OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za proračun in finance

Številka: 032-01/2009
Datum: 23.01.2009

SKRAJŠAN ZAPIS
22. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 22.01.2009 OB 18.30 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Oto KELIH, Boris BREGANT, mag. Barbara HABE SINTIČ, Marjeta TOMAŠ, mag.
Milan TARMAN in Mirjana PLANINČIČ.
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN: Janko PIRC.
OSTALI PRISOTNI: mag. Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor
ter mag. Božena RONNER – svetovalka župana za Občinski svet.
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
v sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev skrajšanega besedila zapisnika 21. redne seje Odbora za proračun in
finance z dne 11.12.2008.
2. Program dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2009.
3. Predlog Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – stanovanja in
poslovni prostori v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
4. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – za parc. št. 594/4 k.o. Planina.
5. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 21. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 11.12.2008.
Razprave in pripomb na besedilo skrajšanega zapisa 21. redne seje Odbora ni bilo,
zato je predsednik dal na glasovanje naslednji
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SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 21. redne
seje Odbora za proračun in finance z dne 11.12.2008.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PROGRAM DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE ZA LETO 2009.
Uvodno obrazložitev je dala Božena Ronner.
Oto Kelih je povedal, da bi morala biti dana širša obrazložitev, zakaj je v nekaterih
delih prišlo do nerealizacije programa dela za leto 2008. Povedal pa je tudi na ni
sprejemljivo, da se predvideva obravnava letnega poročila JKP JEKO-IN, d.o.o.,
Jesenice šele meseca septembra, saj bi se to poročilo moralo obravnavati prej.
Zanima ga, zakaj v program dela ni vključeno tudi poročilo komisije za ogrevanje, saj
je bil na Odboru za proračun in finance sprejet sklep, da komisija Odboru mesečno
poroča o realizaciji posameznih nalog.
V obrazložitvi je navedeno, da se bo večkrat letno zasledovalo izvajanje večjih
investicij, vendar to iz samega programa dela ni razvidno. Meni, da bi morala biti vsaj
dvakrat ali trikrat letno pripravljena poročila, kako poteka izvajanje večjih investicij v
občini, kot je npr. revitalizacija območja Fiprom.
Božena Ronner je pojasnila, da pri realizaciji programa dela za leto 2008 najbolj
odstopa Oddelek za gospodarstvo, predvsem zaradi objektivnih razlogov, ker je vodja
tega Oddelka začela z delom šele s 01.01.2009. Ostale nerealizirane naloge pa imajo
zelo objektivni značaj, kar velja predvsem za prostorske dokumente, na katere
Občina nima vpliva in za področje komunalno cestnega gospodarstva, kjer je lokalna
skupnost predvsem odvisna od državnih inštitucij. Pripravljajo pa se tudi natančna
poročila po posameznih oddelkih, ki bodo podana v okviru Zaključnega računa.
Informacija o poslovnem poročilu JKP JEKO-IN, d.o.o., Jesenice je uvrščena šele na
septembrsko sejo Občinskega sveta, ker je postopek glede organiziranosti javnega
podjetja sedaj popolnoma drugačen (nadzorni svet, skupščina, skupen organ, svet
lastnikov itd.). V letu 2008 je bila ta informacija v programu dela prej uvrščena na
dnevni red seje Občinskega sveta, vendar tega ni bilo mogoče realizirati in je bila
potem obravnavana šele na septembrski seji Občinskega sveta. V kolikor pa bo
poslovno poročilo pripravljeno in sprejeto prej, pa bo tudi prej uvrščeno na sejo
Občinskega sveta.
Zasledovanje večjih investicij redno poteka znotraj občinske uprave. Bo pa pisno in
ustno posredovano poročilo o vseh večjih investicijah, ki se izvajajo v občini. Za
poročilo o izvajanju investicije Fiprom je navedeno, da se poroča v mesecu aprilu, ko
se tudi zaključuje prva faza izvajanja te investicije. Glede poročila o izgradnji
turističnega centra Španov vrh pa ni navedenega roka za njegovo pripravo, ker bo leto odvisno od izkazanega zasebnega interesa.
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Komisija za ogrevanje se sproti sestaja in realizira naloge, ki so ji bile dodeljene s
sklepi Občinskega sveta in odborov. Na strani 4 je v programu dela zajeto področje
energetike, kjer je tudi navedeno, da bodo meseca februarja posredovani natančni
podatki o vseh dogovorih in spremembah na tem področju.
Boris Bregant je povedal, da podpira predlog Ota Keliha, da se v program dela pod
področje proračuna in financ vključi tudi finančni pregled izvajanja investicij v občini
Jesenice. To poročilo naj se obravnava dvakrat letno, npr. po zaključnem računu za
preteklo leto in pred obravnavo proračuna za prihodnje leto.
Po razpravi je predsednika predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2009
z naslednjo dopolnitvijo:
 pod področje proračuna in financ se vključi obravnava finančnega
poročila o izvajanju investicij v občini Jesenice. Poročilo se obravnava v
mesecu aprilu in v mesecu septembru.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG
LETNEGA
NAČRTA
RAZPOLAGANJA
Z
NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM – STANOVANJA IN POSLOVNI PROSTORI V LASTI OBČINE
JESENICE ZA LETI 2008 IN 2009.
Uvodno obrazložitev je dala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednika predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem – stanovanja in poslovni prostori v lasti Občine Jesenice za leti
2008 in 2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA – ZA PARC. ŠT.
594/4 K.O. PLANINA.
Uvodno obrazložitev je dala mag. Valentina Gorišek.
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Razprave ni bilo, zato je predsednika predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 594/4 k.o.
Planina.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 18.55 uri.

ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
OTO KELIH

4

