OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za proračun in finance

Številka: 032-1/2014
Datum: 24. 1. 2014

SKRAJŠAN ZAPIS
32. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 23. 1. 2014, OB 17.00, V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Oto KELIH, Boris DOLŽAN, Igor ARH, Matjaž PESKAR, Janko PIRC, Ivana PRETNAR
in Borut ŽIGON (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 in
mag. Vera DJURIĆ DROZDEK – vodja Oddelka za gospodarstvo
Ker ni bilo predlogov za spremembo dnevnega reda, je predsednik predlagal v sprejem
naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 31. redne seje Odbora za proračun
in finance z dne 12. 12. 2013
2. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Jesenice – HITRI POSTOPEK
3. Predlog soglasja k spremembi pogodbe št. 430-12/2013 – izgradnja ostale
komunalne opreme na območju Podmežakle
4. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem v lasti občine za leto 2014 (predlog)
5. Predlog za uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2014 –
2017
6. Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2014
7. Predlog Programa dela s finančnim načrtom Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
za leto 2014
8. Vprašanja in pobude

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil sprejet.
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TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 31. REDNE SEJE
ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE Z DNE 12. 12. 2013
Razprave in pripomb na zapisnik 31. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 31. redne
seje Odbora za proračun in finance z dne 12. 12. 2013.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OBČINE JESENICE – HITRI
POSTOPEK
Predsednik Odbora Oto Kelih je prisotne seznanil, da se ta točka ne nanaša
neposredno na zadeve, ki jih obravnava Odbor za proračun in finance, ker pa je Statut
eden izmed temeljnih aktov občine, je prav, da spremembo obravnavajo tudi vsa
delovna telesa.
Povedal je, da je sprememba Statuta sicer le formalnost in je posledica referendumske
odločitve izpred 4 let. Takrat se je na referendumu namreč odločilo, da se vse tri plavške
Krajevne skupnosti – KS Mirka Roglja Petka, KS Cirila Tavčarja in KS Staneta Bokala –
združijo v eno krajevno skupnost, tj. KS Plavž. S predlaganimi spremembami in
dopolnitvami Statuta torej ukinjamo te 3 KS in ustanavljamo eno KS Plavž.
Kratko obrazložitev je podala še 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 Sprememb in dopolnitev Statuta občine Jesenice po hitrem
postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
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PREDLOG SOGLASJA K SPREMEMBI POGODBE ŠT. 430-12/2013 – IZGRADNJA
OSTALE KOMUNALNE OPREME NA OBMOČJU PODMEŽAKLE
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj, ki je nato na vprašanje Janka Pirca, ali bo
pločnik na celotnem območju Podmežakle ali samo na enem delu, odgovoril, da pločnik
ni predviden na celotnem območju, ker ga nekje tudi ni možno zgraditi, saj so hiše na
obeh straneh in se ne more priti do zemljišča za izgradnjo pločnika.
Igor Arh je predlagal, da se v bodoče taki projekti pripravijo tako, da se poleg
infrastrukture, ki se vgrajuje v cestno telo, predvidijo še pločniki in razsvetljava, tako da
je zajeta kompletna ureditev in je potem zadeva lahko zaključena.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da da
soglasje k spremembi obsega predmeta del in vrednosti gradbene pogodbe za
izgradnjo ostale komunalne opreme na območju Podmežakle.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – 1. DOPOLNITEV NAČRTA
RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE ZA LETO
2014 (PREDLOG)
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
V razpravi so sodelovali:
Igor Arh:
Zanima ga, če zemljišče, ki je namenjeno za prodajo, posega v območje predvidenega
krožišča.
Valentina Gorišek:
Pove, da je idejni projekt krožišča narejen, prav tako tudi revizija tega projekta in ravno
teče odmera – prostora ne bo zmanjkalo. V tistem delu, ki smo ga odkupili od
Slovenskih železnic, pa je krožišče že odmerjeno.
Valentina Gorišek je na vprašanje Borisa Dolžana, kdo je investitor tega, odgovorila,
da Julijana d.d., ki ima sedež v Tržiču.
Ota Keliha je zanimalo, ali parkirni prostori pri Integralu odpadejo, na kar mu je
Valentina Gorišek odgovorila, da je na tem prostoru je 32 parkirnih mest, Alpetour jih
16 daje v najem, 16 pa jih uporablja za svoje zaposlene. V tem primeru pa drži, da
parkirni prostoru odpadejo.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
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SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da
sprejme 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti
Občine Jesenice za leto 2014, ki predstavlja sestavni del načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG ZA UVRSTITEV NOVEGA
PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2014 – 2017

PROJEKTA

V

NAČRT

RAZVOJNIH

Uvodno obrazložitev je podal mag. Vitomir Pretnar.
Oto Kelih
Pove, da so bila sredstva pri sprejemanju proračuna prenešena za humanitarne
organizacije in sedaj je bilo ugotovljeno, da je potrebno spoštovati sklep, ki je bil sprejet
na seji v mesecu marcu (snemanje sej).
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da V
Načrt razvojnih programov za obdobje 2014 – 2017 uvrsti projekt Nakup
avdiovizualnih naprav za videosnemanje sej (šifra NRP: OB041-10-0008) v višini
3.000,00 €. Sredstva v tej višini se prerazporedijo iz proračunske postavke 9520
Splošna proračunska rezervacija, konto 409000 Splošna proračunska rezervacija
na proračunsko postavko 1000 Delovanje občinskega sveta in odborov, konto
420239 Nakup avdiovizualne opreme.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE ZA LETO
2014
Predsednik Odbora Oto Kelih je prisotne seznanil, da Predlog dela Občinskega sveta
občine Jesenice skladno s 25. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta občine
Jesenice pripravi župan po predhodnem posvetovanju s podžupani, predsedniki
delovnih teles ter direktorjem občinske uprave in ga posreduje občinskemu svetu v
potrditev. Sklican je bil že usklajevalni sestanek s predstavniki političnih strank, ki so se
ga udeležili tudi direktor in oba podžupana, zato je sedaj naloga članov odbora, da za
vključitev v program dela predlagamo še pripombe s strani odbora.
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Kratko obrazložitev je podal še mag. Vitomir Pretnar.
Razprave in pripomb ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da
sprejme Program dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2014.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG PROGRAMA DELA S FINANČNIM NAČRTOM RAZVOJNE AGENCIJE
ZGORNJE GORENJSKE ZA LETO 2014
Mag. Vera Djurić Drozdek je opravičila mag. Steva Ščavničarja in uvodno
obrazložitev podala sama. Na vprašanje Ota Keliha, ali so ostale občine usklajene, je
odgovorila, da je bila ena minimalna sprememba z občino Radovljica, a sta jo g.
Ščavničar in župan občine Radovljica že uskladila, tako da so v tem programu projekti
usklajeni.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da
sprejme Program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2014 s
finančnim načrtom.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
VPRAŠANJA IN POBUDE
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo Odbora zaključil ob 17.30.

ZAPISALA:
NADA POPOVIČ

PREDSEDNIK:
OTO KELIH
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