OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za proračun in finance

Številka: 032-09/2006
Datum: 12.12.2006

SKRAJŠAN ZAPIS
1. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA V
PONEDELJEK, 12.12.2006 OB 17.30 URI V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE, NA
JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6

PRISOTNI ČLANI ODBORA: Oto KELIH, Boris BREGANT; Marjeta TOMAŠ, mag.
Barbara HABE SINTIČ, mag. Milan TARMAN in Mirjana PLANINČIČ.
ODSOTEN ČLAN ODBORA: Dejan RADUNIČ.
OSTALI PRISOTNI: Slavka BRELIH – direktorica občinske uprave, Brigita
DŽAMASTAGIČ – vodja Oddelka za finance, plan in analize, Valentina GORIŠEK –
vodja Oddelka za okolje in prostor, Bojan STRAJNAR – predstagvnik investitorja,
podjetja Tibar d.o.o. Maribor, mag. Aleksander KUPLJENIK – direktor JKP JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice, Nuša JELENC – JKP JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Boža KOVAČ –
vodja Oddelka za gospodarstvo, Stevo ŠČAVNIČAR – direktor RAGOR-ja in Božena
RONNER – svetovalka župana za Občinski svet.
Pred začetkom seje je predsednik Odbora predstavil vse prisotne članice in člane, ki
so tudi potrdili, da so vsi dobili sklep Občinskega sveta o imenovanju.
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Predlog Odloka o programu opremljanja za območje urejanja Hrenovica – HITRI
POSTOPEK.
2. Predlog sprememb in dopolnitev operativnega Programa odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih vod za občino Jesenice za obdobje 2005 – 2017.
3. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2007 – DRUGA OBRAVNAVA.
4. Predlog Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v občini Jesenice.
5. Predlog za delno povračilo stroškov za organiziranje in informiranje volilne
kampanje v občini Jesenice za lokalne volitve, ki so bile v nedeljo, 22. oktobra
2006.
6. Predlog za začetek postopka iskanja zasebnega partnerstva pri investiciji
izgradnje Turističnega centra Španov vrh.
7. Predlogi za spremembe cen komunalnih storitev:
7.1 Znižanje cen daljinskega ogrevanja.
7.2 Znižanje cene priključnine za zemeljski plin in ogrevanje.
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8. Predlog spremembe cen zimskega in letnega vzdrževanja javnih površin in
pogrebno pokopaliških storitev.
9. Poročilo o delu RAGOR za prvo polletje 2006.
10. Informaciji:
10.1 Informacija o Programu dela in finančnemu načrtu javnega komunalnega
podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice za leto 2007.
10.2 Informacija o uskladitvi cene zemeljskega plina za mesec december 2006.
11. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA - 6
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA ZA OBMOČJE UREJANJA
HRENOVICA – HITRI POSTOPEK.
V uvodni obrazložiti je podžupan Boris Bregant prisotnim članom Odbora najprej
pojasnil, zakaj je bilo gradivo posredovano naknadno ter zakaj je predlog Odloka
predlagan v sprejem po hitrem postopku. V nadaljevanju pa sta Valentina Gorišek in
Bojan Strajnar podrobneje obrazložila predlog Odloka in načrtovane investicije na
ureditvenem območju Hrenovica.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o programu opremljanja za območje urejanja
Hrenovica po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA
ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VOD ZA OBČINO
JESENICE ZA OBDOBJE 2005 – 2017.
V uvodni obrazložiti je Nuša Jelenc, predstavnica JKP JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
pojasnila predlagane spremembe in dopolnitve Operativnega programa odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih vod za občino Jesenice za obdobje od leta 2005 do
leta 2017, s poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31. decembra
2008.
V razpravi, v kateri so sodelovali Oto Kelih, Nuša Jelenc in Marjeta Tomaš, je Nuša
Jelenc še pojasnila, da sta bila po prvotnem programu izgradnja kanalizacije Lipce –
Blejska Dobrava in izgradnja povezovalnega kanala do čistilne naprave predvidena
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med leti 2006 in 2008. Ti dve investiciji sta sedaj prestavljeni v leto 2008, v letu 2007
pa se predvidevata izgradnja kanalizacije v spodnjem delu naselja Hrušica in
izgradnja kanalizacije na Slovenskem Javorniku.
V kolikor bo občina uspela na razpisu za pridobitev sredstev iz okoljskih dajatev za
leto 2007, se bodo te investicije deloma financirale tudi iz teh sredstev, saj gre za
investicije, ki so zelo obsežne.
Božena Ronner je povedala, da je predlagane spremembe in dopolnitve
Operativnega programa obravnavalo tudi matično delovno delo – Odbor za
stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko. Odbor je predlagani
Operativni program potrdil, predlaga pa, da se predlog proračuna v drugi obravnavi
uskladi tudi z načrtom razvojnih programov, tako kot je to navedeno v tem
Operativnem programu.
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme spremembe in dopolnitve Operativnega programa odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih vod občine Jesenice (za obdobje od 2005 do
2017, s poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31. decembra
2008).
2. Predvidene investicije iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih vod občine Jesenice (za obdobje od 2005 do 2017, s
poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31. decembra 2008)
se smiselno uvrstijo v Načrt razvojnih programov občine Jesenice za
obdobje 2007 – 2010.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2007 – DRUGA
OBRAVNAVA.
Brigita Džamastagič je v uvodni obrazložiti predstavila splošni in posebni del
predloga Proračuna občine Jesenice za leto 2007 ter Načrt razvojnih programov za
obdobje 2007 – 2010.
Boža Kovač je obrazložila amandma, ki ga je predlagal župan. V proračunu za leto
2006 so bila predvidena sredstva v višini 100.000 tisoč tolarjev za nakup objektov in
zgradb v okviru območja Fiprom. Glede na to, da še ni bil sprejet dokončni sklep
stečajnega senata o strinjanju s predloženo ponudbo za odkup, se ocenjuje, da v letu
2006 navedenega nakupa ne bo mogoče finančno realizirati. Zato je predlog
amandmaja, da se za navedeni znesek zmanjša ocena realizacije za leto 2006,
istočasno pa se v enak znesek vključi na isto proračunsko postavko v predlog
proračuna za leto 2007.
Predsednik Odbora je nato predstavil še amandma, ki ga Občinskemu svetu
predlaga Andrej Černe. Predlog tega amandmaja je, da se v poglavju bilanca
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odhodkov, podpoglavju 18 – Kultura, šport in nevladne organizacije, 180229001
Nepremična kulturna dediščina, 6070 Spomeniško varstvene akcije, 4208 Študije o
izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicije postavka
zmanjša za 2.000 tisoč tolarjev. Za isti znesek se potem v poglavju bilanca
odhodkov, podpoglavju 18 – Kultura, šport in nevladne organizacije, 180229001
Nepremična kulturna dediščina, 6070 Spomeniško varstvene akcije poveča postavka
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove. Oddelek za družbene dejavnosti v roku
treh mesecev pripravi merila za razdelitev povečanega dela postavke za 2.000 tisoč
tolarjev, ki so namenjena za investicijsko vzdrževanje in obnove sakralnih objektov.
V razpravi o predlogu proračuna in o predlaganih amandmajih so sodelovali: Boris
Bregant, Marjeta Tomaš, Valentina Gorišek, Brigita Džamastagič, Božena Ronner,
mag. Milan Tarman, Oto Kelih in Boža Kovač.
Brigita Džamastagič je pojasnila, da gre pri predlogu amandmaja, ki ga predlaga
župan, samo za zamik plačila, amandma pa je potreben iz razloga, ker bo do tega
zanika prišlo ravno na prehodu v novo leto. Če bi do zamika plačilo prišlo med letom,
ta amandma ne bi bil potreben.
Podžupan Boris Bregant je v razpravi na predlog amandmaja Andreja Černeta
predlagal, da naj občinska upravi preuči možnost, iz katerih proračunskih postavk bi
se eventuelno lahko zagotovilo 2.000 tisoč tolarjev, ter do četrtka pripravi vzporedni
predlog. Pojasnil pa je tudi, da sredstva v višini 2.000 tisoč tolarjev ne morejo biti iz
proračuna vložena direktno v obnovo cerkve na Koroški Beli, temveč morajo biti ta
sredstva razdeljena na podlagi javnega razpisa.
V razpravi glede ureditve Tavčarjeve ceste pa je Boža Kovač pojasnila, da se PGD
za ureditev Tavčarjeve ceste ne more dokončati toliko časa, dokler država v celoti ne
izdela PGD-ja za rekonstrukcijo regionalne ceste R3, ker se Tavčarjeva cesta na
dveh delih priključuje na R3. Država naj bi v naslednjem letu pridobila gradbeno
dovoljenje za rekonstrukcijo regionalne ceste R3, kar pomeni, da se bodo potem
lahko dokončali tudi projekti za rekonstrukcijo Tavčarjeve ceste.
Valentina Gorišek, vodja Oddelka za okolje in prostor je obrazložila predlagani sklep,
da se potrdi tudi letni program prodaje stanovanj in letni program prodaje finančnega
premoženja v letu 2007. Občinski svet je v prvi obravnavi že potrdil letni program
prodaje stvarnega nepremičnega premoženja v lasti občine Jesenice. Letni program
prodaje stvarnega nepremičnega premoženja namreč sprejme Občinski svet, potem
pa se na njegovi podlagi oblikujejo posamični programi prodaje za vsako posamezno
premoženje, ki je predmet prodaje. Do druge obravnave proračuna pa so se zbirali
tudi interesi najemnikov za nakupe stanovanj, in velika večina se je tudi odločila za ta
nakup. Na tej podlagi je bilo potem zbranih 31 stanovanj, ki v bistvu sestavljajo
najslabši fond stanovanj v lasti občine Jesenice. Tudi za prodajo teh stanovanj, bo za
vsako stanovanje posebej za Občinski svet pripravljen še posamičen program
prodaje stvarnega premoženja.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
AMANDMA:
V Proračunu občine Jesenice za leto 2007 se na proračunskem področju 14 –
Gospodarstvo, v glavnem programu 1402 – Pospeševanje in podpora
gospodarski dejavnosti, podprogram 14029001 – Spodbujanje razvoja malega
gospodarstva, proračunska postavka 7130 Revitalizacija območja Fiprom
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poveča plan za nakup zgradb in prostorov (konto 4200) v višini 417.293 €
(100.000 tisoč tolarjev). Za enak znesek se zniža ocena realizacije za leto 2006 v
enakem znesku, na istem proračunskem področju, podprogramu in
proračunski postavki.
V skladu s predlogom se ustrezno popravi tudi načrt razvojnih programov za
obdobje 2007 – 2010 in načrt nabav in gradenj.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

SKLEP 1:
Odbor za proračun in finance predlaga, da občinska uprava preuči možnost za
zagotovitev dodatnih 2.000 tisoč tolarjev, ki se bodo na podlagi javnega razpisa
koristili za investicijsko vzdrževanje in obnove sakralnih objektov.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 5
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

SKLEP 2:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
se na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev Operativnega programa
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod občine Jesenice, s poudarkom
na ukrepih programa in zaradi predvidenih investicij, sprejetih v Operativnem
programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod občine Jesenice za
obdobje od 2005 do 2017, le-te vključijo v Načrt razvojnih programov občine
Jesenice za odboja 2007 – 2010, kot del Proračuna občine Jesenice za leto
2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

SKLEP 3:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme letni program prodaje stanovanj in letni program prodaje finančnega
premoženja v letu 2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
in
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SKLEP 4:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2007 v drugi obravnavi, s
sprejetim amandmajem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG PRAVILNIKA ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V
OBČINI JESENICE.
V uvodni obrazložiti je Božena Ronner povedala, da pri sprejemu tega Pravilnika
finančne posledice predstavljajo samo stroški objave javnega razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije. Predlog Pravilnika je predhodno že obravnavala tudi
Statutarna komisija. Člani Statutarne komisije so razpravljali predvsem o tem, da je
sploh smiselna objava javnega razpisa v Uradnem listi RS, saj je ta razpis namenjen
predvsem ciljni skupini na teritoriju občine Jesenice. Zato je Statutarna komisija
pripravila tudi amandma, ki namesto objave javnega razpisa v Uradnem listu RS,
predvideva samo objavo tega razpisa v javnem glasilu.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Pravilnik za vrednotenje letnega programa športa v občini Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG ZA DELNO POVRAČILO STROŠKOV ZA ORGANIZIRANJE IN
INFORMIRANJE VOLILNE KAMPANJE V OBČINI JESENICE ZA LOKALNE
VOLITVE, KI SO BILE V NEDELJO, 22. OKTOBRA 2006.
Božena Ronner je v uvodu povedala, da je ta predlog pripravljen na podlagi Sklepa
o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v občini
Jesenice, ki ga je sprejel Občinski svet v prejšnjem mandatu.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog za delno povračilo stroškov za organiziranje in
financiranje volilne kampanje v občini Jesenice za lokalne volitve, ki so bile

6

22.10.2006 za politične stranke za volitve župana in za politične stranke za
volitve članov občinskega sveta občine Jesenice.
2. Odbor za proračun in finance podpira tudi predlog, da se proračunska
sredstva za delno povračilo stroškov za organiziranje in informiranje volilne
kampanje v občini Jesenice za lokalne volitve, ki so bile 22.10.2006
upravičencem izplačajo takoj, ko bodo organizatorji vložili zahteve skupaj z
zahtevanimi poročili v skladu z zahtevami zakonodaje in Računskega
sodišča.
3. Zahtevana Poročila, navedena v sklepu 2, bo Občinski svet občine Jesenice
obravnaval najkasneje na januarski seji leta 2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG ZA ZAČETEK POSTOPKA ISKANJA ZASEBNEGA PARTNERSTVA
PRI INVESTICIJI IZGRADNJE TURISTIČNEGA CENTRA ŠPANOV VRH.
V uvodni obrazložiti je podžupan Boris Bregant prisotnim članom Odbora pojasnil
predlog za začetek postopka za pridobivanje zasebnega partnerstva pri nadaljnjih
investicijah za izgradnjo turističnega centra Španov vrh. Občina bi v tem odnosu
nudila predvsem znanje, obstoječo dokumentacijo in obstoječe stanje, investitor pa
naj bi prispeval predvsem finančna sredstva.
V krajši razpravi so sodelovali Marjeta Tomaš, Boris Bregant in mag. Milan Tarman.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da soglaša z začetkom postopka iskanja partnerstva pri investiciji izgradnje
turističnega centra Španov vrh.
2. Odbor predlaga, da Občinski svet občine Jesenice pooblasti podžupana
Borisa Bregant, univ. dipl. inž. str., da vodi pogajanja ter postopke v zvezi s
pridobitvijo partnerstva pri investiciji izgradnje turističnega centra Španov
vrh.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 7:
PREDLOGI ZA SPREMEMBE CEN KOMUNALNIH STORITEV:
7.1 Znižanje cen daljinskega ogrevanja.
7.2 Znižanje cene priključnine za zemeljski plin in ogrevanje.
7.1 ZNIŽANJE CEN DALJINSKEGA OGREVANJA.
V uvodni obrazložiti je direktor JKP JEKO-IN, d.o.o., Jesenice mag. Aleksander
Kupljenik povedal, da so v podjetju na podlagi znižanja nakupne cene za 5 %
izračunali nižjo prodajno ceno, ki velja za uporabnike. Glede na to, da JEKO-IN,
d.o.o. kot distributer dosega pri fiksni ceni podpovprečno raven cene slovenskih
distributerjev, pri variabilni ceni pa nadpovprečno, se je celotno znižanje upoštevalo
le pri variabilnem delu prodajne cene, ki je tako nižja za 7,62 %.
V razpravi, v kateri so sodelovali Marjeta Tomaš, Boris Bregant, mag. Aleksander
Kupljenik in Oto Kelih je bilo poudarjeno predvsem to, da se morajo v JKP JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice še naprej prizadevati za nižjo ceno ogrevanja, ki se bo zaračunavala
uporabnikom.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da potrdi znižanje prodajne cene ogrevanja za mesec oktober 2006 za 7,62
%. Prodajna cena za mesec oktober se tako zniža iz 16.968,08 SIT/MWh na
15.674,64 SIT/MWh vključujoč DDV.
2. Odbor za proračun in finance predlaga, da v javnem komunalnem podjetju
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice še naprej nadaljujejo s procesom iskanja čim nižje
cene za daljinsko ogrevanje.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

7.2 ZNIŽANJE CENE PRIKLJUČNINE ZA ZEMELJSKI PLIN IN OGREVANJE.
Mag. Aleksander Kupljenik je v uvodu povedal, da predlog za znižanje priključnine pri
zemeljskem plinu in daljinskem ogrevanju temelji na vzpodbujanju občanov in podjetij
k uporabi ekoloških goriv. Predlog je, da se cene priključnine znižajo za 50 %, saj pri
tej višini JKP JEKO-IN, d.o.o. še vedno pokrije stroške za izvedbo priključka.
V krajši razpravi, v kateri so sodelovali Marjeta Tomaš, mag. Aleksander Kupljenik in
Oto Kelih je bilo pojasnjeno, da je na zemeljski plin in daljinsko ogrevanje trenutno
priključenih okoli 950 objektov, še 250 objektov pa ja tekih, za katere je priključnina
že plačana, vendar pa še niso priključeni na omrežje in priključka še ne uporabljajo.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
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SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
potrdi predlagano znižanje cene priključnine za zemeljski plin in ogrevanje za
50 %.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG SPREMEMBE CEN ZIMSKEGA IN LETNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH
POVRŠIN IN POGREBNO POKOPALIŠKIH STORITEV.
V uvodni obrazložitvi je mag. Aleksander Kupljenik povedal, da je predlagano
povišanje cen letnega in zimskega vzdrževanja javnih površin ter pogrebno
pokopaliških storitev za 2,1 %, kar je v skladu s planirano rastjo materialnih stroškov
za leto 2007. Cene so izračunane tako, da so sedanje cene v EUR povečajo za 2,1
% in zaokrožijo na eno decimalno mesto. Nove cene v EUR se tako povečajo od
1,69 % do 2,84 %.
V razpravi so sodelovali: Boris Bregant, Oto Kelih in mag. Aleksander Kupljenik.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
potrdi predlagani dvig cen v povprečju za 2,1 % za:
 pogrebno pokopališke storitve v občini Jesenice. Cene veljajo od
1.1.2007 dalje.
 zimsko vzdrževanje javnih površin v sezoni 2006/2007 v občini Jesenice.
Cene veljajo od 1.1.2007 dalje.
 letno vzdrževanje javnih površin za leto 2006/2007 v občini Jesenice.
Cene veljajo od 1.1.2007 dalje.
Navedene cene se uporabljajo tudi za ostale storitve, ki jih podjetje JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice izvaja.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
POROČILO O DELU RAGOR ZA PRVO POLLETJE 2006.
V uvodu je Stevo Ščavničar, direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske povedal,
da je v prvem delu poročila opisano delo po projektih, v drugem delu je opis področja
kadrov, v zadnjem delu poročila pa so navedeni finančni rezultati poslovanja. V
prvem delu poročila sta podani dve trditvi, in sicer, da RAGOR ni realiziral
predvidenega programa dela in finančnega načrta, ter da je ustvaril 10 milijonov
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izgube. Vendar pa je pri tem potrebno upoštevati, da prilivi niso enakomerni čez vse
leto, ter da je večina računov izdana v drugi polovici leta. Zato pride do pojava, da v
polletju vrednost izdanih računov ne dosega vrednost prejetih računov.
V razpravi, v kateri so sodelovali Marjeta Tomaš, Stevo Ščavničar in Oto Kelih, je
direktor RAGOR-ja še enkrat pojasnil, da se projekti izvajajo skozi celo leto, v drugi
polovici leta pa se pretežen del teh projektov potem fakturira.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Poročilo o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske v prvem polletju
2006.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
INFORMACIJI:
10.1 Informacija o Programu dela in finančnemu načrtu javnega komunalnega
podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice za leto 2007.
10.2 Informacija o uskladitvi cene zemeljskega plina za mesec december 2006.
10.1 INFORMACIJA O PROGRAMU DELA IN FINANČNEMU NAČRTU JAVNEGA
KOMUNALNEGA PODJETJA JEKO-IN, D.O.O., JESENICE ZA LETO 2007.
Mag. Aleksander Kupljenik je v uvodu obrazložil program dela in predlog finančnega
načrta javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice za leto 2007.
V razpravi, v kateri so sodelovali Marjeta Tomaš, mag. Aleksander Kupljenik in Oto
Kelih, je mag. Aleksander Kupljenik tudi pojasnil, da so v finančnem načrtu za leto
2007 že upoštevane nove cene. Prav tako pa je podal tudi odgovor na vprašanje,
zakaj večina študentov in dijakov med prakso in počitniškim delom opravlja
administrativna dela. Povedal je, da študentje in dijaki v poletnih mesecih pri njih
opravljajo tako administrativna kot tudi fizična dela, vendar pa je fizičnih del res manj,
kajti študentje in dijaki bi morali biti ustrezno usposobljeni, da bi lahko opravljali ta
dela v večjem obsegu.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance se je seznanil z Informacijo o programu dela in
finančnem načrtu javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice za
leto 2007.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

10.2 INFORMACIJA O USKLADITVI CENE ZEMELJSKEGA PLINA ZA MESEC
DECEMBER 2006.
Člani Odbora za proračun in finance so se seznanili z informacijo, da se tokratna
uskladitev cene zemeljskega plina na končni ceni z vključenimi vsemi zakonskimi
dajatvami za končnega odjemalca odraža kot 1,10 % pocenitev, glede na veljavno
ceno v novembru 2006.
Glasovanja ni bilo.

TOČKA 11:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Vprašanj in pobud ni bilo.
Predsednik Odbora je sejo zaključil ob 20.33 uri.

ZAPISALA:
MOJCA RAZINGER

PREDSEDNIK:
OTO KELIH
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