OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za proračun in finance

Številka: 032-05/2010
Datum: 3. 6. 2010

SKRAJŠAN ZAPIS
35. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 3.6. 2010, OB 16.45 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,
Mirjana PLANINČIČ in Janko PIRC (6 od 7).
OPRAVIČENO ODSOTNA: Marjeta TOMAŠ
OSTALI PRISOTNI: Slavka BRELIH - direktorica občinske uprave, mag. Valentina
GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor, Brigita DŽAMASTAGIČ – vodja
oddelka za finance, plan in analize, Marko MARKELJ – vodja Komunalne direkcije in
mag. Božena RONNER – svetovalka župana.
Ker ni bilo predlogov za spremembo dnevnega reda, je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
Dnevni red:
1. Potrditev skrajšanega besedila zapisnika 34. redne seje Odbora za proračun in
finance z dne 6. 5. 2010
2. Predlog Rebalansa Proračuna občine Jesenice za leto 2010 – HITRI
POSTOPEK.
3. Predlog Odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA.
4. Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem
v lasti Občine Jesenice
5. Predlog dopolnitve Letnega načrta pridobivanja z nepremičnim premoženjem v
lasti Občine Jesenice
6. informacija o premoženjski bilanci Občine Jesenice na dan 31.12.2009.
7. Predlog Poročila o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega
prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2009.
8. Poročilo o realizaciji sklepov z odgovori na vprašanja in pobude na Informacijo
delovna skupine za ureditev razmer na področju daljinskega ogrevanja.
9. Vprašanja in pobude.

Glasovanje: prisotnih - 5
za - 5
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV SKRAJŠANEGA BESEDILA ZAPISNIKA 34. REDNE SEJE ODBORA
ZA PRORAČUN IN FINANCE Z DNE 6. 5. 2010
Pripomb na besedilo skrajšanega zapis in na realizacijo sprejetih sklepov ni bilo, zato
je predsednik dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 34. redne
seje Odbora za proračun in finance z dne 6.5. 2010
Glasovanje: prisotnih - 6
za - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2010 –
HITRI POSTOPEK.
Predlagani Rebalans je uvodoma pojasnila Brigita Džamastagič in obrazložila vzrok
za njegovo pripravo.
Po predstavitvi je predsednik prisotne seznanil z dejstvo, kako poteka sprejem
Rebalansa.
V razpravi je predsednik Oto Kelih povedal, da se strinja in je pozitivno to, da so
vključeni v Načrt razvojnih program naslednji projekti:
 Nadaljevanje obnove Tavčarjeve ulice
 Obnova več namenske stavbe – kulturni dom Hrušica 55
 Obnova vrtca na Plavžu in preselitev Ljudske univerze v objekt Rondo
Ne strinja pa se z nekaterimi predlogi, novimi projekti, ki so vključeni v Načrt razvojnih
programov in sicer:
 Nakup mikrofonov in druge opreme zato, ker to pomeni, da bodo svetniki samo
še na tipke pritiskali. Bolje bi bilo, da bi se sejna soba preuredila tako, da bi vsi
imeli enake vidne možnost
 Gregorjevo na podeželju, vaške zgodbe, nakup šotora, itd.
Janko Pirc je opozoril na napako v gradivu, na strani 26 je namreč pri Računu
financiranja napisan znesek 13.765,43 €, pravilno je 113.765,43 €.
Ker drugih vprašanj, pripomb in razprave ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem
naslednja

Sklep 1:
Odbor za proračun in finance Občinskemu svetu sporoča, da delovna telesa
občinskega sveta niso predlagala nobenih sprememb Rebalansa proračuna
občine Jesenice za leto 2010.
Do seje Odbora za proračun in finance ni bil predlagan oz. vložen noben
amandma, zato predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog Rebalansa
proračuna občine Jesenice za leto 2010 po hitrem postopku
Sklep 2:
Odbor za proračun in finance predlaga, da Občinski svet občine Jesenice da
soglasje javnemu zavodu Ljudska univerza Jesenice za najem dolgoročnega
kredita v višini 610.000,00 EUR za nakup poslovnih prostorov za opravljanje
svoje dejavnosti in daje soglasje Občini Jesenice, da kot solidarni porok in
plačnik jamči za vse obveznosti iz naslova kreditne pogodbe za nakup
poslovnih prostorov.

Glasovanje: prisotnih - 6
za - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O OGLAŠEVANJU IN PLAKATIRANJU V OBČINI JESENICE
– DRUGA OBRAVNAVA.
Predlog je obrazložil Marko Markelj in pojasnil, katere spremembe so nastale med
prvo in drugo obravnavo Odloka.
Ker razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem
naslednji
Sklep:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog
Odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
Glasovanje: prisotnih - 6
za - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG
DOPOLNITVE
LETNEGA
NAČRTA
RAZPOLAGANJA
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE
Predlog je obrazložila Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik dal na glasovanje naslednji

Z

Sklep:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu, da sprejme
dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem –
zemljišča, v lasti Občine Jesenice za leto 2010.
2. Ta dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v
lasti Občine Jesenice za leto 2010 je sestavni del Letnega načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto
2010, ki ga je na svoji redni seji dne 22.10.2009, sprejel Občinski svet Občine
Jesenice.
Glasovanje: prisotnih - 6
za - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE
Predlog je obrazložila Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik dal na glasovanje naslednji
Sklep:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu, da sprejme
dopolnitev Letnega načrta pridobivanja z nepremičnim premoženjem –
zemljišča, v lasti Občine Jesenice za leto 2010.
2. Ta dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leto 2010 je sestavni del Letnega načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2010, ki ga je na
svoji 31. redni seji dne 22.10.2009 sprejel občinski svet Občine Jesenice.
Glasovanje: prisotnih - 6
za - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
INFORMACIJA O PREMOŽENJSKI BILANCI OBČINE JESENICE NA DAN
31.12.2009.
Predlagano Informacijo je pojasnila Brigita Džamastagič.
V razpravi je Boris Bregant opozoril na vrednost premoženja, ki vsako leto njegova
vrednost narašča, tudi na račun dodatnih nepremičnin. To pa ima za posledico tudi
finančne posledice, namreč za ohranjanje premoženja je potrebno imeti tudi
zagotovljenega dovolj denarja.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik dal na glasovanje naslednji

Sklep:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu, da sprejme
Informacija o premoženjski bilanci občine Jesenice na dan 31.12.2009.
Glasovanje: prisotnih - 6
za - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG POROČILA O IZVAJANJU KONCESIONIRANE DEJAVNOSTI
JAVNEGA MESTNEGA PROMETA IN ŠOLSKIH PREVOZOV NA OBMOČJU
OBČINE JESENICE V LETU 2009.
Predlagano Poročilo je obrazložil Marko Markelj.
V razpravi sta sodelovala Boris Bregant in Janko Pirc.
Boris Bregant:
Opravil nekaj izračunov in prišel do zanimivih zaključkov, saj je cena 1km vožnje z
avtobusom znaša, kar 1,53€, kilometrina za osebni avto pa le je v višini 0,37€ na
1km. S subvencijo in več možnih variant, bi lahko dosegli, da se število potnikov
poveča. Razmišljati je treba tudi o ukinitvi nerentabilnih linij, čeprav je in še bo več
povpraševanja po novih linijah, npr., po Prešernovi cesti, če vemo, da se je na tej
lokaciji zaradi novo zgrajenih stanovanj število prebivalcev povečalo.
Janko Pirc:
Se strinja z razmišljanjem predhodnika, sam pa meni, da bi morali biti bolj stimulativni,
približno tako, kot je v občini Kranj, ki je vrednost letne karte skoraj enaka vrednosti
mesečne karte.
Poleg tega pa so se nekateri starši obrnili nanj, češ, da morajo otrokom za šolski
prevoz plačati novo letno karto, ker se je prejšnja razmagnetila in ne po njihov krivdi.
Marko Markelj:
Zavedati se je treba, da novo politiko mestnega potniškega prometa v Kranju
»plačujejo« iz občinskega proračuna, kar pomeni, da bi morali več denarja nameniti
koncesionarju. Prevoznik z t.im. dobičkom posluje le pri šolskih prevozih, pri mestnem
prometu pa ne.
Tudi linij ne bo mogoče ukinjati, kljub temu, da nekatere linije, kot je v javorniški Rovt,
niso rentabilne.
Kar se pa kart tiče in plačilo zanje, pa bodo pri prevozniku to tudi preverili.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik dal na glasovanje naslednji
Sklep:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Poročilo
o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih
prevozov na območju občine Jesenice v letu 2009, ki ga je pripravilo podjetje
ALPETOUR, Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, Kranj.

Glasovanje: prisotnih - 6
za - 6

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV Z ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN
POBUDE NA INFORMACIJO DELOVNA SKUPINE ZA UREDITEV RAZMER NA
PODROČJU DALJINSKEGA OGREVANJA.
Predlagano Poročilo je obrazložil Marko Markelj.
V razpravi je bilo poudarjeno, da odgovori JEKO-IN niso odgovori na postavljena
vprašanja.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik dal na glasovanje naslednji
Sklep:
Odbor za proračun in finance se je seznanil s Poročilom o realizaciji sklepov z
odgovori na vprašanja in pobude na Informacijo delovna skupine za ureditev
razmer na področju daljinskega ogrevanja.
Glasovanje: prisotnih - 6
za - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
VPRAŠANJA IN POBUDE.

Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 18. uri ter se vsem
zahvalil za sodelovanje, članom odbora kot tudi občinski upravi za dobro sodelovanje.

ZAPISNIK:
Božena Ronner

PREDSEDNIK:
Oto Kelih

