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ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE
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Številka: 900-14/2014
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SKRAJŠ AN Z APIS
26. REDNE SEJE ODBOR A ZA PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 17. 5. 2018 OB 18.00 URI V SEJNI
SOBI OBČINE JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Boris GRILC – namestnik predsednika, Eva REBERNIK, Alan BABAČA, Igor ARH,
Irena KOŠIR in Stanislav PEM
OSTALI PRISOTNI:
Mag. Valentina GORIŠEK – direktorica občinske uprave, mag. Vera DJURIĆ
DROZDEK – vodja Oddelka za gospodarstvo, Igor ARH – poveljnik Občinskega štaba
Civilne zaščite, mag. Stevo ŠČAVNIČAR – direktor Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske, Damijana MARN – vodja tržnega sektorja pri Alpetour d.o.o., Iztok
ŠTRUKELJ - direktor operative in komerciale Arriva Slovenija, Robert PAJK – direktor
ENOS OTE, d.o.o., Ivan HRŽENJAK – direktor Ekogor d.o.o., Boštjan OMERZEL –
vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora
in Žirovnica ter Polona SMOLEJ – predstavnica podjetja JEKO, d.o.o., Jesenice
Namestnik predsednika Odbora je predlagal, da se na prošnjo g. Omerzela Poročilo o
delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora
in Žirovnica za leto 2017 obravnava kot 3. točka dnevnega reda.
Razprave ni bilo, zato je namestnik predsednika Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice,
Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2017 se obravnava kot 3. točka
dnevnega reda. 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 namestnik
predsednika Odbora v potrditev predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila skrajšanega zapisa s poročilom o sprejetih sklepih na 25. redni
seji Odbora za proračun in finance, ki je bila 5. 4. 2018
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2. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Jesenice – PRVA
OBRAVNAVA
3. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje,
Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2017
4. Predlog Poročila o delu na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto
2017
5. Predlog Programa dela na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto
2018
6. Predlog Poročila o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske s finančnim
poročilom za leto 2017
7. Predlog Poročila o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega
prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2017
8. Predlog Poročila o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s
toploto na območju občine Jesenice za leto 2017
9. Predlog Poročila o izvajanju koncesionirane dejavnosti obdelave mešanih
komunalnih odpadkov za leto 2017
10. Informacija o postopkih za zagotovitev predpisanih ravnanj z mešanimi
komunalnimi odpadki na Centru za ravnanje z odpadki Mala Mežakla
11. Informacija o Letnem poročilu JEKO d.o.o., Jesenice za leto 2017
12. 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 25. REDNI SEJI
ODBORA Z A PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA 5. 4. 2018
Razprave in pripomb na zapisnik 25. redne seje Odbora za proračun in finance ni bilo,
zato je namestnik predsednika Odbora predlagal
SKLEP:
Potrdi se skrajšan zapis 25. redne seje Odbora za proračun in finance, ki je bila
5. 4. 2018.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI V
OBČINI JESENICE – PRV A OBRAVN AV A
Uvodno obrazložitev je podala mag. Vera Djurić Drozdek.
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V razpravi so sodelovali:
Eva Rebernik:
Zanima jo, ali je promocijska taksa prihodek občine.
Mag. Vera Djurić Drozdek:
Promocijska taksa je neposreden prihodek državnega proračuna.
Boris Grilc:
Zanima ga, ali je odstotek povišanje takse zakonsko kaj opredeljen.
Mag. Vera Djurić Drozdek:
Po novem zakonu je taksa določena v absolutnem znesku. Občina lahko določi takso
do maksimalne višine 2,5 EUR.
Stanislav Pem:
Zanima ga, ali je vodenje evidence turistične in promocijske takse usklajeno z
AJPES-om.
Mag. Vera Djurić Drozdek:
Do sedaj so morali vsi ponudniki turističnih namestitev poročati policiji, SURS-u in
občinam, po novem pa je vzpostavljen portal na AJPES-u, preko katerega so
ponudniki zakonsko dolžni poročati o evidenci. Vsaka občina pa ima svoje geslo in
pooblaščeno osebo, ki dostopa do teh podatkov, da lahko kontrolira plačano takso.
Po razpravi je namestnik predsednika Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Jesenice v prvi
obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 3:
POROČILO O DELU MEDOBČINSKEG A INŠPEKTORAT A IN
REDARSTV A OBČIN JESENICE, GORJE, KRANJSKA GOR A IN
ŽIROVNICA ZA LETO 2017
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Omerzel.
Razprave ni bilo, zato je namestnik predsednika Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin
Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2017.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 4:
PREDLOG POROČILA O DELU NA PODROČJU ZAŠČITE IN
REŠEV ANJ A V OBČINI JESENICE ZA LETO 2017
Uvodno obrazložitev je podal Igor Arh.
V razpravi so sodelovali:
Boris Grilc:
Zanima ga, koliko defibrilatorjev je še potrebno kupiti v občini Jesenice oz. kje so tista
ključna mesta, kjer se ti defibrilatorji potrebujejo. Zanima pa ga tudi, kolikšen je
strošek vzdrževanja defibrilatorjev.
Igor Arh:
Defibrilatorji morajo biti čim bližje tistim, ki njihovo pomoč potrebujejo. Na območju
občine Jesenice je okoli 30 defibrilatorjev, s tem, da je več kot 20 dostopnih preko
celega dneva.
Prvotni namen je bil, da se defibrilatorje postavi po obrobju občine in po vaseh, ker je
že sama dostopnost oz. odzivnost reševalnih služb do teh območji daljša.
V letu 2018 so naročeni še trije novi defibrilatorji, od katerih bo eden nameščen tudi v
otroško letovišče Pinea v Novigradu.
Marsikateri občan pa ima, glede na svoje zdravstveno stanje, že svoj lastni
defibrilator, zato bi bilo smiselno te občane pozvati, da se vključijo v skupno mrežo
defibrilatorjev.
Po štirih letih je potrebno obvezno zamenjati elektrode in pregledati baterijo, ki stane
okoli 400 EUR.
Boris Grilc:
Zanima ga, kakšno je trenutno stanje plazu nad Koroško Belo.
Igor Arh:
Pred približno tremi tedni si je skupaj z geologi ogledal področje plazu Čikla. Na tem
ogledu ni bilo zaznati kakšnih presenetljivih sprememb. Čikla je namreč podor in tam
se bodo stvari stalno dogajale že zaradi samih vremenskih pogojev (dež, sneg,
zmrzal, ipd.). Ti podori niti niso toliko problematični, razen ob kakšni zelo povečani
količini padavin. Za samo območje plazu pod Urbasom (na Potoški planini) pa je težje
karkoli napovedati.
V lanskem letu je bila očiščena druga zaplavna pregrada potoka Bela, letos pa naj bi
se pristopilo k čiščenju potoka v samem naselju, kjer se zbira predvsem material, ki
ga s seboj prinese voda. Potrebno bo stalno opazovati, koliko se tega materiala
nabere, dan pa je tudi predlog, da bi se naredila še ena zaplavna pregrada, ki bi še
dodatno zaustavljala prenos materiala po vodi.
Eva Rebernik:
Zanima jo, kdaj se glede plazu nad Koroško Belo lahko pričakuje poročilo Ministrstva,
glede na to, da v medijih že krožijo različne informacije.
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Igor Arh:
Sam to poročilo pričakuje kmalu, glede na to, da je projekt s strani Geološkega
zavoda že zaključen. Pričakovalo se je, da bo to poročilo predstavljeno že v začetku
leta, vendar se kljub več poslanim urgencam na Ministrstvo za okolje in prostor, to še
ni zgodilo.
Po razpravi je namestnik predsednika Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Poročila o delu na področju zaščite in reševanja v občini
Jesenice za leto 2017.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 5
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 5:
PREDLOG PROGRAM A DELA NA PODROČJU ZAŠČITE
REŠEV ANJ A V OBČINI JESENICE ZA LETO 2018

IN

Uvodno obrazložitev je podal Igor Arh.
Razprave ni bilo, zato je namestnik predsednika Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Programa dela na področju zaščite in reševanja v občini
Jesenice za leto 2018.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 5
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 6:
PREDLOG
POROČILA
O
DELU
RAZVOJNE
AGENCIJE
ZGORNJE GORENJSKE S FINANČNIM POROČILOM ZA LETO
2017
Uvodno obrazložitev sta podala mag. Vera Djurić Drozdek in mag. Stevo
Ščavničar.
V razpravi so sodelovali:
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Stanislav Pem:
Iz bilance odhodkov in prihodkov po načelu denarnega toka je razvidno, da so se v
letu 2017 zmanjšali prihodki za 51 %, osebni dohodki oz. odhodki za plače pa so se
povečali za 10 %. To ni normalen pojav, da se osebni dohodki povečujejo, prihodki pa
znatno zmanjšujejo, skoraj za polovico. To pomeni, da se plač ne usklajuje z
dejanskimi rezultati poslovanja, posledica tega pa je, da je bil v lanskem letu presežek
odhodkov nad prihodki za 72.800 EUR. Če se bo ta situacija nadaljevala, bo imel
zavod težave v letošnjem letu, ker bo postal nelikviden.
Mag. Stevo Ščavničar:
Prihodki v letu 2016 so bili toliko večji, ker so se odhodki za projekt Anima Sana
pretežno plačali že v letu 2015. Ker se je v letu 2017 veliko vlagalo v razvoj projektov
in tudi že opravilo nekatere stvari, ki bodo zaradi dinamike evropskih sredstev
plačane v letu 2018, je denarni tok negativen. Presežek iz leta 2016 je namenjen
ravno temu, da financira nove projekte, ki so plačani z zamikom.
Plačna politika je nespremenjena, saj so plače zakonsko določene. Razlika pa je v
tem, da je bila v letu 2016 ena sodelavka pretežni del časa na porodniškem dopustu,
v letu 2017 pa se je vrnila nazaj v službo.
Boris Grilc:
Zanima ga, koliko evropskih sredstev se pričakuje za projekte, ki jih vodi RAGOR.
Mag. Stevo Ščavničar:
Iz posameznega projekta je razvidno, koliko evropskih sredstev se pričakuje za
določen projekt. Računa, da zavod ne bo imel likvidnostnih težav, sicer pa bo zaprosil
občine za soglasje, da zavod najame premostitveni kredit.
Po razpravi je namestnik predsednika Odbora predlagal v sprejem
SKLEP 1:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
se seznani s Poročilom o delu Razvojne Agencije Zgornje Gorenjske za leto
2017 s finančnim poročilom.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
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 2017 v višini 175,43 € za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 7:
PREDLOG
POROČILA
O
IZVAJ ANJU
KONCESIONIR ANE
DEJAVNOSTI JAVNEG A MESTNEG A PROMETA IN ŠOLSKIH
PREVOZOV NA OBMOČJU OBČINE JESENICE V LETU 2017
Uvodno obrazložitev so podali mag. Valentina Gorišek, Damijana Marn in Iztok
Štrukelj.
V razpravi so sodelovali:
Eva Rebernik:
V poročilu so omenjeni prevozi do Stare Save. Glede na razpravo v lanskem letu je bil
na to relacijo dodan še en odhod avtobusa v večernih urah. Glede na to, da se ta
odhod avtobusa na žalost ni preveč prijel, jo zanima, ali se bo ta odhod v naslednjem
šolskem letu še obdržal, ter ali je bilo preko Glasbene šole narejeno kaj reklame za ta
večerni odhod avtobusa.
Iz podatkov o številu prepeljanih potnikov je v primerjavi z lanskim letom kljub vsemu
izkazana 1,5 % rast potnikov, čeprav je v poročilu navedeno, da se opaža 2 % upad
števila potnikov. Zanima jo, ali gre pri tej razliki samo za napako v poročilu.
Damijana Marn:
Največja škoda je, da se relacija na Staro Savo v celoti zelo malo uporablja.
Podatki o številu potnikov se bodo še enkrat preverili, da se bo ugotovilo, zakaj je
prišlo do te razlike v poročilu.
Irena Košir:
Zanima jo, ali se je kdaj razmišljalo o uvedbi avtobusne linije Koroška Bela – Straža –
Hrušica.
Damijana Marn:
Dnevni red je omejen na vozno enoto. Včasih bi bile kakšne spremembe res bolj
prijazne uporabnikom, vendar pa bi pomenile, da bi morali imeti dodaten avtobus.
Predlog za novo linijo bo posredovala pristojnim službam.
Boris Grilc:
Vesel je, da so v poročilu končno ločeno prikazani podatki za mestni in za
medkrajevni promet.
Prebivalci Potok so nekoliko odmaknjeni in ne morejo koristiti mestnega prometa.
Cena vozovnice za mestni promet je 1,3 EUR, za medkrajevni promet pa 1,6 EUR.
Zanima ga, kako se obračunavajo potniki s Potokov, ki ravno tako spadajo v občino
Jesenice.
Damijana Marn:
Cene vozovnic se zaračunavajo po conah. Če linija pade v cono dve, se vozovnice za
to linijo zaračunavajo po ceni 1,6 EUR. Subvencija, ki jo k vozovnici plača Občina
Jesenice, pa je v vsakem primeru 0,85 EUR.
Po razpravi je namestnik predsednika Odbora predlagal v sprejem
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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 2017, ki ga je
pripravilo podjetje ALPETOUR, Potovalna agencija d.o.o., Mirka Vadnova 8,
Kranj.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 8:
PREDLOG
POROČILA
O
POSLOV ANJU
IN
IZV AJ ANJU
GOSPODARSKE J AVNE SLUŽBE OSKRBE S TOPLOTO NA
OBMOČJU OBČINE JESENICE ZA LETO 2017
Uvodno obrazložitev sta podala mag. Valentina Gorišek in Robert Pajk.
V razpravi so sodelovali:
Eva Rebernik:
Začetek ogrevalne sezone je vezan na datum in na temperaturni pogoj. Lansko leto
ob začetku ogrevalne sezone, v mesecu septembru, je bilo zelo mrzlo, tako da je bil
temperaturni pogoj sigurno dosežen, z začetkom kurilne sezone pa se je čakalo do
1.10. Meni, da bi morali biti pogoji za začetek kurilne sezone bolj fleksibilni oz. bi se
moral dodati še kakšen dodaten pogoj.
Robert Pajk:
Pogoje za začetek kurilne sezone imajo določene vsi distributerji, ker so bili
predpisani z metodologije Agencije. So pa temperaturni pogoji tudi zelo odvisni od
lokacije merilnega mesta.
Zaključek kurilne sezone je 15. maja. Ker je bil letošnji maj zelo topel, so bili ljudje
nezadovoljni, ker se je še kurilo. Vedno prihaja do dilem, kdaj začeti s kurilno sezono
in kdaj sistem ogrevanja ugasniti, ker neke enoznačne rešitve ni.
Eva Rebernik:
Že v lanskem letu je dala pobudo, da naj se v poročilo doda tudi primerjalna tabela
med letošnjim in prehodnim letom.
Robert Pajk:
Primerjalna tabela je dodana na koncu poročila.
Boris Grilc:
Zanima ga, kje sta v izkazu poslovnega izida vključeni priključna moč in števnina.
Robert Pajk:
Priključna moč in števnina sta vključeni v prihodke. Računovodski standard posebej
ne razdeljuje števnine in priključne moči, tako da je to vključeno med čiste prihodke
od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin.
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Igor Arh:
Zanima ga, kakšna je trenutna situacija z neplačniki, glede na to, da je v poročilu
navedeno, da so popravki nižji.
Robert Pajk:
Popravki so nižji, saj so v letu 2016 znašali 40.521 EUR v letu 2017 pa 28.905 EUR.
Neplačnikov je v denarju med 2 in 3 %. S Stanovanjskim skladom in Občino Jesenice
pa so sklenjene tudi pogodbe o subsidiarni odgovornosti, tako da lastniki stanovanj
plačujejo neporavnane obveznosti.
Po razpravi je namestnik predsednika Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
se seznani s Poročilom o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe
oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice za leto 2017, ki ga je pripravilo
podjetje ENOS OTE, d.o.o.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 9:
PREDLOG
POROČILA
O
IZVAJ ANJU
KONCESIONIR ANE
DEJAVNOSTI
OBDELAVE
MEŠ ANIH
KOMUNALNIH
ODP ADKOV Z A LETO 2017
Uvodno obrazložitev sta podala mag. Valentina Gorišek in Ivan Hrženjak.
V razpravi so sodelovali:
Eva Rebernik:
Zanima jo, koliko je bilo v Ekogorju zaposlenih delavcev konec leta 2016.
Ivan Hrženjak:
Konec leta 2016 je bilo zaposlenih 9 delavcev, trenutno pa je zaposlenih 8 delavcev.
Eva Rebernik:
V letu 2017 so bili prihodki od prodaje nižji za 24 %. Temu ustrezno so se zmanjšale
vse kategorije poslovnih odhodkov, razen plač, ki pa so se povečale za 92 %.
Ivan Hrženjak:
Povečanje na postavki plač je iz razloga, ker je podjetje prej koristilo usluge
Publicusa, sedaj pa ima zaposlene svoje delavce.
Boris Grilc:
Zanima ga, ali bo problematika smradu rešena oz. sanirana še pred poletjem.
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Ivan Hrženjak:
V lanskem letu je bila glavnina zaznanih emisij ravno v postopku predelave oz.
čiščenja lokacije težke frakcije, ki je obremenjena z biološko komponento. V procesu
nalaganja na tovornjake in prevoza do boksov je bilo povzročenih največ imisij. Težka
frakcija je sedaj v celoti pod kontrolo, saj gre vse, kar nastane, direktno v biološko
stabilizaciji in ni nikjer nobenih kupov. V mesecu februarju, ko se je počistil zadnji kup
težke frakcije, so se zadeve stabilizirale in zato se ob rednem obratovanju v bodoče
ne pričakuje nobenih problemov.
Lahka frakcija je glede smradu problematična maksimalno dva do tri tedne, ker je
kontaminirana z biološko komponento. Ko se ta komponenta razgradi, pa sama
plastika več ne smrdi po ničemur.
Obljubljeno je bilo, da bo odvoz lahke frakcije že zaključen, vendar je sanacija ceste
odvoz malo upočasnila. Sedaj se odvaža samo toliko, kolikor se dejansko pripelje, ne
izvaja pa se pospešenega odvoza. Do 16.11.2018 je formalno potrebno to izprazniti,
vendar se bodo potrudili, če bo le cesta toliko prevozna, da bodo počistili do poletja.
Boris Grilc:
Zanima ga, kje se skladišči lahka frakcija, ali v Sloveniji, ali v tujini.
Ivan Hrženjak:
Lahka frakcija se skladišči v Sloveniji. Investiranje v prevoz, skladiščenje in nabavo
nove balirke je bila edina pot za samooskrbo in neodvisnost od drugih.
Igor Arh:
V uvodu je bilo omenjeno, da se načrtuje gradnja objekta v Kočevju. Zanima ga,
koliko je ta projekt zanesljiv in v kolikem času se pričakuje, da bo prišlo do njegove
realizacije.
Ivan Hrženjak:
Najbolj pomembno je, da so poiskali lokacijo, katero podpira tudi lokalna skupnost.
Največja težava teh objektov je namreč, da jim sledi neka stigma o kurjenju smeti.
Pri tem projektu ne gre za kurjenje smeti, niti za sežigalnico, temveč za toplarno, torej
za energetski objekt, ki bo zagotavljal toploto in elektriko ter kot glavni primarni vir
goriva koristil lahko frakcijo.
V Kočevju se lokalna skupnost strinja s tem projektom, ker imajo trenutno velik
problem, saj ne dosegajo potrebne količine energije. Želeli so vzpostaviti sistem
kurjenja na biomaso, ki pa se je v velikih primerih pokazal kot zelo nerentabilen oz.
kot zelo drag.
Država in ARSO podpirata ta projekt, ker se zavedata, da je v Sloveniji ta
problematika zelo velika in si želita veliko takih rešitev. V Celju je bil tak objekt zgrajen
leta 2010 in obratuje brez kakršnihkoli težav.
Časovno je največja komponenta subjektivni faktor, npr. civilna iniciativa, namerno
podaljševanje postopkov, ipd. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bi bil tak objekt v
roku dveh let že lahko v polnem zagonu. Kapaciteta je dimenzionirana glede na
potrebe v lokalni skupnosti za odjem toplote in glede na zakonsko mejo 3 tone/uro.
Po razpravi je namestnik predsednika Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
se seznani z Letnim poročilom družbe EKOGOR d.o.o. za leto 2017 o
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poslovanju in izvajanju
komunalnih odpadkov.

gospodarske

javne

službe

obdelave

mešanih

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 10:
INFORMACIJ A
O
POSTOPKIH
ZA
ZAGOTOVITEV
PREDPIS ANIH
RAVN ANJ
Z
MEŠ ANIMI
KOMUNALNIMI
ODP ADKI N A CENTRU ZA RAVN ANJE Z ODP ADKI MAL A
MEŽAKL A
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je namestnik predsednika Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
se seznani z Informacijo o postopkih za zagotovitev predpisanih ravnanj z
mešanimi komunalnimi odpadki na Centru za ravnanje z odpadki Mala Mežakla.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 12:
INFORMACIJ A
O
LETNEM
JESENICE ZA LETO 2017

POROČILU

JEKO

D.O.O.,

Uvodno obrazložitev je podala Polona Smolej.
V razpravi so sodelovali:
Boris Grilc:
Zanima ga, s kakšno močjo obratuje Centralna čistilna naprava na Slovenskem
Javorniku.
Mag. Valentina Gorišek:
Razen težav, ki se pojavljajo s puhali, Centralna čistilna naprava deluje s polno
močjo.
Boris Grilc:
Če Centralna čistilna naprava deluje s polno močjo, ga zanima, zakaj potem odplake
odtekajo v reko Savo.
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Že na prejšnji seji je postavil vprašanje glede čistilne naprave. G. Markelj je povedal,
da čistilna naprava deluje ter da so sredstva v proračunu zagotovljena zgolj za
obnovitev starega dela čistilne naprave.
Čistilna naprava bi morala delovati, ne pa da iz nje odtekajo frakcije v reko Savo.
Obstajajo tudi slike, zato je zelo v dvomih, da gre res za obnovitev starega dela v
primerjavi s tem, že opravljenim novim delom. Ne strinja pa se tudi z navedbo, da
gradbeniki niso odstopili od garancije, ker v dopisu ni točnih navedb.
Posredoval bo slike onesnaženja, iz katerih se bo videlo, da to onesnaženje ne gre iz
potoka Javornik, kot je bilo rečeno, ampak da gre iz čistilne naprave.
Igor Arh:
Sklep ustanoviteljev o delitvi dobička mu ni popolnoma razumljiv, zato prosi za
dodatna pojasnila.
Polona Smolej:
Čisti poslovni izid iz poslovanja v letu 2017 znaša 803.688 EUR in se deli na obe
občini. Poleg tega del nerazporejenega dobička za leti 2013 in 2014, v višini 256.000
EUR, pripada samo Občini Jesenice. Ob upoštevanju dejstva, da se bo v letu 2019
Javno komunalno podjetje JEKO dokapitaliziralo za 500.000 EUR, se potem dobiček
deli tako, da Občini Jesenice pripada 529.376,99 EUR za izgradnjo komunalne
infrastrukture ter 464.650 EUR za namen dokapitalizacije podjetja.
Po razpravi je namestnik predsednika Odbora 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 2017.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 13:
VPRAŠ ANJ A IN POBUDE
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je namestnik predsednika sejo Odbora zaključil ob
20.20. uri.

ZAPISALA:
Mag. Valentina GORIŠEK

NAMESTNIK PREDSEDNIK ODBORA:
Boris GRILC
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