OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za proračun in finance

Številka: 032-18/2012
Datum: 16.11.2012

SKRAJŠAN ZAPIS
21. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 15.11.2012, OB 17.30 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Oto KELIH, Igor ARH, Janko PIRC, Boris DOLŽAN, Ivana PRETNAR, Borut ŽIGON
(do 18.55 ure) in Matjaž PESKAR (7 od 7).
OSTALI PRISOTNI:
Mag. Vitomir PRETNAR – direktor Občinske uprave, Marko MARKELJ – direktor
Komunalne direkcije, mag. Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor,
Petra DEČMAN – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, mag.
Vera DJURIĆ DROZDEK – vodja Oddelka za gospodarstvo, Brigita DŽAMASTAGIČ
– vodja Oddelka za finance, plan in analize ter Mojca LEVSTIK – Kabinet župana.
Ker ni bilo predlogov za spremembo dnevnega reda, je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 20. redne seje Odbora za
proračun in finance z dne 18.10.2012.
2. Predlog Odloka o uporabi športnih objektov v lasti Občine Jesenice in
subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa športa – DRUGA
OBRAVNAVA.
3. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o povračilu
stroškov prevoza otrok.
4. Predlog Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov
ter o povračilu stroškov.
5. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v
občini Jesenice za leto 2013.
6. Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2013.
7. Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne
stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2013.
8. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – načrt razpolaganja z
nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2013.
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9. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – načrt pridobivanja
nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2013.
10. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2013 – PRVA OBRAVNAVA
11. Predlog tržnega reda in cenika storitev gospodarske javne službe upravljanja
in vzdrževanja Tržnice Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
12. Predlog za zagotovitev subvencije za pokrivanje finančnega jamstva za
potrebe zapiranja odlagališča Mala Mežakla za leto 2012.
13. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 20. REDNE SEJE
ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE Z DNE 18.10.2012.
Razprave in pripomb na zapisnik 20. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 20. redne
seje Odbora za proračun in finance z dne 18.10.2012.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O UPORABI ŠPORTNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE
JESENICE IN SUBVENCIONIRANI CENI NAJEMA ZA IZVAJALCE LETNEGA
PROGRAMA ŠPORTA – DRUGA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je dala Petra Dečman,
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o uporabi športnih objektov v lasti občine Jesenice in
subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa športa – DRUGA
OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 3:
PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O
POVRAČILU STROŠKOV PREVOZA OTROK.
Predlog Pravilnika je pojasnila Petra Dečman, ki je na vprašanje Ota Keliha tudi
pojasnila, da je spremljevalec tisti, ki spremlja otroka s posebnimi potrebami. Za
višino povračila stroškov, se določa kilometrina skladno s predpisi, ki veljajo za
povračilo kilometrine v javnem sektorju. Občina Jesenice je tista, ki bo z načelom
gospodarnosti uporabe proračunskih sredstev presodila ali bo upravičenec dobil
povrnjene mesečne stroške ali za posamezne dni. Višina povračila pa je odvisna
glede na to, koliko bo otrok prisoten v izobraževalni ustanovi.
Po krajši razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o
povračilu stroškov prevoza otrok.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG PRAVILNIKA O PLAČAH IN DRUGIH PREJEMKIH OBČINSKIH
FUNKCIONARJEV, ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA,
NADZORNEGA ODBORA IN ČLANOV DRUGIH ORGANOV TER O POVRAČILU
STROŠKOV.
Uvodno obrazložitev je dal mag. Vitomir Pretnar.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in
članov drugih organov ter o povračilu stroškov.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 4
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 5:
PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE PO ODLOKU O
OBČINSKIH TAKSAH V OBČINI JESENICE ZA LETO 2013.
Uvodno obrazložitev je dal Marko Markelj.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih
taksah v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 55/07) za leto 2013, v višini 0,0584 EUR.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 4
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 6:
PREDLOG SKLEPA O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA
UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA NA OBMOČJU OBČINE JESENICE ZA
LETO 2013.
Uvodno obrazložitev je dala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2013.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 6
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 7:
PREDLOG SKLEPA O POVPREČNI GRADBENI CENI KVADRATNEGA METRA
KORISTNE STANOVANJSKE POVRŠINE V OBČINI JESENICE ZA LETO 2013.
Uvodno obrazložitev je dala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne
stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2013, ki znaša 835,80 EUR.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
NAČRT
RAVNANJA
Z
NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM
–
RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI
JESENICE ZA LETO 2013.

NAČRT
OBČINE

Uvodno obrazložitev je dala mag. Valentina Gorišek, ki je na vprašanje Ota Keliha,
če Plavškega travnika ne prodamo ali je 70% izgubljenega, odgovorila, da je bil v
letošnjem letu 2x dan v prodajo, interesenti so bili, a na odprt postopek se ni javil
nihče.
Boris Dolžan
Sosedje so ga opozorili, da je oporni zid na delu parc. št. 290/4, ki je predmet prodaje
in je vpisano pod vpisno št. 44, preblizu dovozne ceste, saj je bil že pred postavitvijo
opornega zidu zelo oviran dovoz večjih tovornih vozil, zato bi bilo potrebno v bližnji
prihodnosti cesto razširiti. Problem bo nastal pri pluženju večjih količinah snega. Pred
prodajo oz. odmero predlaga strokovnih pregled.
Valentina Gorišek
KS Hrušica, naj poda svoje mnenje. V prisotnosti predstavnikov KS in stranke bo
opravljen ogled, na podlagi katerega se nato odloča. Če se ugotovi, da oporni zid, ki
je že postavljen in je črna gradnja, ne predstavlja ovire v prostoru, se zemljišče proda
in ga mora stranka legalizirati. V primeru, da se ugotovi, da je ovira v prostoru, ki ovira
širitev ceste, potem se zemljišča ne proda in je oporni zid potrebno odstraniti.
Po kratki razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da se parcela pod vpisno št. 44 izvzame iz Načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem do razčiščenja odnosov med KS Hrušica,
Občino Jesenice in kupcem.
2. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem, v lasti Občine
Jesenice za leto 2013, ki predstavlja sestavni del načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem. Načrt razpolaganja je sestavljen iz treh
dokumentov in sicer:
Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča, v lasti
Občine Jesenice za leto 2013,
Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – stanovanja in poslovni
prostori, v lasti Občine Jesenice za leto 2013,
Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča s stavbami
in ostalimi objekti, v lasti Občine Jesenice za leto 2013.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
NAČRT
RAVNANJA
Z
NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM
–
NAČRT
PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LAST OBČINE JESENICE
ZA LETO 2013.
Uvodno obrazložitev je dala Valentina Gorišek, ki je na vprašanje Ota Keliha,
kolikšna je skupna vrednost nepremičnega premoženja, odgovorila, da ta znaša
259.392,00 EUR z vsemi stroški.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice
za leto 2013, ki predstavlja sestavni del načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE
OBRAVNAVA.

JESENICE

ZA

LETO

2013

–

PRVA

Uvodno obrazložitev splošnega dela proračuna je dala Brigita Džamastagič, v
nadaljevanju pa so obrazložitev podali še vodje oddelkov, Marko Markelj, Petra
Dečman, mag. Valentina Gorišek in mag. Vera Djurič Drozdek. Obrazložitev
proračuna za Občinsko upravo pa je dal mag. Vitomir Pretnar.
V razpravi so sodelovali:
Oto Kelih
Proračun je obširen dokument in ga je bilo v času, ki je bil na razpolago, zelo
težko natančno pregledati, zato je do občinskega sveta potrebno proračun še
dodobra pregledati, da se razčisti nekatere stvari, ki so se pojavile v proračunu.
Direktor je na zadnji seji, povedal, da moramo vsi varčevati, če pa se pogleda
proračun pa temu ni tako, nekateri so zaščiteni, drugim pa se drastično
zmanjšuje finance.
Proračun je usmerjen proti prostovoljcem (kultura, gasilci, humanitarne
organizacije).
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Meni, da je potrebno podpreti dopis g. Matjaža Korbarja. Razčistiti je potrebno
kako in kje se je kaj privarčevalo. Indeksi zmanjševanja plač so zelo različni oz.
je indeks enak, na drugi strani pa povečujemo število zaposlenih.
Nesprejemljivo je, da za 100.000,00 EUR zmanjšujemo sredstva za sanacijski
program stavb.
Nesprejemljivo je tudi, da se za 30% znižuje sredstva za programe in projekte
humanitarnih organizacij. Sredstva zmanjšujemo, po drugi strani pa se kupuje
nov avto. Predlaga, da sredstva, ki so namenjena za nakup novega avtomobila
namenijo humanitarnim organizacijam.
Za razvojni center krožijo različne stvari. V presojo je potrebno vzeti tudi
razvojne programe, saj se zelo dolgo urejajo posamezne investicije..
Ne razume, kako lahko Jeko-in prenaša finančna sredstva iz leta 2012.
Matjaž Peskar
V splošnem delu proračuna je pod postavko 400 – Plače in dodatki, indeks
104,4, kljub temu, da se ves čas govori, da se plače znižujejo. Zanima ga, kje
je prišlo do razlike, saj v posebnem delu proračuna pa je indeks pod 100.
Moti ga tudi financiranje političnih strank, saj se v proračunu 2013 omenja, da
se financira tudi politična stranka mladih – mladinski svet Jesenice, to pa je v
nasprotju z zakonom, zato je potrebno ugotoviti zakonitost in vzeti 3.000,00
EUR iz te postavke.
Ali župani osmih gorenjskih občin res potrebujejo 250.000,00 EUR za
povezovanje na letni ravni, kljub temu, da je omenjen projekt Evropske unije
direkt, kjer lepo piše, da je predvidenih 5.000,00 EUR. Tukaj tudi vidi vir
sredstev, ki se lahko namenijo za tiste postavke, kjer je bilo drastično znižanje.
Iz letošnjih 180.000,00 EUR planiranih sredstev je namenjeno za energetsko
sanacijo stavb samo še 80.000,00 EUR. Več kot polovica stavb je še potrebna
sanacije, finančna sredstva pa se znižujejo. Ta proračunska postavka bi se
morala povišati vsaj na raven leta 2012.
Drugi vir sredstev, ki se lahko prerazporedijo na postavke, ki so bile bistveno
znižane in ki bi za občane prispevale k boljšemu življenju, pa vidi tudi pri
projektu Gorenjska košarica.
Janko Pirc
Pri športnih prireditvah se predvideva 52.000,00 EUR za delovanje lokalnega
organizacijskega odbora za košarkarsko tekmovanje. Zanima ga kakšen odbor
je to in kakšen je njegov namen. Medtem ko ni finančnih stvari za osnovne
stvari, mi ustanavljamo drage odbore.
Igor Arh
Zanima ga, za kakšno obdobje se načrtuje zadolževanje in koliko je še
obveznosti iz zadolževanja iz preteklih let.
Moti ga tudi zmanjšanje sredstev na področju obrambe in ukrepe ob izrednih
dogodkih. Prostovoljna gasilska društva imajo proračun znižan za 67%, kar
meni, da ni pravilno in predlaga, da se razmisli ali obstaja še kakšna možnost
prerazporeditev.
Oto Kelih
Na vse pripombe prvega branja proračuna je potreben pisen odgovor.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
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SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2013 v prvi obravnavi, s
skupnim poročilom, v katerem delovna telesa Občinskega sveta občine
Jesenice predlagajo pobude in predloge za dopolnitev proračuna, ter z
naslednjimi pripombami in dopolnitvami iz razprave:
proračun je usmerjen proti prostovoljcem (kultura, gasilci, humanitarne
organizacije);
potrebno je podpreti dopis g. Matjaža Korbarja; razčistiti je potrebno
kako in kje se je kaj privarčevalo. Indeksi zmanjševanja plač so zelo
različni oz. je indeks enak, na drugi strani pa povečujemo število
zaposlenih;
nesprejemljivo je, da se za 100.000,00 EUR zmanjšujejo sredstva za
sanacijski program stavb;
nesprejemljivo je, da se za 30% znižuje sredstva za programe in projekte
humanitarnih organizacij. Sredstva, ki so namenjena za nakup novega
avtomobila naj se namenijo humanitarnim organizacijam;
kako lahko Jeko-in prenaša finančna sredstva iz leta 2012;
v splošnem delu proračuna je pod postavko 400 – Plače in dodatki,
indeks 104,4, kljub temu, da se ves čas govori, da se plače znižujejo. Kje
je prišlo do razlike, saj je v posebnem delu proračuna indeks pod 100?
v proračunu za leto se 2013 omenja, da se financira tudi politična stranka
mladih – mladinski svet Jesenice, to pa je v nasprotju z zakonom, zato je
potrebno ugotoviti zakonitost in vzeti 3.000,00 EUR iz te postavke;
ali župani osmih gorenjskih občin res potrebujejo 250.000,00 EUR za
povezovanje na letni ravni, kljub temu, da je omenjen projekt Evropske
unije direkt, kjer lepo piše, da je predvidenih 5.000,00 EUR. Tu je vir
sredstev, ki se lahko namenijo za tiste postavke, kjer je bilo drastično
znižanje;
iz letošnjih 180.000,00 EUR planiranih sredstev je namenjeno za
energetsko sanacijo stavb samo še 80.000,00 EUR. Več kot polovica
stavb je še potrebna sanacije, finančna sredstva pa se znižujejo. Ta
proračunska postavka bi se morala povišati vsaj na raven leta 2012;
vir sredstev, ki se lahko prerazporedijo na postavke, ki so bile bistveno
znižane in ki bi za občane prispevale k boljšemu življenju je pri projektu
Gorenjska košarica;
pri športnih prireditvah se predvideva 52.000,00 EUR za delovanje
lokalnega organizacijskega odbora za košarkarsko tekmovanje. Kakšen
odbor je to in kakšen je njegov namen? Medtem ko ni finančnih stvari za
osnovne stvari, se ustanavlja drage odbore;
za kakšno obdobje se načrtuje zadolževanje in koliko je še obveznosti iz
zadolževanja iz preteklih let?
prostovoljna gasilska društva imajo proračun znižan za 67%, kar ni
pravilno, zato naj se razmisli, ali obstaja še kakšna možnost
prerazporeditev.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 11:
PREDLOG TRŽNEGA REDA IN CENIKA STORITEV GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE UPRAVLJANJA IN VZDRŽEVANJA TRŽNICE JESENICE – DRUGA
OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je dala mag. Vera Djurić Drozdek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Tržnega reda in cenika storitev za izvajanje gospodarske javne
službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 12:
PREDLOG ZA ZAGOTOVITEV SUBVENCIJE ZA POKRIVANJE FINANČNEGA
JAMSTVA ZA POTREBE ZAPIRANJA ODLAGALIŠČA MALA MEŽAKLA ZA LETO
2012.
Uvodno obrazložitev je dala Brigita Džamastagič.
Po kratki razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da Občina Jesenice deponira pri Gorenjski banki d.d. Kranj, sredstva v
višini 102.280,60 EUR do 21.11.2013, kot dodatno zavarovanje za izdajo
bančne garancije javnemu podjetju Jeko-in d.o.o. iz naslova zagotavljanja
dela sredstev finančnega jamstva v letu 2013.
2. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da Občina Jesenice zagotovi iz proračuna za leto 2012, za subvencioniranje
cene odlaganja mešanih komunalnih odpadkov za potrebe oblikovanja
finančnega jamstva za zapiranje deponije Mala Mežakla za leto 2012,
sredstva v višini 74.646 EUR (brez vključenega DDV) iz splošne proračunske
rezervacije.
3. Jeko-in d.o.o. naj pripravi poročilo o odloženih količinah odpadkov na
odlagališče Mala Mežakla s strani občine Kranjska Gora. Presežek odloženih
količin odpadkov, ki presega njen lastniški delež, naj občina Kranjska Gora
poravnava po enaki ceni, kot odlaganje odpadkov poravnavajo ostale
občine.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 13:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 19.15 uri.

ZAPISALA:
NADA POPOVIČ

PREDSEDNIK:
OTO KELIH

10

