OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za proračun in finance

Številka: 032-01/2010
Datum: 4. 2. 2010

SKRAJŠAN ZAPIS
31. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 4. 2. 2010 OB 16.30 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Oto KELIH, Boris BREGANT, mag. Barbara HABE SINTIČ, mag. Milan TARMAN
Marjeta TOMAŠ in Janko PIRC.
OPRAVIČENO ODSOTNA: Mirjana PLANINČIČ
OSTALI PRISOTNI: Slavka BRELIH - direktorica občinske uprave, mag. Valentina
GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor, Nuša Jelenc – vodja sektorja
Komunala pri Jeko – IN, Marko MARKELJ – vodja Komunalne direkcije in mag.
Božena RONNER – svetovalka župana.
Ker ni bilo predlogov za spremembo dnevnega reda, je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
Dnevni red:
1. Potrditev skrajšanega besedila zapisnika 30. redne seje Odbora za proračun in
finance z dne 10. 12. 2009
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o distribuciji toplote iz
vročevodnega omrežja v Občini Jesenice – HITRI POSTOPEK.
3. Predlog za spremembe cen odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini
Jesenice – ponovno.
4. Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2010.
5. Predlog Poročila o porabi sredstev proračunske rezerve.
6. Informacija delovne skupine za ureditev razmer na področju daljinskega
ogrevanja - realizacija sklepov.
7. Vprašanja in pobude
Glasovanje: prisotnih - 6
za - 6
Dnevni red je bil sprejet.
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TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 30. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 10. 12. 2010.
Razprave in pripomb na besedilo zapisnika in sprejete sklepe ni bilo, zato je
predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 30. redne
seje Odbora za proračun in finance z dne 10. 12. 2009
Glasovanje: prisotnih - 6
za - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o distribuciji toplote iz
vročevodnega omrežja v Občini Jesenice – HITRI POSTOPEK
Predlagan Odlok je predstavil Marko Markelj, ki je odgovarjal na postavljena
vprašanja, dana v razpravi. Povedal je, zakaj se je služba odločila za ponujen
predlog in kako se bo z njegovim sprejetjem zagotovila pravna podlaga, postopek
sprejemanja oz. potrjevanja cen, da bi lahko po novem o tem odločala skupščina
JEKO-IN-a.
V razpravi sp sodelovali: Marjeta Tomaš, Oto Kelih, Janko Pirc, Marko Markelj in
Božena Ronner. Razprava je tekla o tem, ali ne bi bilo vseeno, če bi o tem odločal
župan oz., da bi se zapisalo da cene za daljinsko toploto-variabilni del potrjuje on
sam, ker ima v skupščini 92 %. Janko Pirc je zatrdil, da ni tako, kot piše v odloku, da
njegov sprejem nima finančnih posledic na proračun. Po njegovem prepričanju te so,
če o cenah ne bo več odločalo delovno telo občinskega sveta, temveč skupščina, oz.
župan.
Po razpravi je predsednik predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o distribuciji
toplote iz vročevodnega omrežja v Občini Jesenice po hitrem postopku.
Glasovanje: prisotnih - 6
za – 3
Proti - 3
Sklep ni bil sprejet.
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TOČKA 3:
Predlog za spremembe cen odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini
Jesenice – ponovno
V uvodni predstavitvi predloga za spremembe cen, je v daljši obrazložitvi direktor
Komunalne direkcije pojasnil Marko Markelj ter navedel vzrok za ponovno napisan
predlog za povišanje cen s tega področja ter zakaj le s 50 % povišanjem cene.
V nadaljevanju pa je vzroke za negativna stališča podjetja JEKO-IN do tega predloga
Komunalne direkcije navedla Nuša Jelenc, ki je tudi povedala, da je direktor Odboru
za stanovanjske zadeve, komunalni infrastrukturo ter energetiko to tudi pisno
pojasnil.
V razpravi so sodelovali: Marko Markelj, Nuša Jelenc, Oto Kelih, Janko Pirc, Boris
Bregant in Božena Ronner, ki je poročala o sprejetih sklepih Odbora za stanovanjske
zadeve, komunalni infrastrukturo ter energetiko.
Po razpravi so člani odbora strinjali, da ne bodo glasovali o predlogu sklepa JEKOIN, ker so ga enkrat že zavrnili in gradivo, ki so ga dali v razpravo in sprejem je
identičen gradivu, pripravljenemu za decembrsko sejo, zato bodo glasovali le o
predlogu Komunalne direkcije.
Predsednik je tako na glasovanje dal več sklepov.
SKLEP 1:
Odbor za proračun in finance predlaga, da se glasuje o predlaganih sklepih, ki
jih je v gradivu za 34. redno sejo Občinskega sveta pripravila Komunalna
direkcija, ker so o sklepih JEKO-IN-a že negativno glasovali.
Glasovanje: prisotnih - 6
za – 5
Proti – 0
Sklep je bil sprejet.
SKLEP 2:
Občinski svet Občine Jesenice soglaša s predlaganimi cenami storitve javne
službe za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod in storitev vezanih
na nepretočne in obstoječe greznice in MKČN v naslednji višini (v tabeli):
CENE STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB:
1. ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE IN STORITVE
VEZANE NA NEPRETOČNE GREZNICE

1.1. ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE in
PREVZEM KOMUNALNE ODPADNE VODE IZ NEPRETOČMH GREZNIC Z
ODVOZOM NA KOMUNALNO ČISTILNO NAPRAVO
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PREDLAGANA CENA PO VRSTAH PORABNIKOV
(v EUR)
OBČINA
JESENICE
STORITEV/PORABNIK
GOSPODINJSTVO GOSPODARSTVO
STROŠKI OMREŽNINE (DN 13 – faktor
1,09435
1,09435
1) – EUR/mesec
DRUGI STROŠKI – EUR/m3
0,2060
0,2060
2. ČIŠČENJE KOMUNALNEIN PADAVINSKE ODPADNE VODE
2.1. ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE
PREDLAGANA CENA PO VRSTAH PORABNIKOV
(v EUR)
OBČINA
JESENICE
STORITEV/PORABNIK
GOSPODINJSTVO GOSPODARSTVO
STROŠKI OMREŽNINE (DN 13 – faktor
0,5842
0,5842
1) – EUR/mesec
DRUGI STROŠKI – EUR/m3
0,2061
0,2061
3. STORITVE VEZANE NA OBSTOJEČE GREZNICEIN MALE KOMUNALNE ČISTILNE
NAPRAVE (MKČN)
PREDLAGANA CENA PO VRSTAH PORABNIKOV
(v EUR)
OBČINA
JESENICE
STORITEV/PORABNIK
GOSPODINJSTVO GOSPODARSTVO
3.1. STROŠKI OMREŽNINE (DN 13 –
0,5842
0,5842
faktor 1) – EUR/mesec
3.2. STROŠKI PREVZEMA BLATA IZ
8,6389
8,6389
OBSTOJEČIH GREZNICALI MKČN –
EUR/m3
3.3. STROŠKI OBRATOVALNEGA
209,2200
209,2200
MONITORINGA MKČN – EUR/enkratna
storitev
3.4. STROŠKI RAVNANJA Z BLATOM IZ
5,3735
5,3735
OBSTOJEČIH GREZNIC ALI MKČN –
EUR/m3
Glasovanje: prisotnih - 6
za - 6
Sklep je bil sprejet.
SKLEP 3:
Izvajalec javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda
pripravi razdelitev stroškov izvajanja javne gospodarske službe po posamezni
občini in pripravi analizo upravičenosti obračuna storitev odvajanja in čiščenja
odpadnih voda po enotni ceni za uporabnike v Občini Jesenice in Občini
Žirovnica kar se upošteva pri predlogu spremembe cene storitev za leto 2011.
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Glasovanje: prisotnih - 6
za - 6
Sklep je bil sprejet.
SKLEP 4:
Odbor za proračun in finance predlaga, da nove cene začnejo veljati s 1. v
naslednjem mesecu po predhodno pridobljenem pozitivnem strokovnem
mnenju.
Glasovanje: prisotnih - 6
za - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2010.
Program dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2010 je predstavila Božena
Ronner (tudi z vidika pristojnosti za Odbor za proračun in finance).
V razpravi je Oto Kelih predlagal, da se v program dela za odbor za proračun in
finance v mesec april vključi še obravnava poročilo o izvajanju večjih projektov
oziroma investicij, po enakem principu, kot je to veljalo za preteklo leto.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2010
z naslednjo dopolnitvijo:
 pod področje proračuna in financ se vključi obravnava finančnega
poročila o izvajanju investicij v občini Jesenice. Poročilo se da v
obravnavo v mesecu aprilu.
Glasovanje: prisotnih - 6
za - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
Predlog Poročila o porabi sredstev proračunske rezerve.
Predlog je na kratko obrazložila Božena Ronner, saj je opredeljeno, za kakšen
namen so bila porabljena sredstva.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal naslednji
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SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Predlog Poročila o porabi sredstev proračunske rezerve.
Glasovanje: prisotnih - 6
za - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
Informacija delovne skupine za ureditev razmer na področju daljinskega
ogrevanja - realizacija sklepov.
Informacijo je predstavil Marko Markelj.
V razpravi so sodelovali: Janko Pirc, Boris Bregant, Milan Tarman, Marjeta Tomaš in
Boris Bregant, na vprašanja pa je sproti odgovarjal Marko Markelj.
Člani odbora so načelno pohvalili delo delovne skupine ter predlagali, da bi bilo
smotrno in koristno, če bi v delovni skupini sodelovalo več nevtralnih strokovnjakov.
Ravno tako so ugotovili, da ni nujno, da bi nastopile težave za distributerje, ker se
veča ekološka osveščenost in bi se občani bolj posluževali naravnih virov, ob tem, da
privlači nizka cena energenta, posledično pa bi rasel interes – večje število
priključkov na daljinsko toploto.
Po razpravi je predsednik predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance se seznanil z Informacijo in
predlaga
Občinskemu svetu občine Jesenice da potrdi Informacijo delovne skupine za
ureditev razmer na področju daljinskega ogrevanja – realizacija sklepov.
Glasovanje: prisotnih - 6
za - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
Vprašanja in pobude.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 18.05.

PREDSEDNIK:
Oto Kelih
ZAPISNIK:
Monika Sušanj
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