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: 23. 1. 2018
SKRAJŠ AN Z APIS
24. REDNE SEJE ODBOR A ZA PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V PONEDELJEK, 22. 1. 2018 OB 17.00 URI V
SEJNI SOBI OBČINE JESENICE, NA JESENICAH, C.
ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Andrej LAVTAR – predsednik, Alan BABAČA, Igor ARH, Irena KOŠIR, Stanislav PEM
in Boris GRILC
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANICA: Eva REBERNIK
OSTALI PRISOTNI:
Mag. Valentina GORIŠEK – direktorica občinske uprave, Matej SMUKAVEC – vodja
Oddelka za okolje in prostor, mag. Vera DJURIĆ DROZDEK – vodja Oddelka za
gospodarstvo, Petra DEČMAN – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne
zadeve, Marko MARKELJ – direktor Komunalne direkcije, Andraž TOLAR – Oddelek
za okolje in prostor, Igor DIMNIK – Kaliopa d.o.o. ter Uroš BUČAR – direktor JEKO,
d.o.o., Jesenice
Predsednik Odbora je predlagal, da se točka: »Informacija o Poslovnem načrtu JEKO,
d.o.o. Jesenice za leto 2018« obravnava takoj za zapisnikom.
Predsednik Odbora je v sprejem predlagal
SKLEP:
Informacija o Poslovnem načrtu JEKO, d.o.o. Jesenice za leto 2018 se
obravnava 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
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila skrajšanega zapisa s poročilom o sprejetih sklepih na 23. redni
seji Odbora za proračun in finance, ki je bila 4. 12. 2017
2. Informacija o Poslovnem načrtu JEKO, d.o.o. Jesenice za leto 2018

1

3. Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in
mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim
odraslim – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje Občine Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
5. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2018
6. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2018
7. Predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2018 – 1. dopolnitev
načrta razpolaganja s premičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto
2018
8. Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2018
9. Predlog soglasja k Programu dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto
2018 s finančnim načrtom
10. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Dnevni red je bil sprejet.
TOČKA 1:
POTRDITEV
BESEDILA
SKRAJŠ ANEG A
ZAPISA
S
POROČILOM O SPREJETIH SKLEPIH NA 23. REDNI SEJI
ODBORA Z A PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA 4. 12. 2017
Razprave in pripomb na zapisnik 23. redne seje Odbora za proračun in finance ni bilo,
zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Potrdi se skrajšan zapis 23. redne seje Odbora za proračun in finance, ki je bila
4. 12. 2017.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 2:
INFORMACIJ A
O
POSLOVNEM
JESENICE ZA LETO 2018

NAČRTU

JEKO,

D.O.O.

Uvodno obrazložitev sta podala Marko Markelj in Uroš Bučar.
V razpravi so sodelovali:
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Igor Arh:
Plan za leto 2018 je nekoliko nižji od realizacije za leto 2017. Posledično je tudi nižji
ostanek sredstev oz. dobiček. Poleg tega pa se tudi v bilanci stanja izkazuje nižji
dobiček kot pa v bilanci uspeha, zato ga zanima, kje so razlogi za to razliko.
Uroš Bučar:
Plan je bil delan na podlagi realizacije od meseca januarja do meseca junija 2017.
Pri odlaganju odpadkov je potrebno vedeti, da se je v letu 2017 odložilo precej več
odpadkov, kot pa je bilo planiranih. V planu za leto 2018 je ponovno predvideno, da
bo odloženih 22.000 ton odpadkov, v letu 2017 pa je bilo odloženih cca. 31.500 ton
odpadkov. Iz tega razloga je bistvena razlika med realiziranimi prihodki v letu 2017 in
planiranimi prihodki v letu 2018.
Kljub večji količini odloženih odpadkov, je deponijskega prostora še vedno toliko, kot
ga predvideva OVD, to je do konca leta 2026. Količina odpadkov pa se bo v prihodnje
načrtno zmanjševala, saj se po OVD-ju ne sme preseči količine 32.000 ton.
Stanislav Pem:
Čistega dobička naj bi bilo cca. 67.000 EUR, v tabeli pa je naveden podatek, da je
dobička 54.534 EUR. Poleg tega pa se ta dobiček tudi ne ujema z bilanco stanja, v
kateri je naveden drugačen znesek. Gre za javne podatke, zato morajo biti le-ti
usklajeni.
Stroški so precej porasli, dobiček pa predstavlja še komaj eno petino dejanskega
rezultata, ki je ocenjen za leto 2018. Zanima ga, kje so razlogi, da se stroški dela
povečujejo za kar dobre 4 %, glede na to, da se ostali stroški ne povečujejo oz. so
nekje še celo nižji.
Uroš Bučar:
54.534 EUR je dobiček po obdavčitvi.
Stroški dela se povečujejo zaradi uskladitve s panožno kolektivno pogodbo. V letu
2017 se plače niso usklajevale, zato so se v letu 2018 uskladile za cca. 3 %.
Marko Markelj:
V predgovoru direktorja je navedeno, da se načrtuje poslovni rezultat v višini 67.424
EUR. V izkazu poslovnega izida je prikazan dobiček v višini 54.955 EUR, enako kot je
naveden tudi v bilanci stanja. 12.890 EUR je davek iz dobička, tako da je skupaj pred
obdavčitvijo dobička 67.424 EUR.
Stanislav Pem.
Podatki naj se uskladijo do seje Občinskega sveta.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za proračun in finance se je seznanil s Poslovnim načrtom JEKO, d.o.o.
Jesenice za leto 2018.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 3:
PREDLOG
ODLOKA
O
DOPOLNITVI
ODLOKA
O
DODELJEV ANJU SREDSTEV ZA OTROŠKE IN MLADINSKE
PROJEKTE V OBČINI JESENICE TER ZA PROJEKTE, KI SO
NAMENJENI MLAJŠIM ODRASLIM – PREDLAG AN SKRAJŠ ANI
POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Igor Arh je povedal, da je vesel tega predloga, ker so že v lanskem letu potekali
dogovori s Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin, da bi v okviru teh projektov pripravili
oz. razširili in naredili kvalitetnejše izobraževanje za občane o uporabi defibrilatorjev.
S predlagano dopolnitvijo Odloka bo sedaj tudi FZAB lahko kandidirala za pridobitev
sredstev in bodo tudi občani Jesenic imeli koristi od tega.
Druge 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 dopolnitvi Odloka o dodeljevanju sredstev za otroške
in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim
odraslim po skrajšanem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITV AH
ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJ ANJ A ST AVBNIH ZEMLJIŠČ
TER PODLAG AH IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEG A
PRISPEVKA Z A OBMOČJE OBČINE JESENICE – PREDLAG AN
SKRAJŠ ANI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podal Matej Smukavec.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v
sprejem
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje občine Jesenice po skrajšanem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 5:
PREDLOG
NAČRTA
RAVNANJA
Z
NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM – 1. DOPOLNITEV NAČRT A P RIDOBIV ANJ A
NEPREMIČNEG A PREMOŽENJ A V LAST OBČINE JESENICE
ZA LETO 2018
Uvodno obrazložitev je podal Matej Smukavec.
V razpravi sta sodelovala:
Boris Grilc:
Zanima ga, ali bo Občina na Blejski Dobravi odkupila samo en pas zemljišča.
Marko Markelj:
Če se želi zgraditi pločnik oz. pas za pešce, se po projektu posega v to zemljišče.
Navedeni pas zemljišča je potrebno odkupiti, da bo potem lahko zagotovljena peš
povezava ob cesti.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme 1. dopolnitev 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 6:
PREDLOG
NAČRTA
RAVNANJA
Z
NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM – 2. DOPOLNITEV NAČRT A R AZPOLAG ANJ A
Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE
ZA LETO 2018
Uvodno obrazložitev je podal Matej Smukavec.
V razpravi so sodelovali:
Igor Arh:
Zanima ga, ali je zemljišče na Hrušici v območju novega krožišča. Zdi se mu namreč
smiselno, da bi bilo ta prostor v prihodnosti možno uporabljati za kakšne servisne
dejavnosti, glede na to, da je v bližini ceste in železnice. AS Hrušica sicer to zemljišče
sedaj uporablja za deponijo lesa, vendar meni, da bi bilo smiselno, da se to zemljišče
ohrani.
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Marko Markelj:
V vsakem primeru je potrebno zemljišče, ki je v lasti Občine, razdeliti, ker je en del
krožišča že na tem zemljišču in ta del bo država odkupila. Ostali del pa se namenja
AS, ki pa je že obveščena, da gre za varovalni pas državne ceste, in v tem delu DRSI
ne bo več dopuščal deponiranja lesa. Je pa to zemljišče dejansko namenjeno za
zamenjavo ceste na drugi strani reke Save, kjer je cesta zgrajena na zemljišču, ki je v
lasti AS Hrušica. Kakršnihkoli dejavnosti na zemljišču ob državni cesti DRSI ne bo
dopuščal, zato je menjava teh zemljišč smiselna.
Igor Arh:
Od Elima dalje je prostor, ki bi bil v prihodnje še lahko koristen.
Matej Smukavec:
Zgornje zemljišče je že v lasti AS Hrušica, tako da oni v bistvu združujejo svoja
zemljišča. Železnica je pod varstvom kulturne dediščine, tako da vplivno območje
sega na obe strani in po sredini ostane zelo malo prostora, ki nima nekega
bistvenega pomena.
Igor Arh:
Verjetno bo potrebno enkrat ta prostor urediti kot celoto, saj se najbrž Železnica ne bo
prav dolgo časa ukvarjala s tem prostorom, problem pa bo ostal Občini.
Matej Smukavec:
Višje ob cesti, med cesto in tem zemljiščem, poteka tudi kar veliko komunalnih vodov.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme 2. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti
Občine Jesenice za leto 2018, ki predstavlja sestavni del Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem za leto 2018.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 5
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 7:
PREDLOG
NAČRTA
R AV NANJ A
S
PREMIČNIM
PREMOŽENJEM ZA LETO 2018 – 1. DOPOLNITEV NAČRT A
RAZPOLAG ANJ A S PREMIČNIM PREMOŽENJEM V L ASTI
OBČINE JESENICE ZA LETO 2018
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek, ki je na vprašanje Borisa
Grilca tudi pojasnila, da je bila za teptalni stroj pridobljena uradna cenitev, ki jo je
izdelal cenilec Danilo Klinar. Vrednost teptalnega stroja po tej cenitvi znaša dobrih
10.000 EUR, kar je cca. 6.000 EUR manj, kot je bila prejšnja ocenjena vrednost.
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Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme 1. dopolnitev Načrta razpolaganja s premičnim premoženjem v lasti
Občine Jesenice za leto 2018, ki predstavlja sestavni del Načrta ravnanja s
premičnim premoženjem za leto 2018.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 8:
PREDLOG PROGRAM A DEL A OBČINSKEG A SVETA O BČINE
JESENICE ZA LETO 2018
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2018.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 9:
PREDLOG
SOGLASJ A
AGENCIJE
ZGORNJE
FINANČNIM NAČRTOM

K
P ROGRAMU
DELA
RAZVOJNE
GORENJSKE
ZA
LETO
2018
S

Uvodno obrazložitev je podala mag. Vera Djurić Drozdek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
poda soglasje k Programu dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto
2018 s finančnim načrtom.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 10:
VPRAŠ ANJ A IN POBUDE
10.1 Alan Babača:
Glede na to, da je bil semafor pri slaščičarni Metuljček odstranjen, ga zanima, kako
bo poskrbljeno za varnost otrok in ostalih pešcev ob rekonstrukciji regionalne ceste
R2.
Marko Markelj:
Prometna ureditev bo urejena skladno z elaboratom o zapori ceste. Pešci že sedaj
hodijo kar po cesti, zato bodo postavljeni še dodatni profili, ki bodo usmerjali pešce,
na cestišču pa bodo zarisane tudi oznake za prehod in za vozni pas.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik sejo Odbora zaključil ob 17.50 uri.

ZAPISALA:
Mag. Valentina GORIŠEK

PREDSEDNIK ODBORA:
Andrej LAVTAR
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