OBČINA JESENICE
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Odbor za proračun in finance
Številka: 032-6/2012
Datum: 22. 3. 2012
SKRAJŠAN ZAPIS
15. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 22. 3. 2012, OB 16.45 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE, NA JESENICAH, C. ŢELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Oto KELIH, Igor ARH, Janko PIRC, Boris DOLŢAN, Ivana PRETNAR, Matjaţ
PESKAR (6 od 7).
OPRAVIČEN ČLAN ODBORA (naknadno ob 19.20) Borut ŢIGON.
OSTALI PRISOTNI:
Slavka BRELIH - direktorica občinske uprave, Brigita DŢAMASTAGIČ – vodja
oddelka za finance, plan in analize, Petra DEČMAN – vodja oddelka za druţbene
dejavnosti in splošne zadeve, mag. Vera DJURIĆ DROZDEK – vodja oddelka za
gospodarstvo, Marko MARKELJ – direktor Komunalne direkcije, mag. Valentina
GORIŠEK – vodja oddelka za okolje in prostor, mag. Boţena RONNER – svetovalka
ţupana.
Ker ni bilo predlogov za spremembo dnevnega reda, je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 14. redne seje Odbora za
proračun in finance z dne 19. 01. 2012.
2. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 1. dopisne seje Odbora za
proračun in finance, ki je trajala od 14.02. do 17. 02. 2012.
3. Predlog Zaključnega računa proračuna za leto 2011 s poročilom o porabi splošne
proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih sredstev – HITRI
POSTOPEK.
4. Predlog Programa dela na področju zaščite in reševanja občine Jesenice za leto
2012.
5. Predlog Poročila dela na področju zaščite in reševanja občine Jesenice za leto
2011.
6. Predlog Poročila o realizaciji letnega načrta pridobivanja in razpolaganja
nepremičnega premoţenja v letu 2011.
7. Vprašanja in pobude.

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 14. REDNE SEJE
ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE Z DNE 19. 01. 2012.
Razprave in pripomb na zapisnik 14. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 14. redne
seje Odbora za proračun in finance z dne 19. 01. 2012.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 2:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 1. DOPISNE SEJE
ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI JE TRAJALA OD 14.02. DO 17. 02.
2012.
Razprave in pripomb na zapisano in na sprejet sklep 1. dopisne seje ni bilo, zato je
predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 1. dopisne
seje Odbora za proračun in finance, ki je trajala od 14.02. do 17. 02. 2012.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 3:
PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2011 S
POROČILOM O PORABI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN
PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV – HITRI POSTOPEK.
Brigita Dţamastagič je v daljšem uvodu pojasnila predlog Zaključnega računa
proračuna občine Jesenice za leto 2011.
Oto Kelih je povedal, da je zaključni račun pripravljen pregledno, kvalitetno, kljub
velikim številom podatkov, ki jim bo v pomoč skozi celotno leto. V nadaljevanju pa je

pripomnil, da je bilo za sedem investicij porabljenih 4,4 milijona €. Osem projektov pa
ni bilo niti začetih, le trije projekti pa so presegali plan. Ugotavlja, da je največji izpad,
ali nerealiziranega na področju investicij, zato ga zanima, ali se bo to stanje izboljšalo,
če se ve, da bo letos bistveno teţje leto. Drugo vprašanje pa je, ker tega v poročilu ni
zasledil, in sicer pogreša prihranek, ki naj bi bil viden glede na t.im. milo zimo.
Igor Arh:
V zvezi s projekti, ki niso bili realizirani, tudi v prihodnje ni pričakovati izboljšanja. Ali
je smiselno, da bi na Vlado RS naslovili poziv z vprašanjem ter pojasnili, kako se
bodo ti projekti, ki so financirani s strani drţave, ali z EU sredstvi realizirali; ob tem
misli projekt Gorki. Mimogrede se bo pisalo leto 2017, s strani drţave pa financiranja
ni zaslediti na podlagi izdanih sklepov.
Boţena Ronner je predlagala, da se počaka na sprejem drţavnega rebalansa, iz
katerega bo nedvoumno izhajalo, kateri projekti ne bodo več s strani drţave
sofinancirani.
Brigita Dţamastagič:
V tabeli na strani 288, so napisani vsi projekti. Šestnajst je takih projektov, ki se niti še
niso začeli. Pri nekaterih projektih je realizacija polovična. Največji nerealiziran projekt
je nakup opreme za trţnico, drugi pa ureditev tematskih poti Zoisov park, itd. Pri vseh
projektih so napisani tudi vzroki hza nerealizacijo, zaradi katerih se le ti niso začeli.
Janko Pirc:
Pri projektih, kjer je realizacija nič, ga zanima vzrok, zakaj se s projekti ni začelo. Ali
so bili le ti preveč optimistično načrtovani? Postavitev novih hidrantov, na primer.
Marko Markelj:
Obravnava se Zaključni računa za leto 2011. Zimska sluţba se začne izvajati meseca
novembra in plačilo računov za ta strošek zapade v mesec januar prihodnjega leta.
Kar pomeni, da se bodo vsi stroški zimske sluţbe, kot tudi prihranki pokazali
prihodnje leto, pri zaključnem računu 2012.
Za hidrante je bilo v proračunu načrtovanih 2000 € za postavitev novih hidrantov.
Sredstva za vzdrţevanje hidrantov so bila porabljena, za nakup novih pa ne, ker ni
bilo zaznati nobene potrebe po postavitvi novih.
Vera Djurić Drozdek, je dala obširno pojasnila za dva nerealizirana projekta s
poudarkom na zapletih pri izbranem ponudniku opreme za trţnico ter do pritoţbe
enega od neizbranih ponudnikov. Petra Dečman pa je povedala, zakaj se niso
odločili le za popravilo strehe na stavbi sedeţa mladinskega centra.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2011 po
hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
TOČKA 4:
PREDLOG PROGRAMA DELA NA PODROČJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA
OBČINE JESENICE ZA LETO 2012.
Predlog Programa dela je pojasnil Igor Arh, poveljnik OŠCZ.
Po krajši razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Programa dela Civilne zaščite občine Jesenice za leto 2012.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 5:
PREDLOG POROČILA DELA NA PODROČJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA OBČINE
JESENICE ZA LETO 2011.
Predlog Poročila je pojasnil Igor Arh, poveljnik OŠCZ.
V razpravi je Borisa Dolţana zanimalo, ali Štab razpolaga tudi s kakšnim pravilnikom
kako ravnati v primeru uhajanja strupenih snovi-plinov. Zato je Igor Arh povedal, da je
sreča, da na območju naše občine delujejo usposobljene sluţbe, gospodarske sluţbe,
ki se s tem področjem profesionalno ukvarjajo. Če kdo potrebuje tak pravilnik, so to
vsekakor ţeleznice.
Po krajši razpravi je predsednik Oto Kelih predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Poročila dela na področju zaščite in reševanja občine Jesenice
za leto 2011.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 6:
PREDLOG POROČILA O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN
RAZPOLAGANJA NEPREMIČNEGA PREMOŢENJA V LETU 2011.
Predlagano Poročilo je predstavila Valentina Gorišek.

Predsednik Oto Kelih je pohvali pregledno pripravljeno poročilo in predlagal, da naj se
naslednjič pripravijo še vrednosti pod posamezno vrsto pridobivanja ali razpolaganja
nepremičnega premočenja.
Ker druge razprave ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Poročilo o realizaciji Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoţenjem v lasti Občine Jesenice za leto 2011 in Poročilo o realizaciji
Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoţenja v last Občine Jesenice
za leto 2011.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 7:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob uri 18.50.

Zapisala:
Boţena Ronner

PREDSEDNIK:
OTO KELIH

