OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za proračun in finance

Številka: 032-04/2009
Datum: 16.04.2009

SKRAJŠAN ZAPIS
25. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 16.4.2009 OB 18.00 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, Janko PIRC in Mirjana PLANINČIČ.
OSTALI PRISOTNI: Slavka BRELIH - direktorica občinske uprave, Robert PAJK vodja sektorja oskrbe z energijo pri JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Marko Markelj direktor Komunalne direkcije, Tea VIŠNAR - vodja Oddelka za družbene
dejavnosti in splošne zadeve, mag. Valentina Gorišek – vodja Oddelka za okolje
in prostor ter mag. Božena RONNER – svetovalka župana.
Ker in bilo predlogov za spremembo dnevnega reda, je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev skrajšanega besedila zapisnika 24. redne seje Odbora za proračun in
finance z dne 19.03.2008.
2. Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini
Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
3. Predlog Splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz
distribucijskega omrežja za geografsko območje občine Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA.
4. Predlog Meril za vrednotenje športnih programov v občini Jesenice.
5. Predlog spremembe Načrta razvojnih programov za obdobje 2009 – 2012.
6. Predlog za povečanje višine subvencije socialno varstvene storitve pomoč na
domu.
7. Informacija o ukrepih Občine Jesenice v zvezi s problematiko odpuščanja
delavcev.
8. Informacija o izvajanju večjih projektov v obdobju januar – marec 2009.
9. Vprašanja in pobude.

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 24. REDNE
SEJE ODBORA Z DNE 19.03.2009.
Razprave in pripomb na besedilo skrajšanega ni bilo, zato je predsednik dal na
glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 24.
redne seje Odbora za proračun in finance z dne 19.03.2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O NAČINU IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE DEJAVNOSTI SISTEMSKEGA OPERATERJA DISTRIBUCIJSKEGA
OMREŽJA ZEMELJSKEGA PLINA V OBČINI JESENICE – DRUGA
OBRAVNAVA.
Predlog predlaganega Odloka je obrazložil direktor Komunalne direkcije Marko
Markelj. Prisotne je seznanil s spremembami besedila odloka med prvo in drugo
obravnavo ter katere predloge in pobude so se upoštevale pri pripravi besedila za
drugo obravnavo in kateri predlogi in zakaj niso bili upoštevani.
Razprave, vloženih amandmajev 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 načinu izvajanja gospodarske javne službe
dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega
plina v občini Jesenice v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG SPLOŠNIH POGOJEV ZA DOBAVO IN ODJEM ZEMELJSKEGA
PLINA IZ DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA ZA GEOGRAFSKO OBMOČJE
OBČINE JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA.
Predlagane Splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz
distribucijskega omrežja za geografsko območje občine Jesenice je uvodoma
pojasnil Robert Pajk. V nadaljevanju pa Marko Markelj, ki je napisal tudi pozitivno
mnenje za njegov sprejem.
Ker druge razprave in bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance je presodil, da so predlagani Splošni pogoji za
dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za
geografsko območje občine Jesenice v skladu z Aktom o določitvi
metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega
plina iz distribucijskega omrežja, zato predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da da soglasje k predlogu akta v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG MERIL ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V OBČINI
JESENICE.
Uvodno obrazložitev je dala Tea Višnar.
Predsednik Oto Kelih je v razpravi postavil več vprašanj in sicer:
 Pri 2. kriteriju, društva pridobivajo dodatne točke za uspehe na spodaj
naštetih prvenstvih v kategorijah: mladinci, mlajši člani in člani. Število
osvojenih točk v kategorijah »Športna vzgoja mladine usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport«, »Kakovostnem športu« in »Vrhunskem
športu«, se množi z faktorjem iz spodnje tabele. Faktorji pa so
nesorazmerni, ali se z njimi športna sfera strinja glede na dejstvo, da so
razlik med faktorji sploh ni. Poleg tega pa so zahteve za udeležbo na
evropskem in svetovnem prvenstvu zahtevnejše od udeležbe na olimpijskih
igrah,
 V poglavju B. Športna rekreacija je napisano, da se na ravni lokalne
skupnosti sofinancirajo 80 urni programi vadbe na skupino z največ 20
člani. Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let,
pa tudi strokovni kader. Npr. Društvo diabetikov po tem kriteriju izpolnjuje
pogoje. Sprašuje, če je to realna možnost?

 Na zadnji strani je napisan informacijski sistem, zato ga zanima ali je to
t.im. baza, ki se sofinancira, ker po je po njegovem prepričanju teh
podatkov – baz mnogo preveč.
Milan Tarman:
 Na strani 4, pod rubriko Izračun pripadajočih sredstev je napaka, zato naj
se zadnja črka v besedi pripadajoče – e, zamenja z črko a – pripadajoča
sredstva.
Barbara Habe Sintič:
 Na zadnji strani meril je napisana letnica 2009, meni, da je ta podatek
napačen, zato naj se preveri kdaj so bila sprejeta merila, ki prenehajo
veljati.
Tea Višnar – odgovori:
 V preteklem letu je Inšpektorat RS za šolstvo in šport opravil inšpekcijski
nadzor in ugotovil, da imajo trenutno sedaj veljavna merila nekaj
pomanjkljivosti, zato so te sedaj odpravili
 Predlagana merila so posredovali najprej v pregled Športnemu društvu
Jesenice, Športni zvezi Jesenice ter strokovni komisiji za pripravo predloga
razdelitve sredstev, namenjenih za programe športa v občini Jesenice. S
strani omenjenih ni bilo danih nobenih pripomb ali predlogov. smo smatrali,
da se s predlaganim predlogom strinjajo
 Merila za šport so poenotena in kot take ima sprejetih več občin v RS
 Društvo diabetikov po razlagi in napisanih kriterijih in po tolmačenju
izpolnjujejo pogoje
Ker druge razprave in bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji

SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Meril za vrednotenje športnih programov v občini
Jesenice s pripombami in popravki:
 Popravi se tiskovna napaka na strani 4, v besedilu »Izračun pripadajočih
sredstev… tako, da se zadnja črka v besedi pripadajoče - e, zamenja s črko
a – pripadajoča sredstva,
 Na zadnji strani meril se popravi letnica, ki se pravilno glasi: z dne
27.12.2006.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG SPREMEMBE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE
2009 – 2012.
Predlog je obrazložila Valentina Gorišek.
V razpravi je Milan Tarman povedal, da je na strani 2, v tekstu zapisano: V
primerjavi s sprejetim Načrtom razvojnih programov, se vrednost projekta
povečuje za 29,86% oziroma za 147.144,00 € (iz 354.608,00 € na 492.752,00 €).
Ko je opravil izračun, preveril seštevek je ta napačen in ta znaša 501.752 €.
Po krajši razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednja
SKLEPA:
1. Na strani 2, in do seje Občinskega sveta se ponovno preverijo
vrednosti zemljišč in povezano s tem se gradivo dopolni s pravilno
določeno vrednost zemljišča.
2. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme predlog spremembe Načrta razvojnih programov
za obdobje 2009 – 2012 za projekt Nakupi zemljišč – pridobivanje
zemljišč – ostalo (šifra NRP: OB041-07-0012) s predlaganim
popravkom v sklepu 1 .
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.
Opomba:
Vrednost zemljišča se je preverila in ugotovilo se je, da je vrednost seštevka
pravilna. Napaka – tiskovna je pri napisani številki, ki je 345.608 € in ne
354.608 €, kot je zapisana.

TOČKA 6:
PREDLOG ZA POVEČANJE VIŠINE SUBVENCIJE SOCIALNO VARSTVENE
STORITVE POMOČ NA DOMU.
Predlog je obrazložila Tea Višnar.
V razpravi so sodelovali: Oto kelih, Greta Tomaš, Janko Pirc.
Ker druge razprave in bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da se za socialno varstveno storitev pomoč na domu od
01.05.2009 dalje določi subvencija v višini 75 %.

2. Za subvencijo Občine se zagotovi dodatnih 3.300 EUR sredstev iz
splošne proračunske rezervacije.

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
INFORMACIJA O UKREPIH OBČINE JESENICE V ZVEZI S PROBLEMATIKO
ODPUŠČANJA DELAVCEV.
Predlog je obrazložila Tea Višnar.
Ker druge razprave in bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance se je seznanil z Informacijo o ukrepih Občine
Jesenice v zvezi z odpuščanjem delavcev.

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
INFORMACIJA O IZVAJANJU VEČJIH PROJEKTOV V OBDOBJU JANUAR –
MAREC 2009.
Po krajši uvodni obrazložitvi Tee Višnar, Borisa Breganta in predsednika Ota
keliha, so prisotni ugotovili, da je poročilo dobro pripravljeno in tudi pregledno.
V nadaljevanju je Oto Kelih, da naj se pri naslednjem poročilu ne prilaga tabele in
se raje vrednost investicije v znesku vključi k tekstu - naslovu projekta, zaradi
boljše preglednosti.
Ker druge razprave in bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
1. Potrdi se Informacija o izvajanju večjih projektov v občini Jesenice v
obdobju januar – marec 2009.
2. Pri pripravi naslednjega poročila se zaradi preglednosti ob naslovu
projekta dopiše še njegova vrednost.

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 19.20 uri.

ZAPISALA:
BOŽENA RONNER

PREDSEDNIK:
OTO KELIH

