OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za proračun in finance

Številka: 032-12/2010
Datum: 19.11.2010

SKRAJŠAN ZAPIS
1. REDNE (KONSTITUTIVNE) SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 18.11.2010 OB 17.30 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Oto KELIH, Janko PIRC, Boris DOLŽAN, Igor ARH, Ivana PRETNAR, Borut
ŽIGON in Matjaž PESKAR.
OSTALI PRISOTNI:
Slavka BRELIH - direktorica občinske uprave, Marko MARKELJ - direktor
Komunalne direkcije, Petra DEČMAN - vodja Oddelka za družbene dejavnosti in
splošne zadeve, mag. Edita GRANATIR LAPUH – vodja Oddelka za
gospodarstvo, Brigita DŽAMASTAGIČ – vodja Oddelka za finance, plan in analize,
mag. Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor ter mag. Božena
RONNER – svetovalka župana za Občinski svet, protokol in informiranje.
Predsednik Odbora je predlagal, da se z dnevnega reda umakne 14. predlagana
točka z naslovom: »Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu Športno rekreacijski park Podmežakla (ureditveno območje
J2/R1) - PRVA OBRAVNAVA.«
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Iz predlaganega dnevnega reda se umakne 14. točka dnevnega reda, predlog
Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Športno
rekreacijski park Podmežakla (ureditveno območje J2/R1) - PRVA
OBRAVNAVA. Ostale predlagane točke se ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.
Ker ni bilo drugih predlogov za spremembo dnevnega reda, je predsednik
predlagal v sprejem naslednji

DNEVNI RED:
1. Konstituiranje Odbora za proračun in finance.
2. Obravnava in potrditev predloga Poslovnika o delu Odbora za proračun in
finance.
3. Predlog Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – dopolnitev
načrta za leto 2010.
4. Predlog Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja – dopolnitev
načrta za leto 2010.
5. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za občinske takse za leto 2011.
6. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2011.
7. Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne
stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2011.
8. Predlog Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2011.
9. Predlog Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2011.
10. Predlog Poročila št. 3 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto
2010, s programom za leto 2011.
11. Predlog dolgoročnega Programa varstva okolja občine Jesenice za obdobje
2010-2020.
12. Predlog Plana graditve in vzdrževanja občinskih cest v obdobju od leta 2011
do 2014.
13. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2011- PRVA OBRAVNAVA.
14. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

TOČKA 1:
KONSTITUIRANJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE.
Predsednik Odbora Oto Kelih je ugotovil, da so vsi člani Odbora prejeli sklep o
imenovanju v to delovno telo, da je na seji prisotnih 7 članov Odbora ter da je s
tem Odbor za proračun in finance.

TOČKA 2:
OBRAVNAVA IN POTRDITEV PREDLOGA POSLOVNIKA O DELU ODBORA
ZA PRORAČUN IN FINANCE.
Mag. Božena Ronner je v uvodu obrazložila predlog Poslovnika o delu Odbora za
proračun in finance.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Sprejme se predlog Poslovnika o delu Odbora za proračun in finance.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z
PREMOŽENJEM – DOPOLNITEV NAČRTA ZA LETO 2010.

NEPREMIČNIM

Uvodno obrazložitev je dala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance nima pripomb na Predlog dopolnitve
Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča, v
lasti Občine Jesenice za leto 2010, zato predlaga Občinskemu svetu, da
ga sprejme.
2. Odbor za proračun in finance nima pripomb na Predlog dopolnitve
Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – stanovanja in
poslovni prostori, v lasti Občine Jesenice za leto 2010.
3. Predlagani dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2010 (zemljišča, stanovanja
in poslovni prostori) sta del Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2010, ki ga je na svoji 31.
redni seji dne 22.10.2009 sprejel Občinski svet občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG
LETNEGA
NAČRTA
PRIDOBIVANJA
PREMOŽENJA – DOPOLNITEV NAČRTA ZA LETO 2010.

NEPREMIČNEGA

Uvodno obrazložitev je dala mag. Valentina Gorišek, ki je tudi odgovorila na
vprašanje Borisa Dolžana, da se pridobiva zemljišče v Logu Ivana Krivca, ki ga
bo Občina lahko uredila šele potem, ko ga pridobi v svojo last.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance nima pripomb na Predlog dopolnitve
Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine
Jesenice za leto 2010, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme.
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2. Predlagana 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 - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA OBČINSKE
TAKSE ZA LETO 2011.
Uvodno obrazložitev je dal Marko Markelj.
Oto Kelih je izpostavil, da so pri posameznih točkah dnevnega reda navedeni
različni odstotki za povprečno rast cen življenjskih potrebščin. Predlaga, da se pri
vseh povečanjih upošteva enoten indeks.
Marko Markelj je odgovoril, da so različni indeksi samo v obrazložitvi, medtem ko
na samo vrednost točke različen odstotek povišanja nima vpliva. Tudi, če se
odstotek popravi na 2,0 %, se vrednot točke ne spremeni, in ostane 0,056 EUR.
Igor Arh je povedal, da je bil na Odboru za gospodarstvo in gospodarske javne
službe dan predlog, da se vrednost točke izračuna na šest decimalnih mest.
Marko Markelj je pojasnil, da pri upoštevanju 2,0 % povprečne rasti življenjskih
stroškov vrednosti točke znaša 0,0056100 EUR, pri upoštevanju 2,7 % rasti pa
vrednost točke znaša 0,0056485 EUR. Pri občinskih taksah ima vrednost točke,
izračunana na šest decimalnih mest, minimalni vpliv na proračun, kajti pri
predvidenih 16.000 EUR na leto, bi izračun na šest decimalnih mest pomenil
približno 30 do 40 EUR večji prihodek.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in financ nima pripomb na predlog Sklepa o določitvi
vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v občini Jesenice (Ur. list RS,
št. 55/07) za leto 2011, v višini 0,056 EUR, zato predlaga Občinskemu svetu,
da ga sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 6:
PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN
NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA NA OBMOČJU
OBČINE JESENICE ZA LETO 2011.
Uvodno obrazložitev je dala mag. Valentina Gorišek.
Oto Kelih je postavil vprašanje, kaj za prihodke proračuna pomeni realizacija
pobude, ki je bila dana na Odboru za gospodarstvo in gospodarske javne službe,
da vrednost točke ostane na višini iz leta 2010. Zanima pa ga tudi, koliko sredstev
se vsako lete zbere v občinskem proračunu od nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča.
Mag Valentina Gorišek je pojasnila, da v proračunu za leto 2011 prihodki iz
naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča niso povečani, predvsem iz
razloga, ker je en del nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča vsako leto
neizterljiv. Se pa vsako leto iz tega naslova zbere v občinskem proračunu okoli 1,6
mio EUR (pravne in fizične osebe skupaj).
Na vprašanje Matjaža Peskarja pa je še pojasnila, da nihče iz med zavezancev
za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, plačila ni oproščen.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance nima pripomb na predlog Sklepa o določitvi
vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju občine Jesenice za leto 2011, zato predlaga Občinskemu svetu, da
ga sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG SKLEPA O POVPREČNI GRADBENI CENI KVADRATNEGA
METRA KORISTNE STANOVANJSKE POVRŠINE V OBČINI JESENICE ZA
LETO 2011.
Uvodno obrazložitev je dala mag. Valentina Gorišek.
Janko Pirc je predlagal, da se glede na težko socialno stanje občanov v občini
Jesenice povprečna gradbena cena kvadratnega metra koristne stanovanjske
površine za leto 2011 ne povečuje.
Mag. Valentina Gorišek je pojasnila, da je prihodka iz tega naslova vsako leto le
okoli 108.000 EUR, zato je tudi predlagana indeksacija cene.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
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SKLEP:
Odbor za proračun in finance nima pripomb na predlog Sklepa o povprečni
gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini
Jesenice za leto 2011, zato predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG LETNEGA NAČRTA
PREMOŽENJEM ZA LETO 2011.

RAZPOLAGANJA

Z

NEPREMIČNIM

Uvodno obrazložitev je dala mag. Valentina Gorišek.
Oto Kelih je povedal, da v gradivu ni priložene tabele s seznamom stanovanj, ki
so namenjena prodaji, zato ga zanima, koliko stanovanj se v letu 2011 namerava
prodati.
Mag. Valentina Gorišek je odgovorila, da je za prodajo predvidenih 80 stanovanj,
realno pa je pričakovati, da jih bo prodanih okoli 20.
Janko Pirc je povedal, da je v gradivu navedeno, da se Srednjo šolo Jesenice
brezplačno odsvaja v korist države, ker je država ustanoviteljica. V proračunu pa
je namenjenih 40.000 EUR za sofinanciranje te Srednje šole, zato ga zanima za
kašen namen so planirana ta sredstva. Glede na to, da Občina državi odstopa
zemljišče, se mu zdi prav, da bi država teh 40.000 EUR vrnila.
Mag. Valentina Gorišek je pojasnila, da je v skladu z Zakonom o zavodih država
leta 1993 postala lastnica tistih stavb oz. javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je.
Glede na to, da je država ustanoviteljica vseh javnih zavodov na sekundarni ravni
na področju šolstva, je postala tudi lastnica Srednje šole Jesenice. Zemljišče je
bilo do nedavnega vknjiženo v last Železarne Jesenice, zato ga je v okviru paketa,
ki se je reševal z Železarno, pridobila Občina Jesenice. Železarna ga na noben
način ni želela odstopiti Ministrstvu, ker je le-to zahtevalo še določene odškodnine
iz naslova amortizacije. To zemljišče je potem dobila Občina Jesenice, ki ga bo
sedaj prenesla v last Ministrstva, da bo le-to lahko pridobilo gradbeno dovoljenje in
začelo šolo obnavljati. V proračunu pa je 40.000 EUR namenjenih za
sofinanciranje projektov, da se bo sploh začelo s postopki za obnovo šole.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Sprejme se predlog Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem, v lasti Občine Jesenice za leto 2011, ki je sestavljen iz treh
dokumentov in sicer:
• Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča, v
lasti Občine Jesenice za leto 2011,

6

• Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – stanovanja in
poslovni prostori, v lasti Občine Jesenice za leto 2011,
• Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišče s
stavbo, v lasti Občine Jesenice za leto 2011.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
PREDLOG
LETNEGA
NAČRTA
PREMOŽENJA ZA LETO 2011.

PRIDOBIVANJA

NEPREMIČNEGA

Uvodno obrazložitev je dala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance nima pripomb na predlog Letnega načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2011,
zato predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da ga sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
PREDLOG POROČILA ŠT. 3 O REALIZACIJI AKCIJSKEGA PROGRAMA
VARSTVA OKOLJA ZA LETO 2010, S PROGRAMOM ZA LETO 2011.
Uvodno obrazložitev je dala mag. Valentina Gorišek, ki je na vprašanje Ota
Keliha tudi pojasnila, da je v tabeli sicer navedeno, da je za posamezno nalogo
potrebnih 40 ur, vendar se vsi zaposleni trudijo, da je teh ur čim manj.
Matjaž Peskar je povedal, da je potrebno to Poročilo podpreti, saj je v njem med
drugim zajeta tudi analiza peskovnikov po vrtcih, kar je zelo pomembno z vidika
zdravja otrok.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance soglaša s predlaganimi finančnimi
posledicami, ki bodo nastale zaradi izvajanja Akcijskega programa varstva
okolja za leto 2011.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
7

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11:
PREDLOG DOLGOROČNEGA PROGRAMA VARSTVA OKOLJA OBČINE
JESENICE ZA OBDOBJE 2010-2020.
Uvodno obrazložitev je dala mag. Valentina Gorišek, ki je na vprašanje Ota
Keliha tudi pojasnila, da se vse naloge, pri katerih je navedeno lastno delo,
naredijo v okviru rednega delovnega časa občinske uprave, brez dodatnih
stroškov in brez zunanjih izvajalcev.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance soglaša s predlaganimi finančnimi
posledicami, ki bodo nastale pri izvajanju dolgoročnega Programa varstva
okolja občine Jesenice za obdobje 2010-2020.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 12:
PREDLOG PLANA GRADITVE IN VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST V
OBDOBJU OD LETA 2011 DO 2014.
Uvodno obrazložitev je dal Marko Markelj.
Boris Dolžan je postavil vprašanje, kdaj se bo uredil pločnik od Splošne bolnice
Jesenice do Hrušice. Predlagal pa je tudi, da se čim prej uredi javna razsvetljava
na cesti ob Savi. Ta cesta se namreč veliko uporablja in je zelo nevarna, ker ni
razsvetljena. Investicija v to razsvetljavo sigurno ni dražja od 10.000 EUR, zato naj
se v proračunu zagotovijo sredstva, da se bo zadeva uredila.
Marko Markelj je odgovoril, da je v izvlečku plana navedeno, da je izvajalec za ta
pločnik DRSC, tako kot je bilo obljubljeno. Rok, do kdaj naj bi bil ta pločnik
narejen, ni določen, je pa Občina že naredila nek idejni projekt oz. idejno zasnovo,
vendar na ta predlog država ni dala soglasja.
Za cesto ob Savi pa je v planu navedeno, da je obseg zemljišč, ki se prodajajo, že
zmanjšan za toliko, da ostane prostor za ureditev pločnika. Javna razsvetljava pa
se potem lahko uredi istočasno z izgradnjo pločnika.
Oto Kelih je postavil vprašanje, kaj pomeni preplastitev ceste od Sodišča do
Kosove graščine. Meni, da je potrebno v to preplastitev vključiti tudi pločnike, ki so
v zelo slabem stanju oz. so nekje celo črtani (npr. pred sodiščem).
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Marko Markelj je pojasnil, da preplastitev ceste od objekta sodišča do Kosove
graščine pomeni ureditev asfaltne površine. Ureditev cest in pločnikov je
uokvirjena z razpoložljivimi sredstvi v proračunu, ki so za leto 2011 načrtovana v
višini 213.000 EUR.
Janko Pirc je postavil vprašanje, kako je plansko predviden pločnik do avtobusne
postaje na Potokih. Zanima pa ga tudi, v kakšni fazi je na Potokih ureditev
zavarovanja železniškega prehoda.
Marko Markelj je povedal, da je bil na Potokih opravljen komisijski ogled skupaj s
predstavniki DRSC-ja in Policije. DRSC trenutno pripravlja idejno rešitev
prestavitve avtobusne postaje, kajti od Slovenskih železnic ne bi dobili soglasja za
izgradnjo pločnika. Ko bodo idejne zasnove pripravljene, se bo stopilo v kontakt z
lastniki zemljišč, da se avtobusne postaje lahko prestavijo na ustreznejšo lokacijo.
Glede zavarovanja železniškega prehoda pa je bilo že veliko sestankov, poslanih
je bilo tudi veliko pozivov, vendar bi Slovenske železnice ureditev varovanja tega
prehoda še vedno rade prevalile na Občino Jesenice.
Janko Pirc je predlagal, da je potrebno tudi na Poljanah urediti pločnik, ter da naj
se na Slovenskem Javorniku pri semaforju iz smeri Koroške Bele proti Blejski
Dobravi uredi levi zavijalec.
Marko Markelj je pojasnil, da je cesta čez Poljane državna, tako da se zaenkrat
ne razmišlja o ureditvi pločnika ob tej cesti. Ravno tako pa je v državni lasti tudi
cesta R3, na kateri se predlaga ureditev levega zavijalca.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance nima pripomb na predlagan Plan graditve in
vzdrževanja občinskih cest v obdobju od leta 2011 do 2014, zato predlaga
Občinskemu svetu, da ga v predlagani vsebini sprejme.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 13:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE
OBRAVNAVA.

JESENICE

ZA LETO

2011- PRVA

Uvodno obrazložitev, vsak iz svojega delovnega področja, so podali Brigita
Džamastagič, mag. Božena Ronner, Slavka Brelih, mag. Edita Granatir
Lapuh, mag. Valentina Gorišek, Marko Markelj in Petra Dečman.
Boris Dolžan je poudaril, da se stroški odplačevanja kredita za gasilsko avto
lestev namenjajo iz sredstev požarne takse. Povedal je tudi, da so bili na skupnem
sestanku župana in predstavnikov GARS-a obljubljena sredstva v višini 191.000
EUR za obnovo gasilskega doma, ki je nujno potrebna. Potem so bila ta sredstva
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najprej zmanjšana na 120.000 EUR, na koncu pa je bilo sprejeto, da za to
investicijo ne bo zagotovljenih sredstev. Glede na stanje v gasilskem domu
poklicne gasilske enote (puščanje strehe, premalo garderob) je nujno potrebno
nameniti vsaj polovico obljubljenih sredstev za obnovo tega doma.
Brigita Džamastagič je pojasnila, da morajo biti sredstva iz naslova požarne
takse prikazana kot prihodek občinskega proračuna, ker so tudi dejansko
nakazana v proračun.
Slavka Brelih je odgovorila, da 191.000 EUR za obnovo gasilskega doma ni bilo
obljubljenih, ampak je bil to predlog GARS-a. Na skupnem sestanku pa je bilo
govora o tem, da so pripombe glede na razdaljo med gasilskim domom in
Karavanškim predorom, ter da bo potrebno razmišljati o tem, da bi gasilski dom
preselili na lokacijo bližje Karavanškemu predoru. Zato do sprejema odločitve o
lokaciji gasilskega doma tudi ni predvidenih sredstev za vlaganje v obstoječi
gasilski dom, čeprav se je s povečanjem števila gasilcev res pojavil problem
garderob.
Igor Arh je postavil vprašanje, koliko delavcev se predvideva na javnih delih v letu
2011. Zanima pa ga tudi, v kolikor bodo sredstva na tej postavki ostala, ali se
lahko prenesejo na kakšen drug program za spodbujanje zaposlovanja.
Petra Dečman je odgovorila, da ko se je pripravljal predlog proračuna, državni
javni razpis še ni bil objavljen. So pa že povedali, da je sredstev za javna dela na
državni ravni skoraj za polovico manj kot v preteklem letu. Občina Jesenice svojih
sredstev ne zmanjšuje, saj se je računalo na to, da se bo z javnimi deli nadaljevalo
v enakem obsegu kot sedaj, to je okoli 40 delavcev.
Matjaž Peskar je predlagal, da naj se proračunska postavka 7150 Celostna
obnova vasi in ohranjanje kulturne krajine zniža za 100.000 EUR, ta sredstva pa
se namenijo na postavko 6390 Mladinsko letovišče Pineta.
Mag. Edita Granatir Lapuh je pojasnila, da gre pri Celostni obnovi vasi in
ohranjanju kulturne krajine za projekt, ki se je začel že v letošnjem letu in se
nadaljuje v leto 2011. Gre torej za obstoječ projekt, ki se namensko financira iz
koncesij za igre na srečo.
Igor Arh je postavil vprašanje, ali je v sklopu gradnje in vzdrževanja parkirišč in
postajališč v letu 2011 predvidena tudi kakšna zamenjava avtobusnega
postajališča.
Marko Markelj je odgovoril, da se glede na razpoložljiva finančna sredstva v letu
2011 predvideva samo redno vzdrževanje parkirišč, ter mogoče zamenjava ali
dograditev kakšnega obstoječega avtobusnega postajališča.
Matjaž Peskar je povedal, da je pri postavki 7100 Razvojni programi in projekti
predvideno 95 % sofinanciranje s strani Evropske unije, pa mora kljub temu
Občina zagotoviti še več pol milijona evrov lastnih sredstev. Zanima ga, ali se bo
iz teh sredstev financiral RAGOR, saj programi in projekti temeljijo na letnem
načrtu RAGOR-ja za leto 2011?
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Mag. Edita Granatir Lapuh je pojasnila, da so v tej postavki zajeti nekateri
projekti, ki so že odobreni in s katerimi se želi vzpostaviti turistični produkt, ki bo
temeljil na železarstvu (Stara Sava, Zoisov park in Savske jame). Tukaj je tudi
projekt SLOW TOURISM, ki je ravno tako že odobren, in projekt ITP Jeklo in
narcise, pri katerem gre za nadaljevanje turistične identitete, ki je nastala v okviru
regijskega projekta Jeklo in narcise. S tem projektom se poskuša območje Stare
Save prikazat doživljajsko, skozi življenje fužinarjev in gospodarjev v tistem času.
Ni pa pri teh projektih nikjer vključenega RAGOR-ja.
Matjaž Peskar je postavil vprašanje, zakaj v letu 2011 ni predvidenih sredstev
vsaj za projektno dokumentacijo za izgradnjo kanalizacije na Lipcah. Predlaga, da
se do druge obravnave v proračun vključi vsaj nekaj sredstev, da se bo lahko
začelo z deli na tem področju.
Marko Markelj je povedal, da bo na naslednji seji Odbora v obravnavo dan
Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda, v katerem bodo zajete
vse potrebne investicije s terminskim planom do leta 2017. Blejska dobrava pa je
izpadla iz programa GORKI, ker ima premalo populacijskih enot, tako da v tem
trenutku za ta projekt ni možno pridobiti nepovratnih sredstev za sofinanciranje.
Glede na obseg teh investicij pa so prioritetne tiste, ki se lahko sofinancirajo z
državnimi ali evropskimi sredstvi.
Igor Arh je dodatno pojasnil, da je ureditev kanalizacije na Lipcah zajeta v načrt
razvojnih programov, sicer so se pa prebivalci Lipc na zboru krajanov za nekaj
časa zavestno odrekli ureditvi kanalizacije na račun izgradnje obvozne ceste.
Matjaž Peskar je povedal, da sredstva za tekoče vzdrževanje letovišča v Pineti
Zveza društev uspe vsako leto zagotoviti sama, sicer hišice ne bi bile več primerne
za bivanje. V letu 2011 pa na Hrvaškem preneha prehodno obdobje za zamenjavo
azbestnih streh, vse hišice v letovišču pa imajo še azbestne strehe. V kolikor se ne
bo začelo z zamenjavo teh streh, bo letovišče v letu 2011 zaprto, zato predlaga,
da se na proračunski postavki 6390 Mladinsko letovišče nameni nekaj sredstev za
ta namen, da se en del investicije lahko izvede že v letu 2011.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2011 – PRVA
OBRAVNAVA s predlaganimi pripombami in predlogi delovnih teles, kot
skupno poročilo Odbora, ki bo posredovano na seji Občinskega sveta, in z
naslednjima pripombama Odbora za proračun in finance:
 zagotovijo naj se finančna sredstva za obnovo gasilskega doma pri
GARS Jesenice, ki je v zelo slabem stanju;
 na postavki 6390 Mladinsko letovišče naj se zagotovijo sredstva, da se
bo v letu 2011 lahko začelo z zamenjavo azbestne kritine na hišicah v
letovišču.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 14:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
14.1 Borut Žigon:
Predlaga, da v bodoče Odbor za proračun in finance predlog proračuna obravnava
na posebni seji, saj je bil danes preobsežen dnevni red za eno sejo.
Mag. Božena Ronner – odgovor:
Vse točke dnevnega reda, ki jih je Odbor obravnaval na današnji seji pred
predlogom proračuna, se nanašajo na sprejem proračun in morajo biti
obravnavane in sprejete pred sprejemom proračuna.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 19.50 uri.

ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
OTO KELIH
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