OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za proračun in finance

Številka: 032-08/2009
Datum: 17.09.2009

SKRAJŠAN ZAPIS
27. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 17.09.2009 OB 17.00 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, Brigita
DŽAMASTAGIČ – vodja Oddelka za finance, plan in analize, 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,
sprejem naslednji

je predsednik predlagal v

Dnevni red:
1. Potrditev skrajšanega besedila zapisnika 26. redne seje Odbora za proračun in
finance z dne 16.06.2009.
2. Predlog Pravilnika o povračilu stroškov prevoza otrok.
3. Premoženjsko pravne zadeve:
3.1 Dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem;
3.2 Dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.
4. Predlog Poročila o izvrševanju Proračuna občine Jesenice do 30.6.2009 s
poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah
proračunskih sredstev.
5. Informacija o izvajanju večjih projektov v obdobju januar - avgust 2009
6. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 26. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 16.06.2009.
Razprave in pripomb na besedilo skrajšanega zapisa 26. redne seje Odbora ni bilo,
zato je predsednik dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 26. redne
seje Odbora za proračun in finance z dne 16.06.2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG PRAVILNIKA O POVRAČILU STROŠKOV PREVOZA OTROK
Predlagani Pravilnik je obrazložila Tea Višnar.
V razpravi so sodelovali: Milan Tarman, Greta Tomaš in Oto Kelih.
Milan Tarman je opozoril na tiskovno napako v priloženem obrazcu; v tabeli št. 2 se
črta beseda »odrtega« in se jo nadomesti z besedo »odprtega«.
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Pravilnika o povračilu stroškov prevoza otrok z redakcijskim
popravkom tako, da se v priloženem obrazcu, v tabeli št. 2 črta beseda
»odrtega« in se jo nadomesti z besedo »odprtega«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.
3.PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE:
DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA
PREMOŽENJEM;

RAZPOLAGANJA

Z

NEPREMIČNIM

Predlagan načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem je obrazložila Valentina
Gorišek.
Vprašanj in razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
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1. Odbor za proračun in finance predlaga da se sprejme dopolnitev Letnega
načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, v lasti Občine Jesenice za
leti 2008 in 2009.
2. Ta dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v
lasti Občine Jesenice, za leti 2008 in 2009 je sestavni del Letnega načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča, v lasti Občine
Jesenice za leti 2008 in 2009, ki ga je na svoji redni seji dne 22.11.2007
sprejel Občinski svet Občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

3.PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE:
DOPOLNITEV
LETNEGA
NAČRTA
PREMOŽENJA.

PRIDOBIVANJA

NEPREMIČNEGA

Predlagan načrt pridobivanja nepreičnega premoženjem je obrazložila Valentina
Gorišek.
Vprašanj in razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
1. Odbor za proračun in finance predlaga, da se sprejme dopolnitev Letnega
načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leti
2008 in 2009.
2. Ta dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 je sestavni del Letnega načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leti 2008
in 2009, ki ga je na svoji redni seji dne 22.11.2007 sprejel občinski svet
Občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG POROČILA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE DO
30.6.2009 S POROČILOM O PORABI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE
IN PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV
Predlagano poročilo o izvrševanju proračuna je obrazložila Brigita Džamastagič.
V razpravi so sodelovali: Oto Kelih, Boris Bregant in Brigita Džamastagič.
Oto Kelih je opozoril na tiskovno napako; na 2 strani je v naslovu tabele napisana
beseda vrsta »prihodkov«, v seštevku pa je zapisana beseda »odhodkov«. Beseda
odhodki se zamenja z besedo prihodki.
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Po krajši razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji

SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Poročila o izvrševanju Proračuna občine Jesenice do
30.6.2009 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in
prerazporeditvah proračunskih sredstev in z redakcijskim popravkom, da se na
2. strani na koncu tabele beseda »odhodki« zamenja z besedo »prihodki«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
INFORMACIJA O IZVAJANJU VEČJIH PROJEKTOV V OBDOBJU JANUAR AVGUST 2009
Predsednik Odbora je uvodoma povedal, da je Informacija kvaliteto pripravljena, zato
gre vsa pohvala strokovni službi.
Investicije so predstavili vodje projektov: Boris Bregant, Valentina Gorišek in Marko
Markelj.
Razprave in dodatnih vprašanj ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem
naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance se je seznanil z Informacijo o izvajanju večjih
projektov v obdobju januar - avgust 2009
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Odbor je dobil pisni odgovor o vzrokih, zakaj ni bil realiziran sklep Skupščine JEKOIN, d.o.o., Jesenice o prerazporeditvi kumulativnega bilančnega dobička JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice v višini cca. 100.000 € iz leta 2006/2007. Odgovor je dopolnjen še z
odgovorom Komunalne direkcije. Predsednik je povedal, da pričakuje, da bo denar
do konca leta v celoti nakazan na občinski proračun.
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5.1 Oto Kelih - vprašanje:
V nekem odgovoru na vprašanje je zapisano, da železniški podhoda pri Acroniju
vzdržuje posebna služba. Zato ga zanima, kdo je zadolžen za vzdrževanje
železniškega podhod ob železniški postaji, namreč ta odhod, ki pelje do športnega
parka je v zelo slabem stanju.

5.2 Oto Kelih - vprašanje:
Pri Splošni bolnišnici se je urejalo cestišče s križiščem, ob katerem pa je bilo doslej
tudi urejeno javno parkirišče. Po obnovi pa so na mestu javnih površin postavljene
zapornice, kar kaže nato, da se javna parkirna mesta ukinjajo.
Bolnišnica že ima tri parkirišča, zato se pričakuje, da bo to na novo urejeno parkirišče
ob avtobusni postaji ostalo odprto javno parkirišče. Na vprašanje, če se zapira javno
parkirišče ob SBJ, pričakuje pisni odgovor.

Ker drugih vprašanj in pobud ni bilo, je predsednik s sejo zaključil ob 17.35 uri.

ZAPISALA:
BOŽENA RONNER

PREDSEDNIK:
OTO KELIH
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