OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za proračun in finance

Številka: 032-14/2010
Datum: 16.12.2010

SKRAJŠAN ZAPIS
2. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V SREDO, 15.12.2010 OB 17.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Oto KELIH, Janko PIRC, Boris DOLŽAN, Igor ARH, Ivana PRETNAR, Borut
ŽIGON in Matjaž PESKAR (7 od 7).
OSTALI PRISOTNI:
Slavka BRELIH - direktorica občinske uprave, Marko MARKELJ - direktor
Komunalne direkcije, Petra DEČMAN - vodja Oddelka za družbene dejavnosti in
splošne zadeve, mag. Edita GRANATIR LAPUH – vodja Oddelka za
gospodarstvo, Brigita DŽAMASTAGIČ – vodja Oddelka za finance, plan in analize,
mag. Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor 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 1. konstitutivne seje Odbora
za proračun in finance z dne 18.11.2010.
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Jesenice – HITRI
POSTOPEK.
3. Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z
divjadjo – HITRI POSTOPEK.
4. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2011- DRUGA OBRAVNAVA.
5. Predlog za delno povračilo stroškov za organiziranje in financiranje volilne
kampanje v občini Jesenice za lokalne volitve, ki so bile 10.10.2010.
6. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 1.
KONSTITUTIVNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE Z DNE
18.11.2010.
Razprave in pripomb na zapisnik 1. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 1. redne
(konstitutivne) seje Odbora za proračun in finance z dne 18.11.2010.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA OBMOČJE
OBČINE JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Mag. Valentina Gorišek je v uvodu pojasnila predlagane spremembe in
dopolnitve Odloka. Na vprašanje Ota Keliha je še pojasnila, da navedene kratice
v Odloku pomenijo naslednje: IP – površine za industrijo, IG – gospodarske cone,
CU – osrednja območja centralnih dejavnosti, PC – površine cest, PŽ – površine
železnic in BD – površine drugih območij. So pa vse te kratice točno obrazložene v
Odloku o občinskem prostorskem načrtu.
Igor Arh je povedal, da na območju Karavank, kjer naj bi se vršila gradnja, že
sama struktura zemljišča pogojuje bistveno večja vlaganja v zaščito, zato so po
njegovem mnenju 3 negativne točke zelo majhna olajšava pri ureditvi zemljišča
zaradi geoloških značilnosti.
Mag. Valentina Gorišek je pojasnila, da 3 negativne točke predstavljajo od 15 do
20 % celotne vrednosti, kar niti ni tako malo. Glede na to, da ima investitor za eno
stanovanjsko stavbo, na zemljišču v velikosti 800 m2, obveznost plačila okoli 50
EUR, 3 negativne točke pomenijo oprostitev plačila v višini okoli 10 EUR.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance nima pripomb na predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča za območje občine Jesenice, zato predlaga Občinskemu svetu
občine Jesenice, da ga sprejme po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
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Sklep je bil sprejet.
TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O PORABI KONCESIJSKE DAJATVE ZA TRAJNOSTNO
GOSPODARJENJE Z DIVJADJO – HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je dala mag. Edita Granatir Lapuh, ki je na vprašanje Ota
Keliha še pojasnila, da se sredstva iz naslova te koncesijske dajatve lahko
porabijo tudi za čistilno akcijo. V Odloku je določen nabor ukrepov, z javnim
naročilom pa se bo potem določilo, za kakšen konkreten namen se bodo sredstva
porabila.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance nima pripomb na predlog Odloka o porabi
koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, zato predlaga
Občinskemu svetu občine Jesenice, da ga sprejme po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2011- DRUGA
OBRAVNAVA.
Brigita Džamastagič je v uvodu pojasnila spremembe med prvo in drugo
obravnavo predloga Proračuna občine Jesenice za leto 2011.
Boris Dolžan je povedal, da ni bil realiziran sklep 1. seje Odbora za proračun in
finance, v katerem je bilo navedeno, da naj se zagotovijo finančna sredstva za
obnovo gasilskega doma pri GARS Jesenice, ki je v zelo slabem stanju.
Oto Kelih je povedal, da je v gradivu posredovan odgovor na to pobudo, in sicer,
da s strani javnega zavoda ni bilo posredovanih nobenih predračunov, na podlagi
katerih bi lahko realno ocenili vrednost potrebnih investicij.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance nima pripomb na predlog Proračuna občine
Jesenice za leto 2011, zato predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
ga sprejme v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 5:
PREDLOG ZA DELNO POVRAČILO STROŠKOV ZA ORGANIZIRANJE IN
FINANCIRANJE VOLILNE KAMPANJE V OBČINI JESENICE ZA LOKALNE
VOLITVE, KI SO BILE 10.10.2010.
Uvodno obrazložitev je dala mag. Božena Ronner.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme predlog, da so do delne povrnitve stroškov za
organiziranje in financiranje volilne kampanje v občini Jesenice za lokalne
volitve, ki so bile 10.10.2010 za politične stranke za volitve župana in za
politične stranke za volitve članov občinskega sveta občine Jesenice
upravičeni:
 Socialni demokrati za 3522 glasov volivcev in jim pripada 880,50 €,
za kandidata za župana Tomaža Toma Mencingerja;
 Liberalna demokracija Slovenije za 598 glasov volivcev in ji pripada
149,50 € za kandidata za župana Janka Pirca;
 Slovenska demokratska stranka za 696 glasov volivcev in ji pripada
174,00 € za kandidata za župana Romana Savinška;
 Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka NSi za 357 glasov
volivcev in ji pripada 89,25 € za kandidata za župana Andreja
Černeta;
 ZARES – NOVA POLITIKA za 299 glasov volivcev in ji pripada 74,75
€ za kandidata za župana Tomaža Stareta in
 NARCISA - STRANKA RDEČEGA PRAHU za 401 glas volivcev in ji
pripada 100,25 € za kandidata za župana Egona Kepica.
 Socialni demokrati za 2004 glasov volivcev in jim pripada 801,60 €;
 Slovenska demokratska stranka za 849 glasov volivcev in ji pripada
339,60 €;
 NARCISA – STRANKA RDEČEGA PRAHU za 660 glasov in ji
pripada 264,00 €;
 Demokratična stranka upokojencev Slovenije za 558 glasov in ji
pripada 223,20 €;
 Liberalna demokracija Slovenije za 446 glasov volivcev in ji pripada
178,40 €;
 Stranka demokratske akcije Slovenije za 243 glasov in ji pripada
97,20 € ;
 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka za 294 glasov in ji
pripada 117,60 €;
 ZARES – NOVA POLITIKA za 234 glasov in ji pripada 93,60 € in
 Slovenska nacionalna stranka za 209 glasov in ji pripada 83,60 €.
2. Delni stroški za organiziranje in financiranje volilne kampanje v občini
Jesenice za lokalne volitve, ki so bile 10.10.2010, se političnim strankam,
naštetim v sklepu 1 povrnejo v letu 2010 takoj, ko priložijo poročila o
porabljenih sredstvih.
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3. Z zahtevanimi poročili, navedenimi v sklepu 2, bo Občinski svet občine
Jesenice seznanjen na januarski seji leta 2011.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 17.30 uri.

ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
OTO KELIH
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