OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za proračun in finance

Številka: 032-04/2010
Datum: 6. 5. 2010

SKRAJŠAN ZAPIS
34. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 6. 5. 2010, OB 16.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Oto KELIH, mag. Barbara HABE SINTIČ, Marjeta TOMAŠ, Mirjana PLANINČIČ,
Boris BREGANT in Janko PIRC (6 od 7).
OPRAVIČENO ODSOTEN: mag. Milan Tarman
OSTALI PRISOTNI: Slavka BRELIH - direktorica občinske uprave, mag. Valentina
GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor, Brigita DŽAMASTAGIČ – vodja
oddelka za finance, plan in analize, 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 33. redne seje Odbora za proračun in
finance z dne 8.4. 2010.
2. Predlog Odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini Jesenice – PRVA
OBRAVNAVA.
3. Predlog uvrstitve novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 20102013 za investicijo: »nakup dveh gorskih koles za Policijsko postajo Jesenice«.
4. Informacija o Poslovnem načrtu JEKO-IN, d.o.o., Jesenice za leto 2010.
5. Informacija o izvajanju večjih projektov v obdobju januar - april - dopolnitev 2010.
6. Vprašanja in pobude.

Glasovanje: prisotnih - 6
za - 6
Dnevni red je bil sprejet.
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TOČKA 1:
POTRDITEV SKRAJŠANEGA BESEDILA ZAPISNIKA 33. REDNE SEJE ODBORA
ZA PRORAČUN IN FINANCE Z DNE 8. 4. 2010
Oto Kelih:
Na vprašanje o ogrevanju še ni dobil popolnega odgovora, le delnega. Kdaj bo
pripravljen v celoti?
Božena Ronner je povedala, da bo poročilo s tega področja posredovano meseca
junija.
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 33. redne
seje Odbora za proračun in finance z dne 8. 4. 2010 s pripombo predsednika
odbora, dano v razpravi.
Glasovanje: prisotnih - 6
za - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O OGLAŠEVANJU IN PLAKATIRANJU V OBČINI JESENICE
– PRVA OBRAVNAVA
Predlog je predstavil Marko Markelj.
V razpravi je nekaj vprašanj in pripomb postavil Oto Kelih:
 V Odloku (5. člen) je zapisano, da je prepovedano trositi in zatikati za avte
propagandni material. Ali je to izvedljivo?
 7. člen: Table morajo biti postavljeno pravokotno ali vzporedno na cestišče. Ali
je to izvedljivo?
 11. člen: Spodnji rob zastave mora biti 4,5 metra od cestišča. Kaj to pomeni?
 12. člen: enako z obešankami, od cestišča morajo biti 4,5 metra.
 36. člen: ali ni pravilno Medobčinska inšpekcija in ne Občinska inšpekcija?
Odgovori – Marko Markelj:
 5. člen: trositi propagandni material so prepovedali z Odlokom.
 7. člen: biti mora pravokotno na cestišče, in sicer zaradi vidljivosti
 11. člen: na to so ga opozorili že na Odboru za stanovanjske zadeve,
komunalno infrastrukturo ter energetiko, saj v primeru, ko je zastava visoka 4
metre, to pomeni, da je drog visok 8 metrov, kar je bistveno preveč in boto to
pripombo še preučili.
 12. člen: v tem primeru je to v redu.
Odgovor – Slavka Brelih:
 36. člen: Uradni naziv je Medobčinska inšpekcija in redarstvo, Občinska
inšpekcija deluje po pooblastilu MIR.
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Po razpravi je predsednik predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog
Odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini Jesenice v prvi obravnavi, s
pripombami, danimi v prvi obravnavi, ki so:
 V 11. členu naj se preuči višina spodnjega roba zastave na 4,5 metrih.
Glasovanje: prisotnih - 6
za - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG UVRSTITVE NOVEGA PROJEKTA V NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2010-2013 ZA INVESTICIJO: »NAKUP DVEH
GORSKIH KOLES ZA POLICIJSKO POSTAJO JESENICE«.
Predlog je obrazložila Božena Ronner.
Po krajši razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog
uvrstitve novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2010 – 2013
(šifra projekta: OB 041-10-0001), za projekt nakupa dveh gorskih koles za
potrebe Policijske postaje Jesenice za usklajeno delovanje Policijske postaje
Jesenice z Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom, pri izvajanju nalog s
področja cestnega prometa in javnega reda in miru.
Glasovanje: prisotnih - 6
za - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
INFORMACIJA O POSLOVNEM NAČRTU JEKO-IN, D.O.O., JESENICE ZA LETO
2010.
Predlog sta obrazložila Nuša Jelenc in Marko Markelj.
V razpravi sta sodelovala Marjeta Tomaš in Oto Kelih, na vprašanja sta odgovarjala
Nuša Jelenc in Marko Markelj.
Marjeta Tomaš:
V sektorju oskrbe z vodo so predvideni višji prihodki, ne glede na to, da količina
prodane vode pada. Ali je to vpliv nove cene?
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Nuša Jelenc:
S 1. 9. 2009 smo začeli obračunavati novo ceno, kar se že pozna, saj je bila cena
prej prenizka.
Cena pri dejavnosti oskrbe z vodo je sestavljena iz omrežnine in cene storitve.
Omrežnina je načeloma fiksna in je sestavljena glede na kapaciteto vodomera,
osnova za obračun cene storitve, ki variira pa je kub porabljene pitne vode.
Oto Kelih:
 Zakaj je pri planiranih količinah odpadkov napisana najvišja vrednost za
Občino Jesenice, najnižje vrednosti pa pri ostalih dveh občinah?
 Kljub temu, da so v preteklem letu cene znižali, je še vedno zapisano, da je
precej cen treba na novo urediti.
 Pri ogrevanju je prišlo do pocenitve, ne na račun dela, temveč na račun nižje
cene energentov.
 V Informaciji ni zapisano ničesar o organizaciji v podjetju, ali bodo naredili kaj
za izboljšanje …
 Kako bodo uredili subvencije?
 Kaj so letni razgovori z zaposlenimi?
 Spet se pojavljajo zahteve po novi poslovni stavbi.
Nuša Jelenc:
 Planirane količine odpadkov so narejene po planu 2009, žal pa so Informacijo
pripravljali na hitro, tako da vseh podatkov niso ažurirali, bodo pa zato
poskrbeli v prihodnje.
 Nekaj cen so do sedaj popravili, predvsem glede načina obračunavanja, niso
pa dvignili cen za ravnanje z odpadki, ki že dolgo stagnirajo, glede na nov
pravilnik bodo to morali spremeniti.
 Na spremembo cen energentov nimajo vpliva, izboljšanje za eno odstotno
točko se pozna.
 Organizacija je boljša in so jo ves čas spreminjali. Sedaj je tudi večja
fleksibilnost, vendar vseeno stremijo k temu, da bi bili vedno še boljši. Število
zaposlenih se ni povečalo, saj so za to poskrbeli z notranjimi
prerazporeditvami in delitvijo nalog znotraj zaposlenih.
 Subvencije so v skladu z določili pravilnika, v kolikor cena ne pokrije stroškov,
Občina pomaga s subvencijo, ki predstavlja 50 % najemnine, ki jo OJ
zaračunava izvajalcu javne službe.
 Letni razgovori so zahteva oziroma predlog ISO standardov, dobili so pohvale,
da napredujejo; ena od stvari, ki jih še morajo izvesti so letni razgovori
nadrejenih s podrejenimi.
 Želje po novi poslovni stavbi se pojavljajo, saj je ta v najemu in stroški niso
majhni, ravno tako so stvari nefunkcionalne, saj je problem parkirišč in delitve
na dve stavbi.
Marko Markelj:
Dodal je še podatek, da se bo morala višina omrežnine usklajevati vsako leto, saj se
vrednost infrastrukture lahko povečuje.
Po razpravi je predsednik predlagal naslednji
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Sklep:
Odbor za proračun in finance se je seznanil s Poslovnim načrtom JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice za leto 2010.
Glasovanje: prisotnih - 6
za - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
INFORMACIJA O IZVAJANJU VEČJIH PROJEKTOV V OBDOBJU JANUAR APRIL - DOPOLNITEV 2010.
Predlog je obrazložila Brigita Džamastagič.
Po krajši razpravi predsednika Ota Keliha, ki je povedal, da je zadovoljen s
pripravljenim poročilom in da je v njem zajeto prav vse, kar so člani Odbora
pričakovali in dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance se je seznanil z dopolnjeno
izvajanju večjih projektov v obdobju januar - marec 2010.

Informacijo o

Glasovanje: prisotnih - 6
za - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
6. 1 Oto Kelih:
Kdo je dovolil postavitev nove terase na železniški postaji, ki še dodatno zmanjšuje
število parkirišč?
Marko Markelj:
Tega nihče ni dovolil, v zvezi s to tematiko bo naslednji teden tudi sestanek pri
županu.
Drugi vprašanj in pobud ni bilo.
Predsednik je s sejo zaključil ob 17.05.
ZAPISNIK:
Monika Sušanj

PREDSEDNIK:
Oto Kelih
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