VODENJE 2. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE –
22.1.2007
Vse prav lepo pozdravljam na začetku 2. redne seje našega odbora.
Ugotavljam, da nas je od 7 (sedmih) članov Odbora na seji prisotnih
___, to pomeni, da Odbor lahko pravno veljavno odloča.
Za današnjo sejo se ni nihče opravičil.
Na sejo Odbora sem vabil oba podžupana, vodjo Oddelka za
finance, plan in analize Brigito Džamastagič, Božo Kovač – vodjo
Oddelka za gospodarstvo, Teo Višnar – vodjo Oddelka za družbene
dejavnosti in splošne zadeve, Steva Ščavničarja – direktorja
RAGOR, mag. Aleksandra Kupljenika – direktorja JKP JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice in Martina Pavlovčič – JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
Predlog dnevnega reda ste prejeli skupaj z vabilom za 2. redno sejo,
Odbora, gradivo pa z gradivom za 3. redno sejo Občinskega sveta.
Določanje dnevnega reda (v skladu s poslovnikom Odbora):
1. Ali ima kdo predlog, da se katera od predlaganih točk umakne iz
dnevnega reda? NE.
2. Da se dnevni red razširi? NE.
3. Predlog za spremembo postopka? NE.
4. Predlog za spremembo vrstnega reda predlaganih točk? NE.
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni, zato
predlagam v razpravo in sprejem naslednji dnevni red:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 1. redne seje
Odbora z dne 11.12.2006.
2. Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za
leto 2007 – HITRI POSTOPEK.
3. Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega
proračuna za programe in projekte s področja družbenih
dejavnosti.
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4. Predlog soglasja k Programu dela in finančnemu načrtu
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2007.
5. Predlog spremembe načina obračuna zemeljskega plina za
tarifne odjemalce.
6. Popravek cen zimskega in letnega vzdrževanja javnih površin
(sklep št. 40).
7. Vprašanja in pobude.
Predlagam, da z dvigom rok potrdimo predlagani dnevni red
Glasovanje: prisotnih ____
za ____
proti ____
Dnevni red je (ni) sprejet.
(predlog je sprejet, če zanj glasuje več kot polovica opredeljenih
članov Odbora)

Točka 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 1. redne seje
Odbora z dne 11.12.2006.
Odpiram razpravo na skrajšan zapis (ali je vse zapisano, kaj
manjka, je za dopolnit?), NI, če razprave ni, predlagam v potrditev
naslednji
Sklep:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa in realizacija sprejetih
sklepov 1. redne seje Odbora za proračun in finance z dne
11.12.2006.
Glasovanje: prisotnih ____
za ____
proti ____
Sklep je (ni) sprejet.
(predlog je sprejet, če zanj glasuje več kot polovica opredeljenih
članov Odbora)

2

TOČKA 2:
PREDLOG PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE
JESENICE ZA LETO 2007 – HITRI POSTOPEK.
Sprašujem, če potrebujete dodatno obrazložitev, ali zadošča tisto
kar je zapisano.
(V kolikor bi člani Odbor imeli predloge, da se s tega delovnega
področja program dopolni, naj Brigita Džamastagič obrazloži, če je
predlog sprejemljiv, če ga je možno tudi realizirati.
V skladu s 4. členom Poslovnika – pristojnost Odbora).
Odpiram razpravo…
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme Program dela Občinskega sveta za leto 2007
po hitrem postopku
Z naslednjimi dopolnitvami (če te bodo?):
Glasovanje: prisotnih ____
za ____
proti ____
Sklep je (ni) sprejet.
(predlog je sprejet, če zanj glasuje več kot polovica opredeljenih
članov Odbora)

TOČKA 3:
PREDLOG
PRAVILNIKA
O
DODELJEVANJU
SREDSTEV
OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA PROGRAME IN PROJEKTE S
PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI.
Uvodno obrazložitev da Tea Višnar….
(vsebina pravilnika je v pristojnosti dveh delovnih teles, odbora za
šolstvo, kulturo in šport in Odbora za delo, družino socialne zadeve
ter zdravstva. Odbora za proračun in finance pa se tičejo le finančne
posledice njegovega sprejema oz. uporabe, pri tem ne mislim na
stroške objave v javnem glasilu)
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Razprava…
Po razpravi predlog sklepa

SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev
občinskega proračuna za programe in projekte s področja
družbenih dejavnosti upoštevaje amandma, ki ga je sprejela
Statutarna komisija v delu, ki se nanaša na višino sredstev,
napisanih v tolarjih in popravljenih v evro.
Glasovanje: prisotnih ____
za ____
proti ____
Sklep je (ni) sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG SOGLASJA K PROGRAMU DELA IN FINANČNEMU
NAČRTU RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE ZA LETO
2007.
Uvodno obrazložitev k programu RAGOR da Boža Kovač – vodja
oddelka za gospodarstvo, ki je napisala tudi mnenje k predlogu .
V nadaljevanju pa predstavi program dela direktor Razvojne
agencije Zgornje Gorenjske – Stevo Ščavničar.
(verjetno se bodo vrstila vprašanja, glede višine izgube iz leta 2006,
čeprav je bilo zagotovljeno, da polletno poročilo ne kaže realne
slike finančnega poslovanja. V planu za 2007 pa izgube ne bi bilo ?
Ali so po predloženem Program dela zagotovljena sredstva, če se
nekje predvideva javni razpis, itd. )
Odpiram razpravo…
Razpravo zaključujem in predlagam v sprejem naslednji sklep
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SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu
občine Jesenice,da da soglasje k Programu dela in finančnem
načrtu RAGOR za leto 2007.
2. Odbor za proračun in finance predlaga, da Občinski svet
direktorju naloži, da čim prej pristopi k izdelavi sanacijskega
programa pokrivanja izgube in z načinom in sprejetimi sklepi
sveta zavoda seznani ustanovitelja.
Glasovanje: prisotnih ____
za ____
proti ____
Sklep je (ni) sprejet.
TOČKA 5:
PREDLOG SPREMEMBE NAČINA OBRAČUNA ZEMELJSKEGA
PLINA ZA TARIFNE ODJEMALCE.
Uvodno obrazložitev da Marin Pavlovčič
Odpiram razpravo…
Razpravo zaključujem in predlagam v sprejem naslednji sklep
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da prodajna cena zemeljskega plina za tarifne
odjemalce od 1.1.2007 dalje znaša 0,2639 €/Sm3.
Cena ne vključuje omrežnine, trošarine, takse za obremenjevanje
zraka z emisijo ogljikovega dioksida in veljavnega 20 % DDV.
Cena se spremeni 1. v mesecu za enak znesek kot se spremeni
nabavna cena plina, brez spremembe marže v absolutnem
znesku. O spremembi cene JEKO-IN, d.o.o., Jesenice obvešča
Občinski svet občine Jesenice.
2. Odbor za proračun in finance se je seznanil z Aktom o določitvi
omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na
geografskem območju občine Jesenice (Ur. l. RS 137/2006) in
soglaša z obračunom omrežnine tarifnim odjemalcem od
1.1.2007 dalje, vključno z obračunom stroška za izvajanje
meritev.
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Glasovanje: prisotnih ____
za ____
proti ____
Sklep je (ni) sprejet.

TOČKA 6:
POPRAVEK CEN ZIMSKEGA IN LETNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH
POVRŠIN (SKLEP ŠT. 40).
Uvodno obrazložitev da direktor JEKO-IN, d.o.o., mag. Aleksander
Kupljenik (ta sklep se popravlja zaradi tiskovne napake v gradivu, ki
je bil dan v potrditev članom Občinskega sveta, prej pa delovnim
telesom Občinskega sveta).
Odpiram razpravo…
Razpravo zaključujem in predlagam v sprejem naslednji sklep
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da se v ceniku št. 2401-1/2007 zimsko vzdrževanje javnih
površin v sezoni 2006/2007 za delo v občini Jesenice pri zaporedni
številki 3.1 Sol za posipanje (vreče) morska – kamena od 1.1.2007
dalje uporablja cena 0,1346 EUR/kg oziroma 32,35 SIT/kg.
Glasovanje: prisotnih ____
za ____
proti ____
Sklep je (ni) sprejet.

Točka 7:
Vprašanja in pobude.
So kakšna vprašanja ali pobude, (prosim po vrstnem redu
prijavljenih članov odbora).
Ker vprašanj in pobud ni več, se za udeležbo zahvaljujem.
S sejo sem končal ob ______uri.
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