OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za proračun in finance
Številka: 032-10/2009
Datum: 12.11.2009

SKRAJŠAN ZAPIS 29. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 12.11. 2009 OB 16.30 URI V VELIKI 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 (prisotnih 7 od 7).
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. Edita Granatir Lapuh – vodja Oddelka za
gospodarstvo, mag. Valentina Gorišek – vodja Oddelka za okolje in prostor ter
mag. Božena RONNER – svetovalka župana.
Ker predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
Dnevni red:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega besedila zapisnika 28. redne seje
Odbora za proračun in finance z dne 15.10.2009.
2. Predlog Programa dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske s finančnim
načrtom za leto 2010
3. Predlog Letnega program športa v občini Jesenice za leto 2010.
4. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2010 – DRUGA OBRAVNAVA.
5. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV SKRAJŠANEGA BESEDILA ZAPISNIKA 28. REDNE SEJE
ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE Z DNE 15.10.2009.
V razpravi je predsednik Oto Kelih opozoril, da je pod točko 9.2., strani 13,
napačna vsebina sklepa. Sklep, ki ga je sprejel Odbor se glasi: Odbor za proračun
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in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme Informacijo o
letnem poročilu - JKP - JEKO in za leto 2008.
Drugih pripomb na skrajšano besedilo zapisnika ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 28.
redne seje Odbora za proračun in finance z dne 15.10. 2009, s popravkom
besedila sklepa, napisanega na strani 13, podtočka 9.2.. Besedilo sklepa se
pravilno glasi: Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme Informacijo o letnem poročilu - JKP - JEKO in za leto 2008.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 2:
PREDLOG
PROGRAMA
DELA RAZVOJNE
AGENCIJE
GORENJSKE S FINANČNIM NAČRTOM ZA LETO 2010

ZGORNJE

Božena Ronner je predsednika Odbora obvestila, da je direktor RAGOR-JA Stevo
Ščavničar v tujini in se je za današnjo sejo opravičil. Na vsa vprašanja in dileme v
zvezi z vsebino Programa bo pripravil odgovore do seje Občinskega sveta.
Predlagani Program je predstavila Edita Granatir Lapuh.
V razpravi so sodelovali: Oto Kelih, Janko Pirc, Edita Granatir Lapuh in Božena
Ronner.
Oto Kelih:
Ugotavlja, da je v Programov veliko vsebin nedorečenih. Na strani 8 je napisano,
da celoletna »aktivnost skupaj 24 šolskih ur« pomeni kot, da traja ta aktivnost 24
ur. Sprašuje se teh krožkov je bilo na dan, teden, na leto. Zanima ga, koliko
občasnih, fakultativnih krožkov za učence osnovnih in srednjih šol organizira
RAGOR v okviru podjetniške delavnice.
Janko Pirc
Prav je, da se investira v spodbujanje mladih, tudi za učenje o podjetništvu.
Problem vidi v nizkem številu udeležencev teh krožkov. Od štirih udeležencev sta
dva odprla s.p. Zanima ga, ali še poslujeta in kakšna je njuna uspešnost? Zanima
ga tudi, ali se RAGOR s svetovanjem vključuje, pomaga in svetuje tudi kasneje?
Božena Ronner
Direktor bo do seje Občinskega sveta pripravil pisne odgovore
Po razpravi, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
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SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Programa dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske s
finančnim načrtom za leto 2010, s tem, da se do seje Občinskega sveta
odgovori na vprašanja, postavljena v razpravi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG LETNEGA PROGRAM ŠPORTA V OBČINI JESENICE ZA LETO
2010
Letni program športa je pojasnila Tea Višnar in odgovorila Otu Kelihu, da so pri
pripravi Programa sodelovali poleg Zavoda za šport tudi Športne zveze in Športno
društvo.
Milan Tarman:
Predlaga, da se popravi besedilo v 4. vrstici besedila, pod točko C in sicer: črta se
besedi »in jih« in se ju nadomesti z besedo »ki«.
Ker druge razprave ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem
Sklep:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice
da sprejme Predlog Letnega program športa v občini Jesenice za leto 2010.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2010 – DRUGA
OBRAVNAVA
Predsednik je uvodoma povedal, kako se v drugi obravnavi uveljavljajo
spremembe Proračuna in v tem delu obrazložil Poslovnik o delu občinskega sveta.
Božena Ronner pa je prisotne seznanila s sklepi ostalih delovnih teles in povedala,
da nihče od njih ni vložil amandmaja na predlagan Proračun.
V nadaljevanju pa je Brigita Džamastagič obrazložila spremembe, ki so nastale
med prvo in drugo obravnavo proračuna.
V razpravi so sodelovali: Oto Kelih, Valentina Gorišek, Slavka Brelih in Marko
Markelj.
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Oto Kelih
Ugotavlja, da se podatki iz prve in druge obravnave na več postavkah razlikujejo.
Med prvo in drugo obravnavo proračuna so se nekatere postavke povišale. Na eni
postavki so se plače zaposlenih znižala, na drugi pa skoraj za enak znesek
povečali materialni stroški.
Podoben primer je na postavki geo-informacijskega sistema. Postavka se je med
prvo in drugo obravnavo povečala za 10.000,00 EUR. Tretji tak primer je povišanje
sredstev, ki so namenjena izdelavi projektov, področje modernizacije cest za
55.000,00 EUR.
Valentina Gorišek
Med prvo in drugo obravnavo se je bilo potrebno odločiti za izdelavo katastra
komunalnih vodov za pregled in obnovitev obstoječega katastra komunalne
infrastrukture za občino Jesenice ter predajo podatkov katastra v zbirni kataster
gospodarske javne infrastrukture na GURS. Ta kataster potrebujemo in za ta
namen se potrebuje dodatnih 10.000,00 €.
Marko Markelj
Razlike med prvo in drugo obravnavo ni, čeprav se tako vidi, ker je omenjen
znesek v drugi obravnavi prerazporejen po več kontih. Po priporočilih računskega
sodišča se je odprl nov konto za sanacijo divjih odlagališč. Vzdrževanje
semaforjev je razdeljeno na vzdrževanje in tokovino. Skratka skupni znesek ostaja
nespremenjen. V tem času je bil na obisku tudi direktor direktorata RS, ki je
zagotovil, da bo država v letu 2010 nadaljevala sanacijo ceste R2, od Bolnice pa
do ceste Na Golico. Občina mora zagotoviti lastni denar za sofinanciranje izvedbe.
Z direktorjem direktorata za ceste so se dogovorili tudi za ureditev dveh krožišč.
Za tretje planirano krožišče na Koroški Beli moral Občina sama poskrbeti za
projekte, zato so rezervirana sredstva za projektno dokumentacijo. V tej postavki
so dodana tudi sredstva za projektno dokumentacije ureditev dela pokopališča na
Blejski Dobravi. Širitev pokopališča Blejska Dobrava se namreč že izvaja.
Brigita Džamastagić
Materialni stroški so se povečali za kritje stroškov medobčinskega inšpektorata in
redarstva. Ker se ni udejanjil aneks za odpravo plačnih nesorazmerji je zaradi
Aneksa zmanjšanja plač – le-te znižala, povišanje materialnih stroškov pa ja
zaradi pavšalnih posrednih stroškov (stroški financiranja elektrike, vode,
ogrevanja, pisarniškega materiala, dela delavcev, ki opravljajo razna dela za
medobčinski inšpektorat). V prvem delu predloga proračuna, se je pozabilo
vključiti te stroške.
Slavka Brelih
Obstajata dve vrsti materialnih stroškov tej postavki, to je pisarniški material
(stroški kartuš, pisarniškega materiala, drugi del stroškov na osebo v višini 150 €
za delovanje Uprave.
Druge razprave kot tudi vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednik predlagal
v sprejem naslednji
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Sklep:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da kot skupno poročilo vseh delovnih teles sprejme predlog Proračuna
občine Jesenice za leto 2010 – DRUGA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
5.1. Janko Pirc - vprašanje
Kako je sedaj urejeno s parkiranjem pri Splošni bolnišnici Jesenice? Odgovora na
postavljeno vprašanje v zvezi s tem ni.
Oto Kelih
Odgovor je bil napisan tako za Odbor kot tudi za sejo Občinskega sveta, vendar s
tem odgovorom niso zadovoljni.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo Odbora zaključil ob
17.10 uri

ZAPISALA:
MOJCA PIVK

PREDSEDNIK:
OTO KELIH
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