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SKRAJŠ AN Z APIS
22. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V PONEDELJEK, 23. 10. 2017 OB 18.30 URI V
SEJNI SOBI OBČINE JESENICE, NA JESENIC AH, C.
ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Andrej LAVTAR – predsednik, Alan BABAČA, Igor ARH, Irena KOŠIR, Stanislav
PEM, Eva REBERNIK in Boris GRILC
OSTALI PRISOTNI:
Mag. Valentina GORIŠEK – direktorica občinske uprave, mag. Vera DJURIĆ
DROZDEK – vodja Oddelka za gospodarstvo, Petra DEČMAN – vodja Oddelka za
družbene dejavnosti in splošne zadeve, Matej SMUKAVEC – vodja Oddelka za okolje
in prostor, Marko MARKELJ – direktor Komunalne direkcije, Brigita DŽAMASTAGIČ –
vodja Oddelka za finance, plan in analize, Mojca PAVŠIČ – direktorica Doma
upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, mag. Špela SUKIČ – vodja
računovodstva v Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice in Uroš BUČAR –
direktor JEKO, d.o.o., Jesenice
Predsednik Odbora je predlagal, da se točki: »Predlog soglasja k spremembi cene
socialno varstvene storitve pomoč družini na domu« in »Informacija o Letnem poročilu
JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2016« obravnavata takoj za zapisnikom.
Predsednik Odbora je v sprejem predlagal
SKLEP:
Predlog soglasja k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč družini
na domu in Informacija o Letnem poročilu JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2016
se obravnavata takoj za zapisnikom. Ostale točke dnevnega reda se ustrezno
preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
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 21. redni
seji Odbora za proračun in finance, ki je bila 14. 9. 2017
2. Predlog soglasja k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu
3. Informacija o Letnem poročilu JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2016
4. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v občini
Jesenice
5. Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne
stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2018
6. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – načrt pridobivanja
nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2018
7. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem - načrt razpolaganja z
nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2018
8. Predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2018
9. Predlog Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja za leto
2018
10. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2018 – PRVA OBRAVNAVA
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 21. REDNI SEJI
ODBORA Z A PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA 14. 9. 2017
Razprave in pripomb na zapisnik 21. redne seje Odbora za proračun in finance ni bilo,
zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Potrdi se skrajšan zapis 21. redne seje Odbora za proračun in finance, ki je bila
14. 9. 2017.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 2:
PREDLOG SOGLASJ A K SPREMEMBI CENE SOCI ALNO
V ARSTVENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman in Mojca Pavšič.
V razpravi so sodelovali:
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Eva Rebernik:
Zanima jo, kakšna bi bila razlika v proračunu občine Jesenice, če bi celotno
povečanje cene krila Občina.
Petra Dečman:
Občina že po sedanjem predlogu nosi 28.000 EUR dodatnih stroškov, v koliko bi
celotno povišanje cene krila Občina, pa bi to pomenilo še dodatnih 4.000 EUR
stroškov.
Eva Rebernik:
Zanima jo, ali obstaja kakšna možnost, da bi Občina krila celotne stroške povišanja
cene.
Mag. Valentina Gorišek:
Glede na to, da je Občina Jesenice že sedaj na drugem mestu po višini subvencije, ki
jo plačuje, meni, da je delitev, ki je predlagana v gradivu, taka, da bi jo prenesel tako
občinski proračun kot tudi uporabniki. Glede na to, da bo Občina plačevala dodatnih
28.000 EUR, je prav, da tudi uporabniki nekaj prispevajo k tej ceni.
Igor Arh:
Zanima ga, koliko je povprečni strošek na uporabnika storitve.
Mojca Pavšič:
Vedno se sledi potrebam posameznega uporabnika. Dostikrat je pomoč na domu
odločilnega pomena, da ljudje sploh lahko še ostanejo v domačem okolju. Dom
starostnikov lahko sprejema osebe, ki so starejše od 65 let, medtem ko je pomoč na
domu namenjena tudi mlajšim osebam, ki se zaradi invalidnosti oz. drugih
zdravstvenih stisk ne morejo oskrbovati sami.
Trend starejših se zelo hitro povečuje, zato bo potrebno tudi več sredstev namenjati
na njihove potrebe. Ljudje dostikrat ne vedo, ali si bodo lahko omogočili pomoč na
domu, zato je tudi teh dodatnih 27 centov za marsikoga lahko težava.
Mag. Špela Sukič:
Maksimalni znesek je 273 EUR mesečno, če uporabnik tedensko koristi maksimalni
obseg ur pomoči na domu. Po novem predlogu cene bo ta znesek 293 EUR.
Igor Arh:
Zanima ga, ali bo zaradi povečanja uporabnikov storitve pomoči na domu, potrebna
tudi reorganizacija te službe in bo cena posledično nekoliko nižja.
Mojca Pavšič:
Zavod pomoč na domu izvaja že 17 let. Veliko je bilo narejenega na kvaliteti storitev,
uporabniki so s storitvami zelo zadovoljni, se pa ves čas opaža pomanjkanje kadra.
Vedno več potreb je tudi po organiziranju dežurstva, zato bo potrebno razviti dodatne
programe, da se bo Dom lahko razvil v gerontološki center. Prav je, da sta država in
občina pripravljeni na te stiske, ker zavarovalnica ne prispeva dovolj sredstev.
Predsednik Odbora je v sprejem predlagal naslednji
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SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
poda soglasje k ceni in subvenciji k ceni storitve pomoč na domu:
Cena storitve pomoč na
Ekonomska
Prispevek
Cena za
domu
cena
občine
uporabnike
v €/uro
v €/uro
v €/uro
Delovni dnevi
19,17
15,48
3,69
Nedelja
24,26
19,59
4,67
Prazniki in dela prosti dnevi
25,28
20,41
4,87
Cene stopijo v veljavo s 1.11.2017.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 3:
INFORMACIJ A
O
LETNEM
JESENICE ZA LETO 2016

POROČILU

JEKO,

D.O.O.,

Uvodno obrazložitev sta podala Marko Markelj in Uroš Bučar.
V razpravi so sodelovali:
Stanislav Pem:
Zanima ga, v katerih delih se koncesijska pogodba za Malo Mežaklo še ne izvaja v
celoti.
Uroš Bučar:
Kar se tiče občine Jesenice, se koncesijska pogodba sedaj izvaja v celoti, saj so
izpolnjeni vsi pogoji za njeno izvajanje.
Igor Arh:
Podatek je, da je pri pitni vodi 50 % izgub na vodovodu. Zanima ga, kaj te izgube
pomenijo s stališča poslovanja podjetja JEKO in kaj se lahko naredi, da se tem
izgubam čim bolj izogne, saj sama vrednost infrastrukture ni dovolj velika, da bi
zadoščala za izvajanje investicij.
Uroš Bučar:
Glede na primerjalne analize, se v Sloveniji še najbolj pošteno napovejo prelivne
izgube. Te prelivne izgube ne povzročajo dodatnih stroškov v podjetju in tudi same
izgube na omrežju ne, ker gre za gravitacijsko vodo. Problem se pojavi , če pride do
defekta, zato je potrebno razmišljati o dodatnih vodnih viri. En tak zadosten vodni vir
je Javorniški Rovt, razmišlja pa se tudi o vrtini na področju Plavža, kar bi bila zelo
dobra rešitev, saj bi se vklapljala samo v primerih, ko bi bilo to potrebno.
V lanskem letu je bilo odpravljenih več manjših defektov, ki so pripomogli k
zmanjšanju izgub tudi do 30 litrov na sekundo. Res pa je sredstev iz naslova
najemnine malo in ne zadoščajo za kakšna večna vlaganja v infrastrukturo.
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Marko Markelj:
Pri izgubah v višini 50 % gre za prelivne vode, tako da do teh izgub ne prihaja zaradi
slabega oz. zaradi starega vodovodnega omrežja. Od leta 2009 je bilo popravljenih
precej defektov, kar je pripomoglo, da se je v sistemu dodatno zadržalo okoli 30 litrov
vode na sekundo.
Poraba vode se je od leta 2012 zmanjšala za 100.000 m 3. Od leta 2009 se vodovode
obnavlja vzporedno z izgradnjo kanalizacij, samostojnih vodovodov pa se zaenkrat ne
obnavlja. Po letu 2021, ko mora biti zgrajena vsa fekalna kanalizacija, pa se načrtuje,
da se bo lahko začelo tudi z obnovo samostojnih vodovodov. V podjetju JEKO pa so
naredili tudi hidravlično presojo, na podlagi katere se lahko ugotavlja kritična mesta
na omrežju, ki jih bo potrebno prioritetno obnoviti.
Alan Babača:
Zanima ga, koliko azbestnih cevi je še za zamenjati na vodovodu.
Marko Markelj:
Kot je navedeno v poročilu, je azbestnih cevi še okoli 14 kilometrov. Na vodovodu
Peričnik je bil obnovljen del sistema (cca. 1300 m) ob izgradnji kolesarske steze. Bi
pa potrebovali za obnovo celotnega vodovoda Peričnik okoli 5 milijonov evrov.
Igor Arh:
Azbestne cevi potekajo tudi mimo Hrušice, kjer bo v kratkem času gradbišče. Zanima
ga, ali se lahko pričakuje, da bo v času gradnje druge predorske cevi, obnovljen tudi
kakšen del vodovoda.
Mag. Valentina Gorišek:
V sklopu DPN Karavanke bo obnovljeno tudi okoli 300 – 500 m vodovoda.
Marko Markelj:
Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za prestavitev vodovoda na mostu na Hrušici,
potem pa je vsa dela prevzela država, tako da bo nov most narejen vzporedno z
obstoječim, obnovljen pa bo tudi del vodovoda, ki bo ravno tako potekal po novem
mostu.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Informacijo o Letnem poročilu JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2016.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 4:
PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE
ODLOKU O OBČINSKIH TAKS AH V OBČINI JESENICE

PO

Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
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Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih
taksah v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 55/07, 83/2009, 108/12, in 2/13-popr.), v
višini 0,0605 EUR.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je sprejet.
TOČKA 5:
PREDLOG
SKLEPA
O
POVPREČNI
GRADBENI
CENI
KV ADR ATNEG A
METRA
KORISTNE
STANOV ANJSKE
POVRŠINE V OBČINI JESENICE ZA LETO 2018
Uvodno obrazložitev je podal Matej Smukavec.
Eva Rebernik je predlagala, da naj se v bodoče v gradivo priloži tudi tabela, iz katere
bo razvidno gibanje indeksa v zadnjih petih letih. Zanima pa jo tudi, na osnovi česa se
dviguje indeks za stanovanjsko gradnjo.
Matej Smukavec je pojasnil, da se cena usklajuje z indeksom za stanovanjsko
gradnjo šele dve leti, pred tem pa se je usklajevala z indeksom rasti življenjskih
stroškov. Povprečni indeks za stanovanjsko gradnjo se v povprečju vsako leto dvigne,
medtem, ko se indeks življenjskih potrebščin spreminja zelo različno.
Indeks za stanovanjsko gradnjo izračuna Gospodarska zbornica Slovenije glede na
cene materiala za gradnjo.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne
stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2018, ki znaša 903,00 EUR.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 6:
PREDLOG
NAČRTA
RAVNANJA
Z
NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM – NAČRT PRIDOBIV ANJ A NE PREMIČNEG A
PREMOŽENJ A V LAST OBČINE JESENICE ZA LETO 2018
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Uvodno obrazložitev je podal Matej Smukavec.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora v sprejem predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine
Jesenice za leto 2018, ki predstavlja sestavni del Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem za leto 2018.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 7:
PREDLOG
NAČRTA
RAVNANJA
Z
NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM - NAČRT RAZPOLAG ANJ A Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE ZA L ETO 2018
Uvodno obrazložitev je podal Matej Smukavec.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora v sprejem predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine
Jesenice za leto 2018, ki predstavlja sestavni del Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem za leto 2018 in je sestavljen iz treh dokumentov:
- Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča v lasti
Občine Jesenice za leto 2018,
- Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – stanovanja in poslovni
prostori v lasti Občine Jesenice za leto 2018 in
- Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča s stavbami
in ostalimi objekti v lasti Občine Jesenice za leto 2018.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 8:
PREDLOG
NAČRTA
R AV NANJ A
PREMOŽENJEM ZA LETO 2018

S

PREMIČNIM

Uvodno obrazložitev je podala mag. Vera Djurić Drozdek, ki je na vprašanji Igorja
Arha in Eve Rebernik tudi pojasnila, da se predvideva, da bo električna polnilnica
postavljena v bližini upravnega centra, osebno vozilo pa bo kupljeno za potrebe
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občinske uprave, in bo nadomestilo dve sedanji službeni vozili, ki sta obe dotrajani in
stari več kot 15 let.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Načrt ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2018, ki vključuje
Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto
2018 in Načrt pridobivanja premičnega premoženja za leto 2018.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 9:
PREDLOG LETNEG A PROGRAMA PRODAJE
FINANČNEG A PREMOŽENJ A ZA LETO 2018

OBČINSKEGA

Uvodno obrazložitev je podala Brigita Džamastagič, ki je na vprašanje Stanislava
Pema glede vrednosti delnic Gorenjske banke tudi pojasnila, da je v gradivu
predlagana knjigovodska vrednost delnic. Že dve leti namreč velja nov pravilnik o
vrednotenju teh naložb, tako da se mora upoštevati knjigovodska vrednost iz letnih
poročil družb. Delnice Gorenjske banke so po zadnjem revidiranem letnem poročilu iz
leta 2016 vrednotene na 354.000 EUR (cca. 560 EUR/delnico). V sredstvih javnega
obveščanja pa je bilo zaslediti, da je bila zadnja ponujena cena dveh ponudnikov pod
300 EUR za delnico.
Po razpravi je predsednik Odbora v sprejem predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja
za leto 2018.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 10:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2018 –
PRV A OBRAVNAV A
Uvodno obrazložitev predloga Proračuna občine Jesenice za leto 2018 je podala
Brigita Džamastagič.
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V razpravi so sodelovali:
Eva Rebernik:
Prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz proračuna Evropske unije so
načrtovana v višini.832.000 EUR. Zanima jo, ali so ta sredstva že zagotovljena, ali se
šele načrtuje, da bodo pridobljena za projekte.
Brigita Džamastagič:
V glavnem gre za projekte, s katerimi se je Občina Jesenice prijavila na Dogovor za
razvoj regij. Če določenih virov za te projekte Občina ne bo pridobila, se tudi za delež
lastnih sredstev ne bo zadolževala in ne bo prišlo do izvedbe.
Marko Markelj:
Za pridobitev Evropskih sredstev se je prijavil tudi projekt izgradnje kanalizacije
Murova, vendar se bo ta projekt izvajal v vsakem primeru, tudi če Občina ne bo dobila
nepovratnih sredstev.
Eva Rebernik:
Nikjer ni zasledila opisa projektov, kot so Park doživetij, Počakaj na bus, ipd.
Mag. Vera Djurić Drozdek:
Vsi ti projekti so opisani v tretjem delu proračuna.
Stanislav Pem:
Zanima ga, koliko investicijskih sredstev je preneseno iz leta 2017 v leto 2018.
Brigita Džamastagič:
V leto 2018 se zamikajo posamezne investicije v skupni višini okoli 1,2 milijonov evrov
(zamik obnove regionalne ceste R2, obnovitev parkirišč in postajališč, kanalizacija
Trebež, modernizacija cest, itd.).
Marko Markelj:
Pri pripravi predloga proračuna za prvo obravnavo se je pri kanalizaciji Trebež – II.
faza, pri kanalizaciji Murova in pri vodovodu Planina pod Golico upoštevalo, da bodo
vsa predvidena sredstva porabljena. Pri pripravi predloga proračuna za drugo
obravnavo pa bodo znani točni podatki, koliko sredstev bo porabljenih v letu 2017 in
koliko se jih bo preneslo v leto 2018.
Mag. Valentina Gorišek:
Prenos sredstev v leto 2018 pomeni, da bodo določena plačila zapadla v naslednje
leto, sicer pa se vse navedene investicije že izvajajo.
Boris Grilc:
Predvidena so sredstva v višini 254.000 EUR za vzdrževanje Centralne čistilne
naprave. Zanima ga, kaj se bo delalo, glede na to, da je Centralna čistilna naprava
nova ter ali so garancije še veljavne oz. ali so vnovčene.
Marko Markelj:
Na Centralni čistilni napravi je bila zgrajena tretja stopnja čiščenja. Sredstva, ki so
namenjena za vzdrževanje, pa so načrtovana za investicijsko vzdrževanje starega
dela čistilne naprave. V letu 2018 je predvidena obnova oz. rekonstrukcija
vodovodnega priključka, nakup nove postaje za rehidracijo blata ter postavitev grobih
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grabelj pred polžem. Niso pa te investicije nič vezane na projekt Gorki in na garancijo.
V roku petih let pa bo potrebno obnoviti oz. zamenjati tudi silose za blato, ki so stari
že 30 let.
Igor Arh:
Pri Načrtu razvojnih programov je omenjena kanalizacija Lipce, za katero naj bi se
noveliral projekt, ki je bil narejen pred 10 leti. Zanima ga, kakšna dela bodo še
planirana v sklopu tega projekta.
Pripravljalo se je tudi na izgradnjo kanalizacije in pločnika na Kočni, vendar v Načrtu
razvojnih programov do leta 2021 teh projektov ni zaslediti. Zanima ga, v kakšni fazi
sta ta dva projekta.
Marko Markelj:
Za kanalizacijo Lipce je v izdelavi PGD projektna dokumentacija. Trasa je že
usklajena, v naslednjem letu pa se pričakuje pridobitev gradbenega dovoljenja in
izdelavo PZI projektne dokumentacije. V načrtu pridobivanja zemljišč so tudi že
predvidena določena zemljišča za nakup (predvsem od Železarne Jesenice).
Za Kočno pa je načrtovanih 10.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za
pločnik in za kanalizacijo. Krajevna skupnost pa mora pridobiti še soglasja petih
lastnikov zemljišč.
Boris Grilc:
Zanima ga, kako kaže z dokončanjem vaškega jedra na Blejski Dobravi, ker v
proračunu ni zasledil sredstev za ta namen.
Mag. Vera Djurić Drozdek:
Zaključna faza ureditve vaškega jedra na Blejski Dobravi se je prijavila v sklopu
ukrepov oz. uredbe CLLD. Načrtuje se, da se bodo pridobila evropska sredstva, zato
se je projekt tudi preimenoval v »Zelene rešitve«.
Boris Grilc:
V zadnjih letih smo priča množičnemu prihodu obiskovalcev oz. turistov v Vintgar.
Res to območje sodi pod občino Gorje, vendar morajo tudi Jesenice od tega dobiti
kakšen delež, kajti smeti pa ostanejo na Jeseniški strani in jih je potrebno počistiti.
Kar se tiče razvoja turizma je tudi v tej smeri potrebno razmišljati o kakšnem
dogovoru glede trženja Vintgarja.
Mag. Vera Djurić Drozdek:
Turistično društvo Gorje ima iz naslova obiska Vintgarja letno okoli 800.000 EUR
prihodkov. Ker je obisk Vintgarja vedno večji, je bil v mesecu maju sklican sestanek s
TD Gorje in Občino Gorje, da bi se dogovorili, katere stvari je potrebno urediti skupno.
Bolj zanimiv del soteske je namreč na Jeseniški strani, poleg tega pa TD Gorje koristi
tudi vso logistiko iz naše strani. Odklonilnega stališča s strani TD Gorje sicer ni bilo,
vendar pa tudi ni bilo kakšnega izrecnega pristanka za sodelovanje. Občina Jesenice
bo vztrajala pri tem, da se vzpostavi nek dogovor, ker Občina Jesenice tudi vsako leto
nameni kar nekaj sredstev za ureditev in varnost poti za dostopanje v Vintgar.
Marko Markelj:
Letos so bila urejena tudi tri parkirišča za avtobuse, s podjetjem JEKO pa se že
dogovarja, kako bi lahko naredili projekt obnove sanitarij pri pokopališču, kajti če bo to
vstopna točka v Vintgar, potem morajo biti sanitarije primerne za obiskovalce.
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Boris Grilc:
Meni, da bi morala biti tudi Občina Jesenice upravičena do iztržka od obiska
Vintgarja.
Mag. Vera Djurić Drozdek:
Na Jesenicah je problem, kajti ko Občina postavi neko infrastrukturo, potem ni
aktivnih deležnikov, ki bi to infrastrukturo tržili, tako kot jo trži npr. TD Gorje.
Alan Babača:
Zanima ga, kdaj se bo v Načrt razvojnih programov uvrstilo ureditev parkirišč na
Plavžu.
Marko Markelj:
PZI projektna dokumentacija je narejena, vendar pa je v letu 2018 ta ureditev težko
izvedljiva, ker se bo izvajala že rekonstrukcija regionalne ceste R2. Vročevod je
večinoma obnovljen, nekaj pa se ga bo obnovilo ob rekonstrukciji regionalne ceste,
tako da bodo potem izpolnjeni pogoji tudi za ureditev parkirišč.
Alan Babača:
Zanima ga, ali pravne osebe, ki uporabljajo občinska parkirišča za svoje goste, za ta
parkirišča plačujejo kakšen pavšal, npr. Restavracija Ejga.
Marko Markelj:
Restavracija Ejga ne plačuje nobenega pavšala, kajti javnih parkirišč se ne daje v
najem in tudi gostje te restavracije nimajo nobene ekskluzivne pravice parkiranja na
javnem parkirišču.
Irena Košir:
Zanima jo, zakaj se bo gradilo avtobusno obračališče na Tomšičevi cesti, če na tej
liniji peljejo samo štirje avtobusi na dan. To se ji zdi nesmiselno, bolje bi bilo, da bi
uvedli več avtobusov.
Marko Markelj:
Pravilnik o avtobusnih postajališčih določa, da mora imeti vsaka linija končno postajo,
ki mora biti urejena v skladu z določili tega Pravilnika. Projekt se bo prijavil na razpis
za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti za pridobitev nepovratnih sredstev v
višini 80 % investicije.
Eva Rebernik:
V splošnem delu proračuna, pri izdatkih za blago in storitve, je na postavki kazni in
odškodnine načrtovano za leto 2017 več kot 57.000 EUR. Zanima jo, kaj je vključeno
v to postavko.
Mag. Valentina Gorišek:
38.000 EUR je odškodnine za Zavarovalnico Tilia, ker je Občina Jesenice zgubila
pravdo v primeru, ko se je Podmežaklo podrl oporni zid in se je s ceste prevrnil
tovornjak za prevoz betona.
Eva Rebernik:
Zanima jo, kateri stroški so vključeni v postavko pisarniški in splošni material in
storitve. Vsako leto se postavljajo vprašanja, če bi se dalo to postavko nekoliko
znižati, pa kljub temu ta postavka vsako leto vztrajno narašča.
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Brigita Džamastagič:
V to postavko so vključeni stroški energije, vode, komunalnih storitev, ogrevanja,
zdravniških pregledov, ipd., največji strošek v letu 2018 pa predstavljajo lokalne
volitve.
Andrej Lavtar:
Sprašuje, zakaj Odbor za proračun in finance, kot matično delovno telo, ne dobi
posredovanih predlogov ostalih delovnih teles, da bi se do njih lahko opredelili.
Mag. Valentina Gorišek:
Zapisniki vseh delovnih teles so že objavljeni na občinski spletni strani. Sicer pa so
bili na sejah delovnih teles posredovani naslednji predlogi za dopolnitev proračuna:
 na proračunskem področju 14 – Gospodarstvo, naj se proračunska postavka
7050 – Subvencije, državne pomoči poveča na 150.000,00 EUR;
 v proračunu za leto 2018 naj se v okviru področja turizma zagotovijo sredstva v
višini 15.000,00 EUR za ureditev javnega stranišča;
 za mladinsko letovišče Pinea naj se v letu 2018 kupita defibrilator in deska za
reševanje iz vode. Sredstva za nakup teh dveh pripomočkov se lahko zagotovijo v
okviru že načrtovanih sredstev v višini 20.000 EUR za izdelavo projektne
dokumentacije na proračunski postavki 6390 – Mladinsko letovišče;
 v proračunu za leto 2018 naj se na proračunski postavko 6600 - Center za
socialno delo zagotovijo sredstva v višini 14.365 EUR za prevajalko za albanski
jezik;
 v proračunu za leto 2018 naj se za 3.600 EUR poveča postavka 6650 – Druge
socialne pomoči oz. kakšna druga postavka, na kateri naj se zagotovijo sredstva
za Mednarodno društvo za zaščito okolja in narave Alpe Adria Green, ki za
občane občine Jesenice izvaja brezplačno pravno pomoč.
So pa člani Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe želeli še nekaj
dodatnih obrazložitev glede projektov za trajnostno mobilnost ter nabor projektov,
katere Občina lahko prijavi na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev.
Alan Babača:
V koliko bo prevajalka za albanski jezik pomagala tudi v drugih ustanovah
(Zdravstveni dom, Center za socialno delo, itd.), potem naj se tudi stroški delijo med
vse te ustanove.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance se je seznanil s predlogi ostalih delovnih teles in
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Proračuna
občine Jesenice za leto 2018 v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

12

TOČKA 11:
VPRAŠ ANJ A IN POBUDE
11.1 Alan Babača:
Na Plavžu se renovira stavba bivšega samskega doma, zato ga zanima, za kakšen
namen se bodo uporabili ti prostori.
Mag. Valentina Gorišek:
Hiša je bila v lasti Stanovanjskega sklada RS, ki je te prostore prodal trem kupcem.
Kupci na Upravno enoti niso zaprosili za gradbeno dovoljenje in dela izvajajo v okviru
investicijskega vzdrževanja. V stavbi se lahko uredijo samo stanovanja, kajti v
nasprotnem primeru bi šlo za spremembo namembnosti objekta in bi lastniki
potrebovali gradbeno dovoljenje.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik sejo Odbora zaključil ob 20.30 uri.

ZAPISALA:
Mag. Valentina GORIŠEK

PREDSEDNIK ODBORA:
Andrej LAVTAR
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