OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za proračun in finance

Številka: 032-10/2008
Datum: 14.11.2008

SKRAJŠAN ZAPIS
20. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 13.11.2008 OB 17.30 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6

PRISOTNI ČLANI ODBORA: Boris BREGANT – namestnik predsednika, mag.
Barbara HABE SINTIČ, Oto KELIH, Marjeta TOMAŠ, mag. Milan TARMAN, Janko
PIRC in Mirjana PLANINČIČ.
OSTALI PRISOTNI: mag. Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor,
Tea VIŠNAR – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, Stevo
ŠČAVNIČAR – direktor RAGOR-ja ter mag. Božena RONNER – svetovalka župana
za Občinski svet.
Namestnik predsednika je predlagal, da se iz dnevnega reda 20. redne seje Odbora
za proračun in finance umakne 7. predlagana točka z naslovom: »Informacija o
strukturi cene daljinskega ogrevanja z načinom oblikovanja cene.« Umik te točke
predlaga, ker je točko z dnevnega reda umaknil tudi Odbor za stanovanjske zadeve,
komunalno infrastrukturo ter energetiko, in sicer z namenom, da se dodatno pripravi
še gradivo s strani dobavitelja energenta – Enos Energetike, ter da se pripravi tudi
stališče strokovne službe občinske uprave.
Razprave ni bilo, zato je namestnik predsednika dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Iz dnevnega reda 20. redne seje Odbora za proračun in finance se umakne 7.
predlagana točka z naslovom: »Informacija o strukturi cene daljinskega
ogrevanja z načinom oblikovanja cene.« Ostale točke dnevnega reda se
ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

Drugih predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je namestnik
predsednika Odbora predlagal v sprejem naslednji
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DNEVNI RED:
1. Potrditev skrajšanega besedila zapisnika 19. redne seje Odbora za proračun in
finance z dne 16.10.2008.
2. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Republika – DRUGA
OBRAVNAVA.
3. Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne
stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2009.
4. Predlog za uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje
2008 – 2011 (za projekt nakup avtomobila za potrebe izvajanja javne službe
pomoč na domu – šifra NRP: OB041-08-0006).
5. Predlog Programa dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2009 s
finančnim načrtom.
6. Predlog Poročila o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za obdobje januar –
oktober 2008.
7. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 19. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 16.10.2008.
Razprave in pripomb na besedilo skrajšanega zapisa 19. redne seje Odbora ni bilo,
zato je namestnik predsednika dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa in realizacija sprejetih sklepov 19. redne
seje Odbora za proračun in finance z dne 16.10.2008.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2
PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU
REPUBLIKA – DRUGA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je dala mag. Valentina Gorišek, ki je obrazložila spremembe
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Republika med prvo in drugo
obravnavo.
Razprave ni bilo, zato je namestnik predsednika dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Republika v drugi obravnavi.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG SKLEPA O POVPREČNI GRADBENI CENI KVADRATNEGA METRA
KORISTNE STANOVANJSKE POVRŠINE V OBČINI JESENICE ZA LETO 2009.
Uvodno obrazložitev je dala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je namestnik predsednika dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne
stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG ZA UVRSTITEV NOVEGA PROJEKTA V NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2008 – 2011 (ZA PROJEKT NAKUP AVTOMOBILA
ZA POTREBE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE POMOČ NA DOMU – ŠIFRA NRP:
OB041-08-0006).
Uvodno obrazložitev je dala Tea Višnar.
Razprave ni bilo, zato je namestnik predsednika dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog uvrstitve novega projekta v Načrt razvojnih programov za
obdobje 2008 – 2011 za projekt nakup avtomobila za potrebe izvajanja javne
službe pomoč na domu (šifra NRP: OB041-08-0006) v predlaganem besedilu.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG PROGRAMA DELA RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE
ZA LETO 2009 S FINANČNIM NAČRTOM.
Uvodno obrazložitev je dal Stevo Ščavničar, direktor RAGOR-ja.
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Oto Kelih je povedal, da RAGOR za leto 2009 predvideva 40 % več sredstev, kljub
temu, da je realizacija v prvih devetih mesecih leta 2008 komaj 55 %. Zato meni, da
se je potrebno odločiti, ali je tako »životarjenje« RAGOR-ja sploh še pravilno, kajti na
RAGOR-ju je tudi samo šest zaposlenih, in zato se od njega niti ne more veliko
pričakovati.
Boris Bregant je povedal, da se pri RAGOR-ju vedno izstavljajo situacije in
zaključujejo naloge pred koncem leta. Drugo pa je osnovno vprašanje o obstoju
RAGOR-ja. Tu sta dva razloga, da marsikdo misli, da RAGOR životari. En razlog je
na strani RAGOR-ja, drugi pa je na strani tistih, ki bi storitve RAGOR-ja morali
koristiti.
Stevo Ščavničar je pojasnil, da se vsako leto planita nekoliko več sredstev, ker je
potrebno planirati vse predvidene projekte, čeprav se enega dela teh projektov potem
ne dobi. Planira se tako npr. tudi sodelovanje v treh projektih, ki so zelo visoko
ovrednoteni, s katerimi se RAGOR prijavlja na mednarodne razpise. Za projekt
čezmejnega sodelovanja je tako prijavljenih preko 70 projektov, od katerih jih bo
verjetno uspešnih manj kot polovica, zato se vnaprej ne ve, ali bo RAGOR na tem
razpisu uspel ali ne. Drugi razlog pa je, da se pretežni del računov pošlje konec leta,
ko so projekti zaključeni. Nikakor pa RAGOR ne životari, ker se je v letošnjem letu
formirala dobra ekipa, ki tudi zelo uspešno dela.
Večji problem pa je reorganizacija, v okviru katere naj bi se tri razvojne agencije
združile v eno. To nalogo je RRA dobila že konec leta 2006, pa do leta 2008 v tej
smeri še ni bilo nič realiziranega. V ponedeljek bo zato ta točka obravnavana tudi na
seji Sveta regij, saj se ponovno vrača k osnovnim vprašanjem koncepta te
organizacije.
Po razpravi je namestnik predsednika predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
da soglasje k Programu dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2009
s finančnim načrtom.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG POROČILA O DELU RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE
ZA OBDOBJE JANUAR – OKTOBER 2008.
Uvodno obrazložitev je dal Stevo Ščavničar, direktor RAGOR-ja.
Marjeta Tomaš je opozorila na tiskarsko napako na strani 12, v prilogi 1, kjer se
število 4 pojavlja samostojno v svoji vrstici, namesto, da bi bilo napisano v sklopu
celotnega zneska. Povedala je tudi, da sta tako program dela za leto 2009, kot tudi
poročilo o delu za leto 2008 pripravljena zelo kvalitetno in strokovno po posameznih
nalogah. Zanima pa jo, zakaj je pri izvajanju projektov po naročilu občine Jesenice,
indeks med projekcijo in planom kar 141.
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Stevo Ščavničar je povedal, da so bili v planu predvideni nekateri projekti, ki potem
niso bili izvedeni in imajo indeks nič, zato tudi pri skupnem indeksu lahko pride do
takih odstopanj.
Marjeta Tomaš je postavila vprašanje, ali je RAGOR del sredstev porabil tudi za
odpravnine, saj je ta postavka navedena v bilanci odhodkov. Zanima pa jo tudi, na kaj
se nanašajo stroški posebnega materiala in storitev (knjige).
Stevo Ščavničar je povedal, da je postavka odpravnine in ostalo res vključena v
bilanco odhodkov, vendar RAGOR v letu 2008 ni izplačeval nobenih odpravnin.
Pojasnil pa je tudi, da se stroški posebnega materiala in storitev nanašajo izključno na
delo RAGOR-ja, vsi stroški, ki se nanašajo na projekt, pa so vključeni pod postavko
drugi operativni odhodki.
Marjeta Tomaš je postavila vprašanje, zakaj je pri stroških za tekoče vzdrževanje
indeks kar 304.
Stevo Ščavničar je odgovoril, da je tako visok indeks zgolj posledica spremembe
posameznih postavk, saj je računalniško vzdrževanje sedaj vključeno pod drugo
postavko.
Po razpravi je namestnik predsednika predlagal v sprejem
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance se je seznanil s Poročilom o delu Razvojne
agencije Zgornje Gorenjske za obdobje januar – oktober 2008.
2. Odbor za proračun in finance predlaga, da Razvojna agencije Zgornje
Gorenjske Občinskemu svetu občine Jesenice, skladno z 19. členom Odloka
o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, najmanj enkrat letno
poroča o izvrševanju letnega programa dela in razvoja zavoda.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je namestnik predsednika s sejo zaključil ob 18.11 uri.

ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

NAMESTNIK PREDSEDNIKA:
BORIS BREGANT
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