
LETO 2017
Uvodno obrazložitev sta podala mag. Vera Djurić Drozdek in mag. Stevo
Ščavničar.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora v sprejem predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
da soglasje k Programu dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2017
s finančnim načrtom.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O SPR EMEMBAH IN DOPOLNITV AH
ODLOKA O DODELJEV ANJ U SREDSTEV ZA PROGRAME S
PODROČJA
ŠPORTA
V
OBČINI
JESENICE
–
DRUGA
OBRAVNAV A
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora v sprejem 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 drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 5:
PREDLOG
ODLOKA
O
DOPOLNITVI
ODLOKA
O
DODELJEV ANJU SREDSTE V ZA OTROŠKE IN MLAD INSKE
PROJEKTE V OBČINI JESENICE TER ZA PROJEKTE, KI SO
NAMENJENI MLAJŠIM OD RASLIM – PRV A OBRAVNAV A
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
V razpravi so sodelovali:
Andrej Lavtar:
Na seji Statutarno pravne komisije je potekala razprava v smislu ali je »sodelovanje«
primeren izraz, ker gre v tem primeru bolj za organizacijske funkcije v društvih. V
določenih društvih namreč vsi lahko opravljajo organizacijska dela, v določenih
društvih pa imajo organizacijski kader, ki vodi društvo, organizira projekte ipd. Kakšna
bo končna formulacija meril je predvsem pomembno za tiste, ki se prijavljajo na
razpis, da vedo, kaj od tega razpisa pričakovati.
Boris Grilc:
Razpon mladih je od 15 do 29 let, zato ga zanima, ali je ta razpon prosto določen oz.
ali zanj obstaja kakšna zakonska podlaga. Zanima pa ga tudi, kaj pomeni izraz
»mlajši odrasli«.
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Petra Dečman:
Razpon od 15 do 29 let je starostno obdobje, ki ga opredeljuje Institut za mladinsko
politiko. Institut je to starostno mejo povzel po zakonodaji. Zakon o javnem interesu v
mladinskem sektorju v 3. členu določa, da so mladi mladostniki in mlade odrasle
osebe obeh spolov, stari od 15 do 29 let.
»Mlajši odrasli« je termin, ki označuje mladino, ki je izpadla iz rednega šolskega
obveznega izobraževanja in kasneje izobrazbo pridobiva na projektni način. Na
območju Zgornje Gorenjke ta program izvaja Ljudska univerza Radovljica.
Andrej Lavtar:
Na prejšnjem razpisu so vsi dobili sredstva v višini okoli 300 EUR. Prav bi bilo, da
komisija naredi selekcijo in da se res nagradi kakšne izjemne zasluge.
Po razpravi je predsednik Odbora v sprejem predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o dodeljevanju sredstev za otroške
in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim
odraslim v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 6:
PREDLOG ODLOKA O SPR EMEMBAH IN DOPOLNITV AH
ODLOKA O DODELJEVANJ U FINANČNIH VZPODBUD Z A
RAZVOJ GOSPODARSTV A V OBČINI JESENICE – PRV A
OBRAVNAV A
Uvodno obrazložitev je podala mag. Vera Djurić Drozdek.
V razpravi so sodelovali:
Boris Grilc:
Zanima ga, ali morajo biti poslovne enote in obrati v lokalnem območju, ali so lahko
tudi izven njega.
Mag. Vera Djurić Drozdek:
Poslovna enota ali obrat morata biti v občini Jesenice.
Eva Rebernik:
V gradivu je navedeno, da se četrti odstavek 7. člena Odloka spremeni tako, da se
med upravičence doda registrirane poslovne enote v občini Jesenice, ker tudi te
delujejo na območju občine Jesenice in opravljajo dejavnost na območju občine.
Zanima jo, zakaj morajo poslovne enote tudi dejavnost opravljati na območju občine
Jesenice, saj se s tem njihova dejavnost na nek način omejuje.
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Mag. Vera Djurić Drozdek:
Če ima neko podjetje poslovno enoto na Jesenicah in zaposluje ljudi iz lokalnega
okolja, se ga nič ne omejuje, da ne bi mogel svoje dejavnosti opravljati tudi širše.
Eva Rebernik:
V podjetjih se drobni inventar običajno opredeli z neko vrednostjo. Zanima jo, v
kakšno kategorijo spadajo npr. pri frizerki osnovna sredstva kot so škarje, fen, ipd., ki
imajo vrednost pod 500 EUR.
Mag. Vera Djurić Drozdek:
Drobni inventar ima običajno življenjsko dobo manj kot eno leto. Na razpisu prijavitelji
lahko uveljavljajo sredstva, ki so zavedna v osnovna sredstva, se izkazujejo na kontni
kartici in ne morejo biti odpisana prej kot po enem letu.
Po razpravi je predsednik Odbora v sprejem predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju
finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 7:
PREDLOG
ODLOKA
O
SPREMEMBI
ODLOKA
O
DODELJEV ANJU SREDSTEV OBČINSKEG A PROR AČUNA Z A
SOFINANCIRANJE
PRIPR AVE
IN
IZVEDBE
TURISTIČNIH
PRIREDITEV V OBČINI JESENICE – PRV A OBRAVN AV A
Uvodno obrazložitev je podala mag. Vera Djurić Drozdek.
V razpravi so sodelovali:
Boris Grilc:
Pojem »druge turistične prireditve, ki se ne uvrščajo v eno izmed že prej navedenih
zvrsti prireditve« je zelo širok, kar pomeni, da bi se vse prireditve, ki se ne bi uvrstile
pod druge kategorije, lahko uvrstile pod to kategorijo.
Mag. Vera Djurić Drozdek:
Iz Odloka izhaja, da je iz vsakega sklopa lahko sofinancirana samo ena prireditev, in
to je tista, ki na podlagi meril dobi največje število točk.
Igor Arh:
Zanima ga, kako je s sofinanciranjem prireditve »Mesec narcis«.
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Mag. Vera Djurić Drozdek:
Za prireditev »Mesec narcis« je določena tudi lokacija, da se mora izvajati v Planini
pod Golico. Enako je z žegnanjem konj na Blejski Dobravi.
Igor Arh:
Za organizacijo prireditve »Mesec narcis« bi se organizatorji lahko dogovorili, da bo
vsak konec tedna nekdo drug organiziral dogodke.
Mag. Vera Djurić Drozdek:
Organizatorji se lahko med seboj dogovorijo, kdo bo organiziral dogodke, sredstva
sofinanciranja pa bo v takem primeru dobil samo krovni organizator.
Po razpravi je predsednik Odbora v sprejem predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o spremembi Odloka o dodeljevanju sredstev
občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih
prireditev v občini Jesenice v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 8:
PREDLOG PROGRAM A DELA OBČINSKEG A SVETA OBČINE
JESENICE ZA LETO 2017
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora v sprejem predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2017.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 9:
INFORMACIJ A
O
IZJEMNI
ST ANOV ANJ A V NAJEM

DODELITVI

NEPROFITNEGA

Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora v sprejem predlagal naslednji
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SKLEP:
Odbor za proračun in finance se je seznanil z izjemno dodelitvijo neprofitnega
stanovanja št. 4 na naslovu Cesta Franceta Prešerna 36, Jesenice v najem za
določen čas.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 10:
INFORMACIJ A
PERUN

O

SPREMEMBI

CEN

STORITEV

Z AVETIŠČA

Uvodno obrazložitev je podala mag. Vera Djurić Drozdek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora v sprejem predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance se je seznanil z informacijo o spremembi cen
storitev zavetišča Perun.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 11:
VPRAŠ ANJ A IN POBUDE
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik sejo Odbora zaključil ob 20.04 uri.

ZAPISALA:
Mag. Valentina GORIŠEK

PREDSEDNIK ODBORA:
Andrej LAVTAR
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