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Številka: 032-23/2011
Datum: 23.09.2011

SKRAJŠAN ZAPIS
10. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 22.09.2011 OB 17.30 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Oto KELIH, Boris DOLŽAN, Igor ARH, Ivana PRETNAR, Matjaž PESKAR in Borut
ŽIGON.
OPRAVIČEN ČLAN ODBORA: Janko PIRC
OSTALI PRISOTNI:
Slavka BRELIH - direktorica občinske uprave, Petra DEČMAN – vodja Oddelka za
družbene dejavnosti in splošne zadeve, mag. Vera DJURIĆ DROZDEK – vodja
Oddelka za gospodarstvo, Marko MARKELJ – direktor Komunalne direkcije, mag.
Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor, Brigita DŽAMASTAGIČ
– vodja Oddelka za finance, plan in analize, Ivan HOČEVAR – direktor JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice ter mag. Božena RONNER – svetovalka župana.
Na predlog strokovne službe za umik 2. točke dnevnega reda, je predsednik dal
na glasovanje
Sklep:
Pod zaporedno številko 4, se iz dnevnega reda umakne gradivo z naslovom:
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju
Ureditvenega načrta Črna vas in o merilih za odmero komunalnega
prispevka na tem območju – DRUGA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsednik je dal na glasovanje naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 9. redne seje Odbora za
proračun in finance z dne 22.06.2011.

2. Predlog Odloka o sofinanciranju Evropskega prvenstva v košarki 2013 – HITRI
POSTOPEK.
3. Predlog Odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o.,
Jesenice – PONOVNA DRUGA OBRAVNAVA.
4. Predlog za uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje
2011 – 2014 – GIS.
5. Predlog za uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje
2011 – 2014 – GARS.
6. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – nepremičnine s parc. št.
193/241, 193/256, 193/263, 193/265, 193/280, 410/7 in 410/20 k.o. Hrušica.
7. Predlog za dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2011.
8. Predlog Poročila o izvrševanju Proračuna občine Jesenice do 30.06.2011 s
poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah
proračunskih sredstev.
9. Informacija o Letnem poročilu JEKO-IN, d.o.o., Jesenice za leto 2010.
10. Informacija o kalkulaciji cen po posameznih vozilih in delovnih strojev za
vzdrževanje javnih površin.
11. Informacija o izvajanju večjih projektov v občini Jesenice (januar – avgust
2011).
12. Vprašanja in pobude.

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 9. REDNE
SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE Z DNE 22.06.2011.
Razprave in pripomb na zapisnik 9. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 9. redne
seje Odbora za proračun in finance z dne 22.06.2011.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O SOFINANCIRANJU EVROPSKEGA PRVENSTVA V
KOŠARKI 2013 – HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je dala Petra Dečman.
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Boštjan Žigon je v razpravi predlagal dvofazni postopek sprejemanja tega odloka
ter naštel razloge za ta predlog, ki ga je stranka Narcisa – stranka rdečega prahu
tudi že naslovila na županove ime.
Božena Ronner je povedala, da se po tem, ko je dnevni red izglasovan, so s tem
potrjeni tudi predlogi za faznost sprejemanja aktov, zato jih ni več mogoče
spreminjat. Ta predlog bi moral podati pri določanju dnevnega reda. V kolikor jim
odgovori in obrazložitev strokovnih služb za predlagani hitri postopek ni všeč, oz.
se z obrazložitvijo ne bodo strinjali; odgovore bodo dobili do seje sveta, imajo
pravico ob določanju dnevnega reda na seji županu predlagati že omenjeni
dvofazni postopek.
Dodatno pojasnilo je podala še direktorica Slavka Brelih, ki je povedala, da je bil
enak predlog in po enakem postopku izglasovan, kot ga je dal pobudnik tudi na
Odboru za družbene dejavnost, vendar je postopek tak, kot je bil pravkar povedan
in se zaradi tega opravičuje.
V razpravi so še sodelovali: Boris Dolžan, ki je povedal, da ne bo podprl sprejema
tega odloka po predlaganem hitrem postopku, Igor Arh, ki je menil, da se zaradi
dveh obravnav ne bo nič spremenilo ter Marko Markelj, ki je povedal še od drugih
razlogih za predlagan postopek sprejema tega odloka.
Ker ni bilo vloženih amandmajev, je predsednik po razpravi predlagal v sprejem
naslednji
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme predlog odloka o sofinanciranju Evropskega
prvenstva v košarki 2013 po hitrem postopku.
2. Za podpis pogodb o kotizaciji in sofinanciranju ter ostalih potrebnih
dokumentov za organizacijo Evropskega prvenstva v košarki 2013 naj
Občinski svet občine Jesenice pooblasti župana Tomaža Toma
Mencingerja. O izvedenih dejanjih bo župan obveščal Občinski svet
občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 3
PROTI – 3

Sklep ni bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JEKO-IN, JAVNEGA KOMUNALNEGA
PODJETJA, D.O.O., JESENICE – PONOVNA DRUGA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je dal Marko Markelj ter tudi odgovoril na postavljena
vprašanja.
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Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega
podjetja, d.o.o., Jesenice – PONOVNA DRUGA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 4
PROTI – 2
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG ZA UVRSTITEV NOVEGA PROJEKTA V NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2011 – 2014 – GIS.
Uvodno obrazložitev je dala mag. Valentina Gorišek, ki je tudi odgovarjala na
vprašanja.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da se v Načrt razvojnih programov za obdobje 2011 – 2014 uvrsti projekt
Nakup programske opreme za GIS (šifra NRP: OB041-11-0002).
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG ZA UVRSTITEV NOVEGA PROJEKTA V NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2011 – 2014 – GARS.
Uvodno obrazložitev je dala Mojca Levstik. Razprave ni bilo, zato je predsednik
Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2011
– 2014 za projekt Prizidek k gasilnemu domu pri GARS Jesenice (šifra NRP:
OB041-11-0003) v predlaganem besedilu. Iz sprejetega Načrta razvojnih
programov za obdobje 201 – 2014 se zaradi prerazporeditve sredstev za
izgradnjo prizidka izključi projekt »Priključitev gasilskega doma na javno
kanalizacijsko omrežje«.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA –
NEPREMIČNINE S PARC. ŠT. 193/241, 193/256, 193/263, 193/265, 193/280,
410/7 IN 410/20 K.O. HRUŠICA.
Uvodno obrazložitev je dala mag. Valentina Gorišek, v nadaljevanju pa je Odbor
z odločitvijo pristojnega delovnega telesa seznanila Božena Ronner, ki je
povedala, da tega sklepa soglasno niso potrdili in da predlagajo druge možne
rešitve.
V razpravi so še sodelovali: Boris Dolžan, Igor Arh in Marko Markelj.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme Sklep o ukinitvi statusa (grajenega) javnega dobra –
nepremičnine s parc. št. 193/241, 193/256, 193/263, 193/265, 193/280, 410/7 in
410/20 k.o. Hrušica.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG ZA DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE ZA LETO 2011.
Uvodno obrazložitev je dala mag. Valentina Gorišek v nadaljevanju pa tudi
Božena Ronner, ki je povedala, da je pristojno – matično delovno telo sprejelo le
drugi del sklepa, ki je vezan na poslovni prostor in stanovanje.
V razpravi je predsednika zanimala vrednost poslovnega prostora ter postopek
prodaje. Na vprašanja je odgovorila Valentina Gorišek
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2011, ki je
sestavljena iz dveh dokumentov in sicer:
5

dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem
– zemljišča, v lasti Občine Jesenice za leto 2011,
dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem
– stanovanja in poslovni prostori, v lasti Občine Jesenice za leto 2011.
2. Ta dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem
v lasti Občine Jesenice za leto 2011, je sestavni del Letnega načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto
2011, ki ga je na svoji 2. redni seji dne 25.11.2010 sprejel občinski svet
Občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 4
PROTI – 1
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG POROČILA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE
DO 30.06.2011 S POROČILOM O PORABI SPLOŠNE PRORAČUNSKE
REZERVACIJE IN PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV.
Uvodno obrazložitev je dala Brigita Džamastagič.
Po krajši razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da potrdi Predlog Poročila o izvrševanju Proračuna občine Jesenice v prvem
polletju leta 2011. Odbor je seznanjen s poročilom o porabi proračunske
rezervacije in o prerazporeditvah sredstev proračuna v prvem polletju 2011.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
INFORMACIJA O LETNEM POROČILU JEKO-IN, D.O.O., JESENICE ZA LETO
2010.
Uvodno obrazložitev sta dala Ivan Hočevar in Marko Markelj.
V razpravi so sodelovali: Boris Dolžan (kakšni so prihodki od embalaže, oz. te
dejavnosti), Igor Arh (svetniki so v dvojni vlogi in skrbeti zato, da podjetje normalno
posluje, po drugi strani pa se odločajo v korist občanov in predlaganih višjih cen
ne bi podprli), Oto Kelih (čez celotno gradivo se pojavljalo višje cene, namreč
občani varčujejo in potem dobijo višjo ceno). Na vprašanja sta odgovarjala Ivan
Hočevar in Marko Markelj
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Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme Informacijo o Letnem poročilu JEKO-IN, d.o.o., Jesenice za leto
2010.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
INFORMACIJA O KALKULACIJI CEN PO POSAMEZNIH
DELOVNIH STROJEV ZA VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN.

VOZILIH

IN

Uvodno obrazložitev je podal Ivan Hočevar, ki se je zahvalil za na odboru dano
pobudo in zahtevo, da se pripravi kalkulacija cen po posameznih vozilih. To je tudi
osnova, da bodo pri pripravi prihodnjih gradiv ta segment vanj tudi vključili.
V razpravi sta sodelovala Igor Arh, ki je poudaril, da nakazanih rešitev za boljše
poslovanje podjetja iz poročila ni razbrati in Oto Kelih, ki meni, da večja
ozaveščenost občanov zahteva višje cene in ne obratno, kot bi pričakovali.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance se je seznanil z Informacijo o kalkulaciji cen po
posameznih vozilih in delovnih strojih za vzdrževanje javnih površin.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11:
INFORMACIJA O IZVAJANJU VEČJIH PROJEKTOV V OBČINI JESENICE
(JANUAR – AVGUST 2011).
Uvodno obrazložitev so dali: Brigita Džamastagič, Petra Dečman, Vera Djurić
Drozdek, Marko Markelj in Valentina Gorišek.
Po krajši razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance se je seznanil z Informacijo o izvajanju večjih
projektov v občini Jesenice v obdobju januar – avgust 2011.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 12:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
13.1. Oto Kelih – pobuda
če je predlagana kakršna koli sprememba cen, se mora za ta odbor priložiti tudi
kalkulacijo cen za tisto področje in sicer za veljavne in novo predlagane cene, ki
se spreminjajo, v nasprotnem primeru se ne bo ali ne more obravnavati na odboru.
13.2. Oto Kelih – pobuda
Popravi, dopolni sem Poslovnik o delu občinskega sveta, če je predlog na
Občinskem svetu zavrnjen, se takega gradivo (cene, odloki) ne sme uvrstiti na
dnevni red seje najmanj štiri mesece. In vezano na konkretno zadevo – kalkulacija
cen za vodo.
Odgovor na to pobudo je komentiral Matjaž Peskar, ki pravi, da se s tem podpira
neke odločitve povezane z referendumom, če npr. ni sprejet nek zakon.
13.3. Matjaž Peskar – pobuda
Pripravljavcem proračuna za leto 2012 predlaga, da se v proračun uvrsti sredstva
za investicijsko vzdrževanje GTČ Jesenice. Stavba se bo sesula; streha, itd.
13.4. Boris Dolžan – pobuda
Nanj se je obrnila krajanka, ki je dobila ponudbo za odkup stanpovanja, pa ji
finančne razmere tega odkupa ne omogočajo, zato se boji, da bo morala
stanovanje zapustiti ali pa ga bo na trgu odkupil kdo drug.
Valentina Gorišek – odgovor:
Stanovalci občinskih stanovanj so zaščiteni, če stranka stanovanja ne more
odkupiti, se na Občini ta postopek prodaje ustavi. Občina zasedenih stanovanj na
trgu ne prodaja. Prihodnjič naj stranke naslovi na pristojni oddelek.

Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 19.30 uri.

ZAPISALA:
Božena Ronner

PREDSEDNIK:
OTO KELIH
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