OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za proračun in finance

Številka: 032-30/2011
Datum: 16.12.2011

SKRAJŠAN ZAPIS
13. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 15.12.2011 OB 16.30 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Oto KELIH, Igor ARH (od 17.05 dalje), Janko PIRC, Boris DOLŽAN, Ivana
PRETNAR, Matjaž PESKAR in Borut ŽIGON.
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, mag. Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in
prostor, Brigita DŽAMASTAGIČ – vodja Oddelka za finance, plan in analize ter
mag. Božena RONNER – svetovalka župana za Občinski svet, protokol in
informiranje.
Ker ni bilo predlogov za spremembo dnevnega reda, je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 12. redne seje Odbora za
proračun in finance z dne 17.11.2011.
2. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 2. izredne seje Odbora za
proračun in finance z dne 14.11.2011.
3. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2012 – DRUGA OBRAVNAVA.
4. Predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja
gospodarstva v občini Jesenice.
5. Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi na parc. št. 902/54 k.o. Jesenice.
6. Predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2012.
7. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 12. REDNE
SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE Z DNE 17.11.2011.
Razprave in pripomb na zapisnik 12. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 12.
redne seje Odbora za proračun in finance z dne 17.11.2011.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 2:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 2. IZREDNE
SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE Z DNE 14.11.2011.
Razprave in pripomb na zapisnik 2. izredne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 2.
izredne seje Odbora za proračun in finance z dne 14.11.2011.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2012 – DRUGA
OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je Brigita Džamastagič pojasnila spremembe med prvo in
drugo obravnavo proračuna občine Jesenice za leto 2012.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2012 v drugi
obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 4:
PREDLOG PRAVILNIKA O DODELJEVANJU POMOČI ZA SPODBUJANJE
RAZVOJA GOSPODARSTVA V OBČINI JESENICE.
Uvodno obrazložitev je dala mag. Vera Djurić Drozdek.
Janko Pirc je postavil vprašanje, kaj pomeni pogoj iz 16. člena, ki določa, da mora
novo delovno mesto predstavljati neto povečanje števila zaposlenih v primerjavi s
povprečjem zadnjih 12 mesecev.
Mag. Vera Djurić Drozdek je pojasnila, da neto delovno mesto v terminologiji pri
sofinanciranju teh ukrepov pomeni čisto novo delovno mesto. Ne more se
sofinancirati neko delovno mesto, ki že obstaja, ampak je potrebno ustvariti novo
delovno mesto, ki poveča število zaposlenih v primerjavi s povprečjem zadnjih 12
mesecev. Število zaposlenih se običajno izkazuje na podlagi števila opravljenih ur
in to predstavlja neko povprečje zaposlenih.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja
gospodarstva v občini Jesenice v predloženem besedilu.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG SKLEPA O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI NA PARC. ŠT. 902/54
K.O. JESENICE.
Uvodno obrazložitev je dala mag. Vera Djurić Drozdek.
V razpravi so sodelovali Oto Kelih, Janko Pirc, Boris Dolžan, Slavka Brelih in mag.
vera Djurić Drozdek.
Člani Odbora so postavili vprašanja, na kakšne pogoje pristaja lastnik zemljišča,
kako je sploh lahko postal lastnik tega zemljišča, kako to, da se je objekt tržnice
projektiral na privatnem zemljišču ter koliko časa traja postopek razlastitve.
Slavka Brelih in mag. Vera Djurić Drozdek sta pojasnili, da je Občina lastniku
zemljišča ponudila odkup ali ustanovitev stavbne pravice za 99 let, vendar le-ta ni
pristal na nobeno ponudbo. Podjetje Robissec je bilo član konzorcija, ki je bil
ustanovljen za območje Fiproma, in kot člani konzorcija so lahko kupili zemljišče
na tem območju. Lastnik zemljišča je dal tudi služnost za gradnjo, v pogodbi pa je
bilo navedeno, da se bodo do izdaje uporabnega dovoljenja za objekt tržnice
medsebojna razmerja uredila. Postopek razlastitve pa traja 3 mesece, vendar je
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predhodni korak, da se sploh lahko poda vlogo za razlastitev, da Občinski svet
sprejem sklep o ugotovitvi javne koristi na tem zemljišču.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi na nepremičnini s parc.
št. 902/54 k.o. Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 4
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI JESENICE ZA LETO
2012.
Uvodno obrazložitev je dala Petra Dečman.
Janko Pirc je povedal, da je izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov
precej drago in glede na predvidena sredstva, se bodo približno trije ljudje lahko
udeležili nekega povprečnega seminarja. Glede na ves šport in športni kader na
Jesenicah meni, da je ta znesek bistveno premajhen.
Borut Žigon je postavil vprašanje kaj pomeni v športu tretji kakovostni razred.
Zanima pa ga, ali so tudi pri postavkah vrhunski šport in kakovostni šport sredstva
namenjena za kakšno izobraževanje.
Petra Dečman je pojasnila, da so v merilih za področje športa natančno razdelane
kakovostne skupine oz. kakovostni razredi, ki so odvisni od posameznih kriterijev,
npr. od števila ur vadbe, od števila udeležb na tekmovanjih na različnih nivojih, itd.
Na postavkah vrhunski šport in kakovostni šport pa sredstva niso namenjena za
izobraževanje, ampak so namenjena za programe športa.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2012.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 7:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
7.1 Borut Žigon:
Zanima ga, zakaj še ni dobil odgovora na vprašanje, ki ga je postavil na 12. seji
Odbora za proračun in finance glede pomoči Občine Jesenice športnim klubom in
društvom pri prijavah na razpise za pridobitev finančnih sredstev s strani Fundacije
za šport.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 17.15 uri.

ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
OTO KELIH
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