OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za proračun in finance

Številka: 032-03/2009
Datum: 19.03.2009

SKRAJŠAN ZAPIS
24. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 19.03.2009 OB 16.30 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Oto KELIH, Boris BREGANT, mag. Barbara HABE SINTIČ, mag. Milan TARMAN in
Mirjana PLANINČIČ.
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANA: Marjeta TOMAŠ in Janko PIRC.
OSTALI PRISOTNI: Brigita DŽAMASTAGIČ - vodja Oddelka za finance, plan in
analize, Stevo ŠČAVNIČAR – direktor RAGOR-ja (delno), mag. Valentina GORIŠEK
– vodja Oddelka za okolje in prostor (delno) ter mag. Božena RONNER – svetovalka
župana za Občinski svet.
Zaradi sočasnosti Odbora za proračun in finance ter Odbora za gospodarstvo ter
razporeditve poročevalcev na obeh odborih, je predsednik predlagal, da se spremeni
vrstni red predlaganih zadev ter predlog utemeljil s tem, da je Stevo Ščavničar
direktor RAGOR-ja član Odbora za gospodarstvo, ki bo na obeh odborih članom
poročal o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2008. Zato bo predlagal,
da se spremeni vrstni red predlaganih zadev.
Ker drugih predlogov in razprave ni bilo je predsednik dal na glasovanje naslednji
predlog
Sklep:
Četrta predlagana točka dnevnega reda z naslovom: »Poročilo o delu Razvojne
agencije Zgornje Gorenjske za leto 2008 s finančnim poročilom« se uvrsti pod
zap. št. 2. Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.

Ker druge razprave in predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev skrajšanega besedila zapisnika 23. redne seje Odbora za proračun in
finance z dne 19.02.2008.
2. Poročilo o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2008 s finančnim
poročilom.
3. Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2008 (s
poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah
proračunskih sredstev) – HITRI POSTOPEK.
4. Premoženjsko pravne zadeve:
4.1 Predlog dopolnitve Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
4.2 Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem zemljišča v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
5. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 23. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 19.02.2009.
Razprave in pripomb na besedilo skrajšanega zapisa 23. redne seje Odbora ni bilo,
zato je predsednik dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 23. redne
seje Odbora za proračun in finance z dne 19.02.2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
POROČILO O DELU RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE ZA LETO
2008 S FINANČNIM POROČILOM.
Uvodno obrazložitev je dal Stevo Ščavničar in povedal, da je že poročal v preteklem
letu in sicer, da so podatki vključevali obdobje januar-oktober.
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V razpravi je predsednik Oto Kelih postavil več vprašanj. Zanimal ga je delež
prihodkov – naročenih programov drugih občin. Iz podatkov je razvidno, da se ta
delež giblje od 26% navzgor.
Poleg tega, da je v poročilu napisan podatek, da je RAGOR posloval z dobičkom v
višini 16.000 €, ga zanima, če ta dobiček že vključuje tudi plačilo davka.
Poudaril je, da v centru Jesenic stoji stara, zanemarjena in nič več aktualna
turistično-usmerjevalna tabla, ki sramoti Jesenice, zato predlaga, da se jo obnovi ali
pa odstrani s tega mesta.
Stevo Ščavničar:
V višini dobička je davek že vključen.
Glede realizacije v primerjavi s planom pa je povedal, da plan pripravijo optimistično,
namreč nekatere projekte izvedejo v celoti, nekateri pa v celoti izpadejo. Za dosežek
realizacije vsekakor prednjači Občina Jesenice.
Informativna – turistična tabla ni last RAGOR-ja oz. z njo TIC ne upravlja. Verjetno je
v lasti Turističnega društva Jesenice. Ureditev take informativne table je stvar
investicije. Tega denarja pa RAGOR nima in v kolikor bi dobil nalogo in tudi sredstva,
bi to zadevo tudi uredil.
Ker druge razprave ni bilo, je predsednik dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance se je seznanil s Poročilom o delu Razvojne
agencije Zgornje Gorenjske za leto 2008 s finančnim poročilom.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA
LETO 2008 – HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev in pojasnila k celotnemu Zaključnemu računu je dala Brigita
Džamastagič.
V razpravi so sodelovali: predsednik Oto Kelih, Boris Bregant, Milan Tarman in
Brigita Džamastagič
Oto Kelih:
Prosil je še za dodatno obrazložitev za prerazporeditve sredstev iz različnih postavk
in za njihov vzrok. V nadaljevanju se je zahvalil za kvalitetno obrazložitev in ob tem
še poudaril in ponovno predlagal, da so tovrstna gradiva prezahtevna, zato ne bi bilo
napak, če bi se obrazložitve pripravljale v skrajšani obliki in bile predstavljene v
poenostavljeni vsebini. S tem bi bila gradiva s to tematiko razumljivejša.
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Pri prebiranju celotnega gradiva se pride do zaključka, da so večje številke, višja
poraba slabše obrazloženi in pojasnjeni kot manjši zneski. O tem je že večkrat
razpravljal v preteklosti.
V sami vsebini poročila je razviden tudi problem prihodkov, posebno na področju
prodaje zemljišč in le 15 % realizacija, kar pa ni dobro in ta izpad je še večji od
sredstev, ki so se pričakovala od EU.
Boris Bregant:
Iz strukture Zaključnega računa je razviden trend naraščajočih obveznosti občine. Če
se ozre v preteklost je bilo z zakonom določeno razmerje 35:75, danes to razmerje
znaša že 17:83, kar pomeni, da imam Občina le in samo še toliko odstotkov
razpoložljivih sredstev, ki naj bi jih namenila za razvoj. Povečuje pa se tekoča
poraba, kar pa na dolgi rok ni dobro.
Milan Tarman:
Pri pregledu Poslovnega poročila in po posameznih segmentih je razvidno, da ni
širokih in dolgoveznih obrazložitev. V obrazložitvi je napisano, zakaj so določeni
prihodki izpadli, zakaj so in kdaj se jih pričakuje, zato meni, da je obrazložitev
smotrno napisana.
Na nizko realizacijo prodanih stanovanj verjetno vpliva splošno mnenje, da bo
vrednost stanovanj še padala in kupci čakajo na ugodnejše razmere, kljub temu, da
so bila ta stanovanja ponujena po zelo ugodnih razmerah.
Brigita Džamastagič:
Elementi proračuna, zaključnega računa so predpisani. Že iz kazala je jasno, katere
elemente vsebuje in te določa zakonodaja. V kolikor posameznika zanima določeno
področje v globalnem smislu, si lahko ogleda splošni del proračuna. Po segmentih,
vsebinski področjih pa so razpravljala oz. že odločala delovna telesa po tistih
vsebinah, za katera so pristojna.
Oto Kelih:
V obrazložitvi je zasledil, da dobiček JEKO-IN iz leta 2006/2007 po sklepu Skupščine
ni bil razporejen na proračun.
Brigita Džamastagič:
Kumulativni bilančni dobiček JEKO-IN je še iz preteklega obdobja 2006/2007. Po
sklepu Skupščine leta 2008 je bilo odločeno, da je pretežni del tega dobička v višini
cca. 100.000 € razporedi, medtem, ko en majhen delček v višini 23.000 € ostane
t.im. nerazporejen dobiček. Ta sklep Skupščine temelji na podlagi že omenjenega
letnega poročila JEKO-IN. Do realizacije tega sklepa ni prišlo do konca poslovnega
leta, niti še ne sedaj. Ta sklep je sklep Skupščine, ki ga predstavljata oba župana,
občine Jesenice in občine Žirovnica.
Ker druge razprave ni bilo, je predsednik dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Zaključnega računa občine Jesenice za leto 2008 in
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predlog besedila Odloka o zaključnem računu proračuna občine Jesenice za
leto 2008 po hitrem postopku.
2. Odbor za proračun in finance pričakuje odgovor o vzrokih, zakaj ni bil
realiziran sklep Skupščine JEKO-IN o prerazporeditvi kumulativnega
bilančnega dobička JEKO-IN, d.o.o., Jesenice v višini cxa. 100.000 € iz leta
2006/2007 v Proračun občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4.1:
PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA
PREMOŽENJA V LAST OBČINE JESENICE ZA LETI 2008 IN 2009.
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal naslednji
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega
premoženja v last Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
2. Ta dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 je sestavni del Letnega načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leti 2008
in 2009, ki ga je na svoji redni seji dne 22.11.2007 sprejel Občinski svet
občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4.2:
PREDLOG
DOPOLNITVE
LETNEGA
NAČRTA
RAZPOLAGANJA
Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - ZEMLJIŠČA V LASTI OBČINE JESENICE ZA
LETI 2008 IN 2009.
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal naslednji
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SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem – zemljišča v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
2. Ta dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v
lasti Občine Jesenice – zemljišča za leti 2008 in 2009 je sestavni del Letnega
načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča v lasti Občine
Jesenice za leti 2008 in 2009, ki ga je na svoji redni seji dne 22.11.2007
sprejel Občinski svet občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 17.35 uri.

ZAPISALA:
BOŽENA RONNER

PREDSEDNIK:
OTO KELIH

6

