OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za proračun in finance

Številka: 032-2/2008
Datum: 22.02.2008

SKRAJŠAN ZAPIS
13. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 21.02.2008 OB 17.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA: Oto KELIH, mag. Barbara HABE SINTIČ, Marjeta
TOMAŠ, Janko PIRC, mag. Milan TARMAN, Boris BREGANT in Mirjana PLANINČIČ.
OSTALI PRISOTNI: Slavka BRELIH – direktorica občinske uprave, Valentina
GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor, Simona KRESE – državna notranja
revizorka, Simona KANCLER - Komunalna direkcija in Božena RONNER –
svetovalka župana za Občinski svet..
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
v sprejem naslednji
DNAVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 12. redne seje Odbora z dne
23.01.2008.
2. Predlog Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin
Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica – DRUGA OBRAVNAVA.
3. Predlog Odloka o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe občin Jesenice,
Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica – DRUGA OBRAVNAVA.
4. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin občine
Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
5. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju
državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice.
6. Predlog sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2008 – 2011.
7. Predlog Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine
Jesenice za leti 2008 in 2009 – dopolnitev.
8. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 12. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 23.01.2008.
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Razprave in pripomb na besedilo skrajšanega zapisa 12. redne seje Odbora ni bilo,
zato je predsednik dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa in realizacija sprejetih sklepov 12. redne
seje Odbora za proračun in finance z dne 23.01.2008.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN
REDARSTVA OBČIN JESENICE, GORJE, KRANJSKA GORA IN ŽIROVNICA –
DRUGA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev k predlogu Odloka je dala Simona Kancler.
Oto Kelih je postavil vprašanje, kaj pomeni, da potrebno izobrazbo za vodjo
medobčinskega inšpektorata in redarstva določajo področni predpisi? Zanima pa ga
tudi, kako bosta urejena delovni čas redarjev in dežurna služba?
Simona Krese je odgovorila, da je bil npr. pri notranjih revizorjih do sedaj po Zakonu
o javnih financah pogoj univerzitetna izobrazba, po novem pa je dodana tudi visoka
strokovna izobrazba z ustrezno specializacijo ali magisterijem.
Oto Kelih je članice in člane Odbora seznanil s sklepom, ki ga je sprejela Statutarna
komisija, da se v 14. členu besedila predlaganega Odloka črtata besedi »mora biti« in
se nadomestita z besedo »je«.
Simona Kancler je pojasnila, da bosta delovni čas in dežurna služba določena z
organizacijo samega dela, ker se to v odloku ne določa. Opozorila pa je tudi na
redakcijsko napako v 14. členu Odloka, kjer bi moralo biti navedeno, da občina
soustanoviteljica lahko izstopi iz skupne službe na podlagi dogovora iz 4. člena
Odloka, in ne iz 12. člena Odloka, kot je sedaj navedeno v gradivu.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva
občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI SKUPNE NOTRANJE REVIZIJSKE
SLUŽBE OBČIN JESENICE, BOHINJ, GORJE, KRANJSKA GORA IN ŽIROVNICA
– DRUGA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev k predlogu Odloka je dala Simona Krese.
Marjeta Tomaš je povedala, da je v 12. členu Odloka navedeno, da medsebojne
pravice, obveznosti in odgovornosti, ki niso urejene z odlokom, občine
soustanoviteljice uredijo s posebnim dogovorom o medsebojnih razmerjih. Zanima jo,
ali bo ta dogovor ravno tako obravnaval Občinski svet?
Simona Krese je odgovorila, da je dogovor o medsebojnih razmerjih že pripravljen in
usklajen, vendar pa ne bo dan v obravnavo na občinske svete, temveč ga bodo
podpisali župani občin soustanoviteljic.
Oto Kelih je članice in člane Odbora seznanil s sklepom, ki ga je sprejela Statutarna
komisija, da se v 13. členu besedila predlaganega Odloka črtata besedi »mora biti« in
se nadomestita z besedo »je«.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o ustanovitvi Skupne notranje revizijske službe občin
Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI SVETA ZA VARSTVO UPORABNIKOV
JAVNIH DOBRIN OBČINE JESENICE – PRVA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev k predlogu Odloka je dala Simona Kancler.
Božena Ronner je pojasnila, da je bilo v razpravi na seji Odbora za gospodarstvo
predlagano, da se 5. člen odloka dopolni tako, da se v Svet za varstvo uporabnikov
javnih dobrin iz vsake krajevne skupnost imenuje še po enega člana - občana,
uporabnika javnih dobrin. Dan pa je bil tudi predlog, da bi bil v Svetu za varstvo
uporabnikov javnih dobrin namesto predsednikov KS imenovani člani svetov
posameznih krajevnih skupnosti.
Simona Kancler je odgovorila, da sta bili pri pripravi Odloka upoštevana Zakon o
javnih službah in Statut občine Jesenice, zato je za predlagano spremembo odloka
potrebno najprej sprejeti spremembe Statuta.
Mag. Milan Tarman je povedal, da podpira predlog, da bi bili v Svet za varstvo
uporabnikov javnih dobrin, poleg predsednikov krajevnih skupnosti, vključeni tudi
dodatni člani po strokovni plati.
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Boris Bregant je pojasnil, da je dobro, da se akt o ustanovitvi Sveta za varstvo
uporabnikov javnih dobrin čim prej sprejme. V okviru veljavnih dokumentov, se akt v
drugačni obliki ta trenutek skoraj ne more sprejeti, lahko pa se začne s pobudo, da se
pristopi k spremembi potrebnih aktov (statuta) v predlagani smeri.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih
dobrin občine Jesenice v prvi obravnavi.
2. Odbor za proračun in finance predlaga, da se začne z evidentiranjem pripomb
in predlogov, ki se jih potem upošteva pri naslednji spremembi Statuta
občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O
DODELJEVANJU DRŽAVNIH POMOČI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA
GOSPODARSTVA V OBČINI JESENICE.
Oto Kelih je postavil vprašanje, zakaj je spremenjena določba, da mora upravičenec,
ki pridobi pomoč, uporabljati naložbo vsaj pet let po dokončani naložbi in ne več tri
leta, kot je bilo to do sedaj?
Boris Bregant je pojasnil, da gre sprememba v tej smeri, da mora prosilec naložbo,
za katero pridobi sredstva, imeti v lasti vsaj pet let. Na samem začetku, ko so se
začele te spodbude dodeljevati, je denar vedno ostajal, ker ni bilo zadosti prosilcev.
Sedaj pa se je podjetništvo začelo razvijati in je interesentov vsako let več kot pa je
razpoložljivih sredstev. Zato je tudi prav, da se sredstva v petletnem vmesnem
obdobju razdelijo čim večjemu številu interesentov.
V preteklosti je Občina dajala posojila, vendar pa se je potem dogajalo, da ta posojila
niso bila nikoli vrnjena, zato še danes teče nekaj sodnih postopkov in izvržb. Sedaj pa
je banka tista, ki da ugodnejšo obrestno mero, kar se je izkazalo za pravilen pristop,
ker so na ta način vsa posojila tudi vrnjena.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju
državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice v
predloženem besedilu.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 6:
PREDLOG SPREMEMB NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2008
– 2011.
Uvodno obrazložitev k spremembam Načrta razvojnih programov je dal podžupan
Boris Bregant, ki je tudi odgovoril na vprašanje Ota Keliha, da se je skupna
vrednost projekta povečala za 27,82 %. Manjkajoča sredstva v letu 2008 se bodo
zato razporedila znotraj projekta, potem pa jih bo potrebno poiskati v okviru proračuna
za leto 2009.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2008 – 2011
za projekta Revitalizacija območja Fiprom – komunalna infrastruktura (šifra
NRP: OB041-06-0033) in Revitalizacija območja Fiprom – nakupi in adaptacija
objektov (šifra NRP: OB041-07-0014) v predlaganem besedilu.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG
LETNEGA
NAČRTA
RAZPOLAGANJA
Z
NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE ZA LETI 2008 IN 2009 –
DOPOLNITEV.
Uvodno obrazložitev je dala Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem –
poslovni prostor, delavnica vulkanizerstvo – bivši objekt Elima, v izmeri 110,25
m2, v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 17.50 uri.
ZAPISALA:
MOJCA RAZINGER

PREDSEDNIK:
OTO KELIH
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