OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za proračun in finance

Številka: 032-14/2012
Datum: 14.09.2012

SKRAJŠAN ZAPIS
19. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 13.09.2012, OB 17.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Oto KELIH, Igor ARH, Matjaž PESKAR, Janko PIRC, Boris DOLŽAN, Ivana
PRETNAR in Borut ŽIGON (7 od 7).
OSTALI PRISOTNI:
Brigita DŽAMASTAGIČ – vodja Oddelka za finance, plan in analize, Marko MARKELJ
– direktor Komunalne direkcije, Petra DEČMAN – vodja Oddelka za družbene
dejavnosti in splošne zadeve, Nataša JOVIČIČ – Oddelek za gospodarstvo, Matej
SMUKAVEC – Oddelek za okolje in prostor ter Mojca LEVSTIK – Kabinet župana..
Predsednik je predlagal, da se glede na naknadno posredovano gradivo na dnevni
red pod zaporedno številko 6 uvrsti točka z naslovom: »Predlog dopolnitve Sklepa o
višini subvencije v javnem mestnem prometu v občini Jesenice.«
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Na dnevni red 19. redne seje Odbora za proračun in finance se pod zap. št. 6
uvrsti dodatna točka z naslovom: »Predlog dopolnitve Sklepa o višini
subvencije v javnem mestnem prometu v občini Jesenice.« Ostale točke
dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.
Ker ni bilo dodatnih predlogov za spremembo dnevnega reda, je predsednik predlagal
v sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 18. redne seje Odbora za
proračun in finance z dne 14.06.2012.
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2.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Občinska knjižnica Jesenice – hitri postopek.
3. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice –
prva obravnava.
4. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v občini
Jesenice – prva obravnava.
5. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za programe in projekte s področja
socialnega varstva v občini Jesenice – prva obravnava.
6. Predlog dopolnitve Sklepa o višini subvencije v javnem mestnem prometu v
občini Jesenice.
7. Predlog Sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2012 – 2015.
8. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 4. dopolnitev Načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2012.
9. Predlog Poročila o izvrševanju proračuna občine Jesenice v prvem polletju leta
2012.
10. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 18. REDNE SEJE
ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE Z DNE 14.06.2012.
Razprave in pripomb na zapisnik 18. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 18. redne
seje Odbora za proračun in finance z dne 14.06.2012.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE – HITRI
POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je dala Petra Dečman, ki je na vprašanje Ota Keliha tudi
odgovorila, da bo v materialne stroške za spominsko sobo Pavleta Zidarja zajeta
samo električna energija.
Po kratki razpravi je predsednik Odbora predlagal
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SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA IZOBRAŽEVANJE V
OBČINI JESENICE – PRVA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je dala Petra Dečman.
V razpravi so sodelovali:
Igor Arh
Ne zdi se mu prav, da se sredstva namenjajo v večjem delu za namene denarnih
pomoči in štipendiranja za zaposlene v javnem zavodu, čeprav so nekje omenjeni tudi
učenci, dijaki in študentje mu cel odlok daje vtis, da so pravzaprav napisani zaradi
neke izravnave, drugače pa naj bi bila ta sredstva v večji meri namenjena zaposlenim
v javnih zavodih. Zdi se mu, da so bila v prejšnjem Odloku sredstva namenjena tudi
mladim ali pa tistih, ki so se izobraževali na področju kulture.
Verjetno sredstva za te namene niso bila zadostno izkoriščena, se mu pa vseeno zdi
pametno, da bi se za ta namen v odloku dopustili možnost denarne pomoči tudi za
kakšnega dijaka oz. študenta
Petra Dečman
Dijaki in študentje lahko dobijo denarne pomoči, važno je samo, da so občani občine
Jesenice. Za izredni študij pa je bilo že prej tako, da je moral biti vlagatelj občan
občine Jesenice in biti zaposlen v javnem zavodu.
Oto Kelih
Predlaga, da bilo prav, da se besedilo v drugi alineji 7. člena, kjer piše »župan
imenuje izmed uradnikov komisijo…«, popravi v besedilo »župan imenuje izmed
zaposlenih na Občini komisijo…«.
Petra Dečman
Razlog, da je napisano uradnik, je ta, da nimajo vsi zaposleni na občini opravljenega
izpita o zakonu iz splošnega upravnega postopka.
Po krajši razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini
Jesenice v prvi obravnavi.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA PROGRAME S
PODROČJA ŠPORTA V OBČINI JESENICE – PRVA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je dala Petra Dečman.
V razpravi so sodelovali:
Igor Arh
Pod prvo točko je v obrazložitvah napisano kateri športni programi so in komu so
namenjeni. Med drugim piše tudi, da so sredstva namenjena športu invalidov in
športni vzgoji mladine s posebnimi potrebami.
Pri razdelitvi v 6. členu pa so zadeve sorazmerno strogo definirane in določene in ni
čisto prepričan ali se bosta ti dve panogi lahko našli v eni izmed teh kategorij, da
bosta lahko koristili sredstva za sofinanciranje.
Janko Pirc
Zmotilo ga je skrajšanje roka iz 30 na 7 dni. Nekateri so namreč že sedaj s tem imeli
precej težav, rok 7 dni pa jim bo prijavo na razpis še dodatno oteževal. Zanima ga,
katero je bilo tisto vodilo, ki je pripeljalo k tej spremembi.
Petra Dečman
Skrajšuje se iz 30 dni na najmanj 7 dni, kar pa ne pomeni, da bo razpis odprt samo 7
dni. Ugotavlja se namreč, da je rok 30 dni predolg. Verjetno pa bo 14 dnevni rok oz.
nek drug razumen rok, in se bo v tem času tudi vlagateljem pomagalo vloge
izpolnjevati.
Področja so povzeta po Zakonu o športu, sicer pa je Letni program športa vsako leto
natančno razdelana in se sredstva dodeljujejo za vsa področja.
Oto Kelih
Glede novosti za plačilo trenerjev, ga zanima, ali bodo finančna sredstva zaradi tega
kaj večja. Pripombo pa ima tudi na 7 dnevni rok, ker vsa društva nimajo
profesionalcev, da temu sledijo. Zanima pa ga tudi, ali je prav, da izvajanje programa
nadzoruje strokovna služba Zavoda za šport.
Petra Dečman
Trenutno so za določen čas na Zavodu za šport zaposleni štirje trenerji, konec leta pa
teh zaposlenih ne bo več. Ta sredstva bodo šla potem na razpis za plačilo dela
stroškov trenerjem, društva pa bodo lahko kandidirala za ta sredstva.
Po krajši razpravi je predsednik Odbora predlagal
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SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa
v občini Jesenice v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG ODLOKA O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA PROGRAME IN
PROJEKTE S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA V OBČINI JESENICE –
PRVA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je dala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za programe in projekte s
področja socialnega varstva v občini Jesenice v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG DOPOLNITVE SKLEPA O VIŠINI SUBVENCIJE V JAVNEM MESTNEM
PROMETU V OBČINI JESENICE.
Uvodno obrazložitev je dala Petra Dečman.
V razpravi so sodelovali:
Janko Pirc:
Ni zasledil v gradivu, da tistim, ki imajo karto za medmestni promet, ki je ravno tako
subvencioniran (med 5 in 65 km), da jim pripada potem tudi brezplačna karta za
mestni promet, kot zakon to predvideva. Ni pa tudi najbolj prav, da mestni promet ni
subvencioniran za tiste, ki imajo manj kot 5 km do šole, saj je to peš hoje za otroka
približno 1 ura in pol. To se mu ne zdi najbolj pošteno.
Petra Dečman je odgovorila, da je meja za teh 5 km povzeta po zakonodaji.
Boris Dolžan:
Iz primera Hrušice je razvidno, da v kolikor vstopiš na prvi avtobusni postaji – na
Belem polju je nekaj več kot 5 km, če vstopiš na drugi postaji – Dobršnik si nekje na
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meji, če vstopiš na zadnji postaji pa je nekaj manj kot 5 km. Kar pomeni, da če gre
dijak v šolo iz Belega polja ima prevoz subvencioniran, dijak, ki vstopi na zadnji
postaji pa nima subvencioniranega prevoza. Otrok pa se zaradi varnosti v prometu iz
Hrušice ne more puščati peš na Jesenice, saj namreč ni urejene pešpoti.
Marko Markelj:
Pešpot iz Hrušice je mogoča za Savo, ker se po državni cesti tako ali tako ne sme
hoditi. Poleg tega, pa če je razdalja manj kot 5 km, država sploh ne subvencionira
prevoza. Občina pa je zakonsko dolžna poskrbeti samo za prevoze za osnovnošolce.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Sklepa o dopolnitvi sklepa o višini subvencije v javnem
mestnem prometu v občini Jesenice.
2. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog spremembe cene vozovnic mestnega prometa za dijake
in študente, katerih bivališče je oddaljeno več kot 5 km od izobraževalne
ustanove, ki se uporabljajo od 1.10.2012 dalje in velja za čas
subvencioniranja cene dijakom in študentom s strani države.
3. Do seje Občinskega sveta se preveri in pripravi odgovor, ali tistim dijakom
in študentom, ki imajo subvencionirano karto za medmestni promet, pripada
brezplačno tudi karta za mestni promet.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG SPREMEMB NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2012
– 2015
Uvodno obrazložitev je dala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da se v Načrt razvojnih programov za obdobje 2012 – 2015
uvrsti projekt Športna dvorana Podmežakla – 1. faza – zaključna dela
(šifra NRP: OB041-12-0001).
2. Iz sprejetega Načrta razvojnih programov za obdobje 2012 – 2015 se s
prerazporeditvijo sredstev v letu 2012 na na novo uvrščen projekt
izključi projekt Športna dvorana Podmežakla – 1. faza (šifra NRP: OB04107-0013).
3. Hkrati se spreminja še projekt Obvoznica Lipce (šifra NRP: OB041-090002), in sicer za načrtovani vir iz državnega proračuna po ZFO-1, ki se
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sedaj namenja za projekt Športna dvorana Podmežakla – 1. faza –
zaključna dela (šifra NRP: OB041-12-0001).
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 4.
DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V
LASTI OBČINE JESENICE ZA LETO 2012
Uvodno obrazložitev je dal Matej Smukavec.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme 4. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti
Občine Jesenice za leto 2012, ki predstavlja sestavni del Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
PREDLOG POROČILA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENCE V
PRVEM POLLETJU LETA 2012.
Uvodno obrazložitev je dala Brigita Džamastagič.
Oto Kelih:
Na podlagi dejanskega stanja za 6 mesecev so odhodki izkoriščeni različno od 0 do
96%, predvsem na investicijskem delu so počasni premiki, nekatere stvari pa so
presenetljive, npr. modernizacija cest, kjer je bilo porabljenih samo 5% sredstev, kot
glavni razlog pa se navaja, da se sezona del pričenja šele meseca junija, čeprav je bil
recimo letos mesec marec idealen za izvajanje del. Zanima ga tudi, ali bo glede na
oceno realizacije, potreben rebalans proračuna?
Brigita Džamastagič:
Neenakomerna poraba je značilnost izvrševanja proračuna vsako leto, saj se tekoča
poraba nekako realizira relativno enakomerno na tistih postavkah, kjer je tudi
financiranje bodisi po dvanajstinah ali pa enakomerno (plače, materialni stroški,
tekoče dejavnosti…).
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Na strani investicij pa je zmanjšanje predvsem zaradi zamikov, saj se odhodki
zmanjšujejo npr. na Športni dvorani Podmežakla, na dvorani Kulturnega doma na
Hrušici, kjer se v letošnjem letu obnova ne bo izvajala, itd.
Marko Markelj
Modernizacija cest se izvaja po sprejetem programu in kljub temu, da so bile
vremenske razmere v mesecu marcu ugodne, postopki o oddaji del do takrat še niso
bili zaključeni. V letošnjem letu je največja investicijska vrednost pri modernizaciji
cest, izvedba rekonstrukcije ceste v Javorniški Rovt. Sama izvedba se je izvajala julija
in avgusta 2012, zato je težko pričakovati, da bi bila neka velika realizacija izvedena
do prve polovice leta.
Po krajši razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Poročila o izvrševanju proračuna občine Jesenice v prvem
polletju leta 2012. Odbor je seznanjen s poročilom o porabi proračunske
rezervacije in o prerazporeditvah sredstev proračuna v prvem polletju 2012.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 18.00 uri.
ZAPISALA:
NADA POPOVIČ

PREDSEDNIK:
OTO KELIH
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