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SKRAJŠAN ZAPIS
10. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V PONEDELJEK, 19.11.2007 OB 17.30 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA: Oto KELIH, mag. Barbara HABE SINTIČ, mag. Milan
TARMAN, Marjeta TOMAŠ, Janko PIRC, Boris BREGANT in Mirjana PLANINČIČ.
OSTALI PRISOTNI: Župan Tomaž Tom MENCINGER, Slavka BRELIH – direktorica
občinske uprave, Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor, Tanja
ANTONIČ – Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve, Tomaž VIDMAR –
direktor Komunalne direkcije, Simona KANCLER – svetovalka na Komunalni direkciji,
Simona KRESE – notranja revizorka, Boža KOVAČ – vodja Oddelka za
gospodarstvo, Brigita DŽAMASTAGIČ – vodja Oddelka za finance, plan in analize,
Stevo ŠČAVNIČAR – direktor RAGOR-ja in Božena RONNER – svetovalka župana.
Predlog za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v
sprejem naslednji
DNAVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 9. redne seje Odbora z dne
22.10.2007.
2. Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA.
3. Predlog Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Jesenice –
DRUGA OBRAVNAVA.
4. Predlog Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva Jesenice –
PRVA OBRAVNAVA.
5. Predlog Odloka o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe – PRVA
OBRAVNAVA.
6. Predlog Pravilnika o prenehanju veljavnosti Pravilnika o oddajanju poslovnih
prostorov in garaž v lasti občine Jesenice v najem ter določanju najemnin.
7. Predlog Programa dela in finančni načrt Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za
leto 2008.
8. Predlog Sklepov o določitvi vrednosti točke po Odloku o določitvi vrednosti točke
za občinske takse za leto 2008 in za leto 2009.
9. Predlog Sklepov o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2008 in leto 2009.
10. Predlog letnega Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine
Jesenice za leto 2008 in za leto 2009.
11. Predlog letnega Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine
Jesenice za leto 2008 in za leto 2009.
12. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2008 in za leto 2009 – PRVA
OBRAVNAVA.
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13. Premoženjsko pravne zadeve:
13.1 Predlog za dopolnitev posamičnega programa prodaje stvarnega premoženja v
lasti občine Jesenice – zemljišče na Hrušici, zadeva Dolžan Vojko, Vladimir,
Boris, Miroslav.
13.2 Predlog posamičnega programa prodaje stvarnega premoženja – stanovanje na
Cesti Borisa Kidriča 24.
14. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 9. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 22.10.2007.
Razprave in pripomb na besedilo skrajšanega zapisa 9. redne seje Odbora ni bilo,
zato je predsednik dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa in realizacija sprejetih sklepov 9. redne
seje Odbora za proračun in finance z dne 22.10.2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O GOSPODARSKIH
JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA.

JAVNIH

SLUŽBAH

V

OBČINI

V uvodni obrazložitvi je Simona Kancler pojasnila spremembe Odloka, ki so bile
upoštevane med prvo in drugo obravnavo. Opozorila pa je tudi, da je v 9. členu
Odloka potrebno popraviti oštevilčenje.
Oto Kelih je predlagal, da naj se 6. alineja 9. člena dopolni tako, da se bo glasila
enako kot 7. alineja 4. člena Odloka, in sicer »pokopališka in pogrebna dejavnost ter
urejanje pokopališč.«
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem
SKLEP 1:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme dva redakcijska popravka v predlogu Odloka o gospodarskih javnih
službah v občini Jesenice, in sicer:
 v 9. členu se popravi oštevilčenje naštetih gospodarskih javnih služb;
 v 9. členu se 6. alineja dopolni tako, da se glasi: »pokopališka in
pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč«.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.
in
SKLEP 2:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice v
drugi obravnavi, s sprejetima redakcijskima popravkoma.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O ENKRATNI DENARNI POMOČI ZA NOVOROJENCE V
OBČINI JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je Tanja Antonič pojasnila spremembe in dopolnitve Odloka, ki
so nastale med prvo in drugo obravnavo.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini
Jesenice v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN
REDARSTVA JESENICE – PRVA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je dala Simona Kancler, ki je tudi odgovorila na vprašanje Ota
Keliha, da že 5. člen Zakona o občinskem redarstvu določa, da vodjo medobčinskega
inšpektorata in redarstva imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic
soglasno.
Božena Ronner je članice in člane Odbora seznanila s pobudo, ki je bila sprejeta na
Odboru za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko. Odbor
namreč predlaga, da se spremeni besedilo 1. člena Odloka tako, da se črtata besedi
»bosta delovala« in se ju nadomesti z besedama »bo deloval«. Na Statutarni komisiji
pa je bilo potem obrazloženo, da je dikcija 1. člena Odloka pravilna, saj gre za dve
delujoči službi v eni upravi.
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Boris Bregant je povedal, da nov zakon o redarstvu daje širša pooblastila in naloge
občinskim redarjem. Zakon med drugim določa tudi prostore za pridržanje, zato se
bodo občine kmalu morale soočiti tudi s temi zahtevami.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva
Jesenice v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI SKUPNE NOTRANJE REVIZIJSKE
SLUŽBE – PRVA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev sta podali Simona Kancler in Simona Krese.
Marjeta Tomaš je postavila vprašanje, ali bo skupna notranja revizijska služba lahko
revidirala vse proračunske uporabnike, ter kako bo ta revizija potekala npr. pri
revidiranju zaključnega računa v javnem podjetju. Ali se bo s stališča javnega podjetja
ta revizija smatrala kot tržna dejavnost?
Simona Krese je pojasnila, da je skupna služba ustanovljena z namenom revidiranja
občin kot neposrednih proračunskih uporabnikov. Dana pa je možnost, da se s
skupnim dogovorom županov opravi notranja revizija tudi pri javnih zavodih in drugih
posrednih proračunskih uporabnikih. Javno podjetje pa ni proračunski uporabnik, zato
skupna notranja revizijska služba v tem podjetju ne bo opravljala notranjih revizij.
Oto Kelih je postavil vprašanje, ali bo v tej službi zaposlena samo ena revizorka za
vse občine.
Simona Krese je odgovorila, da se trenutno z enim zaposlenim da pokriti vse občine,
saj je treba šele vpeljati metode dela. Se pa v nadaljevanju potem za to področje
načrtuje tudi zaposlitev enega pripravnika.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe
Jesenice v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 6:
PREDLOG PRAVILNIKA O PRENEHANJU VELJAVNOSTI PRAVILNIKA O
ODDAJANJU POSLOVNIH PROSTOROV IN GARAŽ V LASTI OBČINE JESENICE
V NAJEM TER DOLOČANJU NAJEMNIN.
Uvodno obrazložitev je dala Valentina Gorišek, ki je tudi odgovorila na vprašanje
Ota Keliha, da sta si državni in občinski pravilnik po vsebini zelo podobna. Razlika je
le v tem, da je na podlagi sedanjega pravilnika občinska služba lahko sama
izračunala najemnino, po novem pa jo bo potrebno dati oceniti sodnemu cenilcu,
razen če oddaja v najem ne bo presegala 2.000 EUR prihodka na leto.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Pravilnika o prenehanju veljavnosti pravilnika o oddajanju
poslovnih prostorov in garaž v lasti Občine Jesenice v najem ter določanju
najemnin.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG PROGRAMA DELA IN FINANČNI NAČRT RAZVOJNE AGENCIJE
ZGORNJE GORENJSKE ZA LETO 2008.
Uvodno obrazložitev je dal Stevo Ščavničar, direktor RAGOR-ja.
Marjeta Tomaš je povedala, da jo zelo veseli, da bo končno prišlo do združitve vseh
treh regionalnih razvojnih agencij. Zanima jo, ali bo sistem financiranja še naprej ostal
enak, saj je iz tabele za leto 2008 razvidno, da največji znesek ponovno odpade na
občino Jesenice? Zanima pa jo tudi, ali bodo po združitvi razvojnih agencij finančne
načrta potrjevale vse občine?
Stevo Ščavničar je pojasnil, da sta razloga za združevanje razvojnih agencij
predvsem pomanjkanje strokovnega kadra za tako zahtevne naloge in ustanavljanje
pokrajin. Programi se bodo verjetno potrjevali tako, kot se sedaj potrjujejo regijski
izvedbeni plani; to je na regionalnem razvojnem svetu, kjer župani potrdijo sedaj
predlog, ki se pripravlja v okviri RRA. Občinski sveti pa bodo verjetno potrjevali
projekte.
Oto Kelih je povedal, da še vedno največji del sredstev RAGOR-ju daje občina
Jesenice, medtem ko občina Kranjska Gora daje samo še 52 % sredstev v primerjavi
s preteklim letom.
Stevo Ščavničar je odgovoril, da občina Jesenice pri RAGOR-ju naroča največ
projektov, verjetno tudi iz razloga, ker je najlažje in najceneje delati za občino, ki je
najbližja. Tudi v Kranju BSC največ projektov dela za občino Kranj.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
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SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
da soglasje k predlaganemu Programu dela RAGOR za leto 2008 s finančnim
načrtom.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG SKLEPOV O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE PO ODLOKU O
DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA OBČINSKE TAKSE ZA LETO 2008 IN ZA
LETO 2009.
Uvodno obrazložitev je dal Tomaž Vidmar.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP 1:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih
taksah v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 55/07) za leto 2008 v višini 0,053 EUR.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.
in
SKLEP 2:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih
taksah v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 55/07) za leto 2009 v višini 0,054 EUR.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
PREDLOG SKLEPOV O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA
UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA NA OBMOČJU OBČINE JESENICE ZA
LETO 2008 IN LETO 2009.
Uvodno obrazložitev je dala Valentina Gorišek, ki je tudi odgovorila na vprašanje
Ota Keliha, da se je vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2009 povečala za 2,5 % v skladu s
predpisano letno rastjo cen.

6

Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP 1:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2008.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.
in
SKLEP 2:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
PREDLOG
LETNEGA
NAČRTA
RAZPOLAGANJA
Z
NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE ZA LETO 2008 IN ZA LETO 2009.
Uvodno obrazložitev je dala Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem –
zemljišča v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
2. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem –
stanovanja in poslovni prostori v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 z
dopolnilnim predlogom v seznamu navedenih stanovanj.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11:
PREDLOG LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
V LAST OBČINE JESENICE ZA LETO 2008 IN ZA LETO 2009.
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Uvodno obrazložitev je dala Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine
Jesenice za leti 2008 in 2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 12:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2008 IN ZA LETO 2009 –
PRVA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi sta župan Tomaž Tom Mencinger in Brigita Džamastagič
predstavila predlog proračuna občine Jesenice za leti 2008 in 2009. Župan je članice
in člane Odbora seznanil predvsem z večjimi projekti, ki so vključeni v Načrt razvojnih
programov, med katerimi velja posebej poudariti ureditev prostorov za Visoko šolo za
zdravstveno nego, revitalizacijo območja Fiprom, rekonstrukcijo Tavčarjeve ulice in
obnovo športne hale Podmežakla. Vsi ostali projekti, ki so usklajeni tudi s krajevnimi
skupnostmi, pa bodo potekali po zastavljenih planih.
V razpravi na splošni del proračuna so sodelovali:
Boris Bregant:
 Pri načrtovanju proračunskih sredstev se poskuša slediti sprejetim dolgoročnim
razvojnim načrtom. Vendar se pri bolj podrobni analizi proračuna lahko ugotovi
skrb, da se prosta sredstva za investicije vsako leto zmanjšujejo. Če ne bi bilo
na razpolago nepovratnih sredstev, potem bi se ta del težko realiziral. Iz tega
sledi, da je potrebno vložiti vse napore, da bo občina tudi v prihodnje sposobna
črpati razpoložljiva sredstva, ki so definirana do leta 2013.
 Proračun za leto 2008 je usklajen in ga je potrebno januarja začeti izvajati,
proračun za leto 2009 pa že iz načrta razvojnih programov kaže, da bo
verjetno potreben kakšen rebalans še pred začetkom leta 2009.
 Tisti del porabe, ki je namenjen za zagotavljanje dejavnosti v občini, se vsako
leto povečuje. Zato bo potrebno narediti podrobnejšo analizo trendov tistega,
kar nalaga zakonodaja, kar predpisujejo občinski akti, kar je vključeno v načrt
razvojnih programov in tistega, kar občina sama razpisuje za kulturne, športne
in druge javne potrebe.
Marjeta Tomaš:
 Odbor za proračun in finance mora oba proračuna, ki sta zelo investicijsko
naravnana, gledati kot celoto. Poraba sredstev je za obe leti skoraj enaka, kar
pomeni, da bo problem nastal le v primeru, če sredstva za investicijske
transfere ne bodo zagotovljena iz državnega proračuna in iz evropskih skladov.
 Zanima jo, ali za pridobitev nepovratnih sredstev obstaja kakšna garancija, saj
se bo v primeru, da tega denarja ne bo, vsebina proračuna precej spremenila?
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Župan Tomaž Tom Mencinger:
 Občina Jesenice je ena redkih občin, ki ima pripravljenih zelo veliko projektov.
Vendar pa pri določenih projektih obstaja tudi tveganje glede pridobitve
nepovratnih sredstev.
 Za leto 2009 so predvidena tudi sredstva za obnovo športne hale Podmežakla,
vendar pa se za to investicijo, poleg pridobitve nepovratnih sredstev,
predvideva tudi javno zasebno partnerstvo. Na ta način bi se namreč lahko
prihranilo del sredstev, ki so sedaj načrtovana v proračunu.
 Tekoča poraba je zelo velika, zato bo potrebno določene službe in aktivnosti
združevati. Vsaka šola ima sedaj svojega računovodja, hišnika, itd., zato se že
pripravlja organizacija skupnih služb na tem področju.
Oto Kelih:
 V pripravo proračuna je bilo vloženega veliko truda, zato se je potrebno vsem
pripravljavcem gradiva zahvaliti. Je pa kljub vsemu gradivo vedno bolj
komplicirano, čeprav so bile že večkrat dane pobude, da naj se gradivo pripravi
v bolj preprosti obliki.
 Glede na to, da so pri vseh proračunskih področjih navedene pravne podlage,
predlaga, da se te podlage navedejo v tabeli, saj bodo tako bolj pregledne,
zavzele pa bodo tudi manj prostora.
 V gradivu so napisani cilji in kazalci uspešnosti, zato bo naloga Odbora, da ob
sprejemanju zaključnega računa preveri, ali so bili navedeni cilji tudi realizirani.
 Pri prihodkih proračuna sta predvsem dve šibki točki – pridobivanje sredstev
od države in EU ter prodaja premoženja.
 V proračunu je planiranih veliko nakupov računalniške opreme, zato predlaga,
da se to opremo kupuje skupaj, saj se jo na ta način lahko kupi več in tudi po
nižji ceni.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
 Pri pripravi predloga proračuna so bila upoštevala navodila za sestavo
proračuna, ki so bila dana s strani države ter tudi priporočila, ki jih je dal
Nadzorni odbor občine.
V nadaljevanju so Božena Ronner, Slavka Brelih, Boža Kovač, Tomaž Vidmar,
Valentina Gorišek in Brigita Džamastagič podrobneje obrazložili posamezna
proračunska področja iz svoje pristojnosti.
V razpravi po posameznih proračunskih področjih so sodelovali:
Oto Kelih:
 Zanimajo ga odstotki, ki so navedeni pri političnih strankah, saj so bili v gradivu
za 1. sejo Občinskega sveta drugačni podatki, kot pa so navedeni sedaj?
 Pri informiranju je navedeno, da bi se zaradi zmanjšanega obsega sredstev v
naslednjem letu morale ukiniti štiri številke Jeseniških novic. Meni, da bi morali
sredstva zmanjševati na drugih področjih, ne pa pri časopisu, ki je najbolj
razširjen medij za občane.
 Zanima ga, zakaj med proslavami ni vključen tudi 27. april?
Božena Ronner:
 Podatki pri političnih strankah se bodo še enkrat preverili, čeprav je v gradivu
naveden pravilen odstotek, to je tisti, ki so ga stranke dosegle na volitvah in ne
odstotek, ki ga imajo stranke, dobljene po sedežih, oz. mandatih v OS.
 Pri usklajevanju proračuna so bila na področju informiranja sredstva
zmanjšana za 20.000 EUR. Je pa težko predvideti, na katerem področju
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zmanjšati stroške informiranja, saj so potrebne tako radijske oddaje, TV
oddaje, časopis, ipd.
 Proslavi za 27. april in 8. februar sta vključeni v drugo proračunsko postavko, ki
sodi v pristojnost Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve.
Oto Kelih:
 Zanima ga, ali je popravilo cest usklajeno s krajevnimi skupnostmi?
Tomaž Vidmar:
 Plan popravila cest je usklajen s krajevnimi skupnostmi, Občinski svet pa bo
obravnaval tudi plan gradnje in vzdrževanja občinskih cest za obdobje od leta
2007 do leta 2011.
Oto Kelih:
 V žičnico Španov vrh je bilo do sedaj vloženih že veliko sredstev, vendar pa bo
občina v prihodnje še kar vlagala sredstva v ta objekt.
Valentina Gorišek:
 Za žičnico Španov vrh je namenjenih 171.000 EUR. Največji znesek se v letu
2008 namenja za nakup zemljišča za zadrževalnike, ki so nujno potrebni za
hidrantno vodo. Del sredstev pa je namenjenih za tekoče stroške in za manjša
vzdrževalna dela, da bo žičnica sploh lahko obratovala.
Janko Pirc:
 Zanima ga, ali ima občina dovolj denarja za črpanje evropskih sredstev za
zasneževanja smučišča v Španovem vrhu?
Boža Kovač:
 Na razpis za ta sredstva se lahko prijavijo samo podjetja, ne pa tudi občina oz.
javni sektor. Lastnica žičnice Španov vrh je ta trenutek občina Jesenice, z njo
pa upravlja Zavod za šport, zato v taki obliki prijava na javni razpis ni mogoča.
Marjeta Tomaš:
 V okviru drugih javnih površin se vzdržujejo in urejajo zelenice, nasadi itd.
Predstavnica JEKO-IN-a je v predstavitvi vzdrževanja teh zelenih površin
enkrat že poudarila, da določenih posegov po npr. snežnem metežu ne morejo
izvesti, ker imajo zagotovljenih premalo sredstev. Zato jo zanima, ali bo ta
proračunska postavka v prihodnjem letu kaj povečana?
Tomaž Vidmar:
 V letu 2008 se za ta namen načrtuje nekoliko večji obseg sredstev, ker se je
povečalo tudi število zelenic. Poleg tega pa se za nujne ukrepe sredstva
zagotavljajo tudi v okviru proračunske postavke, ki je namenjena za
intervencije.
Oto Kelih:
 Meni, da je Pihalni orkester v priviligiranem položaju v primerjavi z ostalimi
kulturnimi društvi, saj veliko sredstev za svoje delovanje dobi neposredno iz
občinskega proračuna.
Slavka Brelih:
 Prav je, da imajo Jesenice svojo mestno godbo, zato je Pihalni orkester tudi
vključen v občinski proračun. Poleg tega pa Pihalni orkester vsaki od občin
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ustanoviteljic nudi letno tudi deset brezplačnih koncertov, zato je prav, da se
njegova dejavnost financira tudi iz proračuna.
Oto Kelih:
 Zanima ga, kaj se zgodi s sredstvi, ki so namenjena za intervencije v šport, če
teh intervencij med letom ni?
Slavka Brelih:
 Sredstva potem ostanejo neporabljena in se razporedijo po zaključnem računu,
ali pa se prenesejo v naslednje leto.
Mag. Barbara Habe Sintič:
 Zanima jo, pa kakšnem ključu se občina odloči, katere projekte bo financirala
neposredno iz proračuna, ter za katere projekte se bo zadolžila? Zakaj se bo
občina zadolžila ravno za financiranje Visoke šole za zdravstveno nego?
Brigita Džamastagič:
 Vse druge investicije imajo zaradi sofinanciranja manjši del lastnih sredstev,
investicija v Visoko šolo za zdravstveno nego pa se 100 % pokriva samo iz
občinskega proračuna.
Mag. Barbara Habe Sintič:
 Iz proračuna je razvidno, da za Visoko šolo za zdravstveno nego v prihodnje ni
več predvidenih proračunskih sredstev, razen za najem prostorov. Glede na to,
da ima ta šola narejeno dobro vizijo razvoja, jo zanima, ali bo občina tudi v
bodoče zainteresirana za razvoj te šole?
Župan Tomaž Tom Mencinger:
 Šola se bo morala tudi sama bolj vključiti v pridobivanje sredstev, kajti to je
edina visoka šola v Sloveniji, ki je 100 % financirana iz občinskega proračuna.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP 1:
Odbor za proračun in finance se je seznanil s pripombami in predlogi delovnih
teles in predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da s temi pripombami in
predlogi sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2008 v prvi
obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.
in
SKLEP 2:
Odbor za proračun in finance se je seznanil s pripombami in predlogi delovnih
teles in predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da s temi pripombami in
predlogi sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2009 v prvi
obravnavi.

11

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 13:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE:
13.1 Predlog za dopolnitev posamičnega programa prodaje stvarnega
premoženja v lasti občine Jesenice – zemljišče na Hrušici, zadeva Dolžan
Vojko, Vladimir, Boris, Miroslav.
13.2 Predlog posamičnega programa prodaje stvarnega premoženja –
stanovanje na Cesti Borisa Kidriča 24.
13.1 PREDLOG ZA DOPOLNITEV POSAMIČNEGA PROGRAMA PRODAJE
STVARNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE JESENICE – ZEMLJIŠČE NA
HRUŠICI, ZADEVA DOLŽAN VOJKO, VLADIMIR, BORIS, MIROSLAV.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme pripravljeno dopolnitev posamičnega programa prodaje
stvarnega premoženja v lasti Občine Jesenice – zemljišče na Hrušici, zadeva
Dolžan Vojko, Vladimir, Boris in Miroslav.
2. 549. sklep Občinskega sveta občine Jesenice, z dne 26.5.2006, ostane v
veljavi, razen v delu pod točko 2. B/, ki se nanaša na vrednost zemljišča s
parc. št. 427/3 k.o. Hrušica, in sicer je cena predmetnega zemljišča namesto
3.293,31 EUR (789.210,00 SIT) sedaj 2.986,00 EUR (715.565,04 SIT).
Občina Jesenice proda zemljišče s parc. št. 427/3 k.o. Hrušica Vojmirju,
Miroslavu in Vladimirju Dolžanu, Hrušica 63/a, 4276 Hrušica, vsakemu do 1/3,
po ceni 2.986,00 EUR. Stroške sklenitve pravnega posla nosijo stranke.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

13.2 PREDLOG
POSAMIČNEGA
PROGRAMA
PRODAJE
STVARNEGA
PREMOŽENJA – STANOVANJE NA CESTI BORISA KIDRIČA 24.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
Občina Jesenice v postopku javne ponudbe proda naslednje stanovanje:
stanovanje št. 6 na naslovu Cesta Borisa Kidriča 24, Jesenice, za ceno 9.950,00
EUR edinemu ponudniku Hadžić Fadilu.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 14:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Vprašanj in pobud ni bilo
S sejo je predsednik zaključil ob 20.35 uri.

ZAPISALA:
MOJCA RAZINGER

PREDSEDNIK:
OTO KELIH
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