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SKRAJŠ AN Z APIS
28. REDNE SEJE ODBORA Z A PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 20. 9. 2018 OB 19.00 V SEJNI SOBI
OBČINE JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA: Boris GRILC – predsednik, Jana ROZMAN, Eva
REBERNIK, Alan BABAČA, Igor ARH in Stanislav PEM
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANICA: Irena KOŠIR
OSTALI PRISOTNI: Mag. Valentina GORIŠEK – direktorica občinske uprave, Marko
MARKELJ – direktor Komunalne direkcije, Petra DEČMAN – vodja Oddelka za
družbene dejavnosti in splošne zadeve, mag. Vera DJURIĆ DROZDEK – vodja
Oddelka za gospodarstvo, Matej SMUKAVEC – vodja Oddelka za okolje in prostor ter
Brigita DŽAMASTAGIČ – vodja Oddelka za finance, plan in analize
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednik Odbora v
potrditev predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila skrajšanega zapisa s poročilom o sprejetih sklepih na 27. redni
seji Odbora za proračun in finance, ki je bila 13. 6. 2018
2. Predlog Rebalansa Poračuna občine Jesenice za leto 2018 – PREDLAGAN
SKRAJŠANI POSTOPEK
3. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2019 – DRUGA OBRAVNAVA
4. Predlog Odloka o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini
Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
5. Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo
namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice –
PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
6. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – nepremičnina s parc. št. 595/2
k.o. 2174 Planina in nepremičnina s parc. št. 696/1 k.o. 2178 Koroška Bela
7. Predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2019
8. Predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2019
9. Predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2019
10. Predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini
Jesenice za leto 2019
11. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019
12. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2019
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13. Predlog za potrditev cene 24 – urne dežurne pogrebne službe in spremembo
cene pokopališke dejavnosti v občini Jesenice
14. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Dnevni red je bil sprejet.
TOČKA 1:
POTRDITEV
BESEDILA
SKRAJŠ ANEG A
ZAPISA
S
POROČILOM O SPREJETIH SKLEPIH NA 27. REDNI SEJI
ODBORA Z A PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA 13. 6. 2018
Razprave in pripomb na zapisnik 27. redne seje Odbora za proračun in finance ni bilo,
zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Potrdi se skrajšan zapis 27. redne seje Odbora za proračun in finance, ki je bila
13. 6. 2018.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 2:
PREDLOG REBALANS A PORAČUNA OBČINE JESENICE ZA
LETO 2018 – PREDLAG AN SKR AJŠ ANI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podala Brigita Džamastagič.
V razpravi sta sodelovali:
Eva Rebernik:
Prihodki se z rebalansom zmanjšajo za 500.000 EUR, odhodki pa se zmanjšujejo za
nekaj več kot 1 mio EUR, kar pomeni, da je končni rezultat boljši.
Brigita Džamastagič:
Računsko gledano da, vendar pa so isti prejemki in izdatki, kot so v predlogu
rebalansa, potem tudi ocena realizacije za proračun 2019.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Rebalansa Proračuna občine Jesenice za leto 2018 po
skrajšanem postopku.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 3:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2019 –
DRUG A OBRAV NAV A
Uvodno obrazložitev je podala Brigita Džamastagič.
V razpravi so sodelovali:
Stanislav Pem:
Zanima ga, ali je kateri od odborov predlagal amandma k predlogu proračuna za leto
2019 v drugi obravnavi.
Mag. Valentina Gorišek:
Na seji Odbora za družbene dejavnosti je bil v razpravi sicer napovedan amandma za
zagotovitev sredstev za prevajalko iz albanskega jezika, vendar ta amandma še ni
vložen, niti ni bil predlagan kot amandma Odbora.
Marko Markelj:
Investicija v vodovod v Planini pod Golico se zaključuje, vendar se ugotavlja, da bo za
to investicijo potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Obračuni se sicer še preverjajo,
vendar pa bo verjetno potrebno pred sejo Občinskega sveta predlagati amandma
župana, da se zagotovijo manjkajoča sredstva za to investicijo.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2019 v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O DOLOČITVI NADOMESTILA STROŠKOV
LOKACIJSKE
PREVERITVE
V
OBČINI
JESENICE
–
PREDLAG AN SKRAJŠ AN I POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podal Matej Smukavec.
V razpravi so sodelovali:
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Igor Arh:
Zanima ga, koliko je lokacijskih preveritev v enem letu, ter kakšen je postopek, kadar
se sprememba prostorskega akta izvede na pobudo Občine.
Matej Smukavec:
Glede na to, da zakon velja šele od 1.6.2018 dalje, bo o številu teh preveritev lažje
poročati prihodnje leto. Trenutno pa ni bilo vložene še nobene zahteve za lokacijsko
preveritev.
Do sedaj so se te zahteve reševale z avtentičnimi razlagami in s tehničnimi popravki
prostorskih aktov, ki pa so bili v določenih primerih precej sporni, saj se s tehničnim
popravkom ne sme spreminjati vsebine odloka.
Z lokacijsko preveritvijo se posega v vsebino prostorskega akta, in če so izpolnjeni
določeni pogoji, se v tistem delu prostorski akt tudi spremeni.
Kadar gre za pobudo Občine oz. za javni interes, se izvede reden postopek
spremembe prostorskega akta. Z lokacijsko preveritvijo se obravnavajo samo
zasebne pobude.
Boris Grilc:
Zanima ga, ali je višina stroškov zakonsko določena oziroma na kakšni osnovi so
določeni ti stroški.
Matej Smukavec:
Določitev višine stroškov je prepuščena lokalnim skupnostim. Ocena stroškov se je
preverjala pri projektantskih družbah in pri sosednjih občinah, ki imajo že sprejete te
odloke. Na ta način se je v odloku določil pavšalni znesek, ki je ocenjen glede na
predviden postopek.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve
v občini Jesenice po skrajšanem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 5:
PREDLOG
ODLOKA
O
DOLOČITVI
TAKSE
ZA
OBRAVNAV ANJ E
ZASEBNIH
POBUD
ZA
SPREMEMBO
N AMENSKE RABE PROSTORA V OBČINSKEM PROSTORSKEM
NAČRTU OBČINE JESENICE – PREDLAG AN SKRAJŠ ANI
POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podal Matej Smukavec, ki je na vprašanje Igorja Arha, ali
morajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora plačati tudi občinski svetniki
in krajevne skupnosti, pojasnil, da krajevnim skupnostim ne bo potrebno plačati takse,
saj gre v teh primerih verjetno za izkazan javni interes in se to obravnava v okviru
rednega postopka sprememb prostorskega akta. Takso pa bo potrebno plačati za
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zasebno pobudo, torej jo bodo morali plačati tudi občinski svetniki, če bo šlo za njihov
zasebni interes.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za
spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine
Jesenice po skrajšanem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 6:
PREDLOG SKLEPA
NEPREMIČNINA S
NEPREMIČNINA S
BELA

O UKINITVI STATUS A J AVN EG A DOBRA –
P ARC. ŠT. 595/2 K.O. 2174 PLANINA IN
P ARC. ŠT. 696/1 K.O. 2178 KOROŠKA

Uvodno obrazložitev sta podala mag. Valentina Gorišek in Marko Markelj.
Igor Arh je postavil vprašanje, ali je projekt izgradnje krožišča na Koroški Beli še
aktualen.
Marko Markelj je pojasnil, da je ta projekt še aktualen, zato je tudi potrebno na
predlaganem delu zemljišča vknjižiti lastninsko pravico v korist Občine Jesenice.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlagani Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra – nepremičnina s
parc. št. 595/2 k.o. 2174 Planina in nepremičnina s parc. št. 696/1 k.o. 2178
Koroška Bela.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 7:
PREDLOG
LETNEGA
PROGRAMA
JESENICE ZA LETO 2019

ŠPORTA

V

OBČINI

Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
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V razpravi so sodelovali:
Igor Arh:
Zanima ga, kaj je v okviru investicij in investicijskega vzdrževanja predvideno na
kopališču Ukova. Zanima pa ga tudi, ali so strelske tarče namenjene Strelskemu
društvu Javornik – Koroška Bela.
Petra Dečman:
Predlagan je nakup t.i. izpraznjene trafo postaje, ki je v lasti Elektra Gorenjske in se
nahaja v neposredni bližini kopališča Ukova. Ker je kopališče Ukova v Občinskem
razvojnem programu ena izmed prioritet na področju športa, se želi to nepremičnino
odkupiti. V letu 2018 in 2019 je predvidena izdelava idejne zasnove in projektne
dokumentacije za bazen Ukova, zato je prav, da se ta stavba že vključi v to območje
in v sam projekt.
Od Fundacije za šport smo pridobili sredstva za nakup elektronskih strelskih tarč, s
katerimi bo upravljal Zavod za šport Jesenice.
Jana Rozman:
Zanima jo, ali se pri obnovi kopališča kaj razmišlja v smeri, da bi bilo to kopališče
pokrito in bi lahko obratovalo celo leto.
Petra Dečman :
Možnost pokritega kopališča bo obdelana kot ena od variant v idejni zasnovi.
Eva Rebernik:
Otroci imajo v šolah veliko možnosti dodatnih športnih dejavnosti, predšolski otroci pa
teh možnosti nimajo. Premalo je poudarka za to ciljno skupino, kajti ponudbe za
predšolske otroke ni dovolj.
Petra Dečman:
Iz poročila o izvedenih javnih razpisih je razvidno, katera društva izvajajo programe za
predšolske otroke preko različnih športnih klubov, kot so npr. planinci, šahovski klub,
teniški klub, drsalni klub, itd. Programe za splošno telesno aktivnost pa izvaja tudi
TVD Partizan.
Boris Grilc:
V pismu HDD Jesenice je bil dan predlog za financiranje trenerjev. Sredstva so v
Letnem programu športa namenjena za sofinanciranje trenerjev mladih hokejistov,
zato ga zanima, ali obstaja tudi možnost sofinanciranje trenerjev, ki delujejo pri HDD
Jesenice.
Petra Dečman:
HDD Jesenice po nacionalni klasifikaciji športa sodi v kakovostni šport in na javnem
razpisu tudi pridobiva sredstva iz kvote, ki je namenjena za kakovostni šport. Po
nacionalnem programu trenerji in strokovni kader niso upravičen do sofinanciranja iz
Letnega programa športa. So pa do sofinanciranja upravičeni trenerji otrok in mladine.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2019.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 8:
PREDLOG
LETNEGA
PROGRAMA
JESENICE ZA LETO 2019

KULTURE

V

OBČINI

Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2019.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 9:
PREDLOG LETNEG A PROGRAMA IZOBRAŽEV ANJ A V OBČINI
JESENICE ZA LETO 2019
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
V razpravi so sodelovali:
Igor Arh:
Zanima ga, ali se vsa sredstva po posameznih programih porabijo oziroma ali je
možna prerazporeditev sredstev med programi.
Petra Dečman:
Vsako leto je na tej proračunski postavki ostajal del neporabljenih sredstev, zato je v
predlogu proračuna za leto 2019 nekoliko znižana višina sredstev.
Najbolj atraktiven je sklop B - Denarne pomoči za druge oblike izobraževanja in
usposabljanja, kjer so se sredstva v veliki meri porabljala. Pri sklopu A - Denarne
pomoči za izredni študij pa so sredstva vedno ostajala. Ravno iz tega razloga je
največ sredstev predlagano za sklop B.
Boris Grilc:
Zanima ga, ali gre pri sklopu C - Denarne pomoči za redni in izredni študij 2.
bolonjske stopnje za sofinanciranje študija na Fakulteti za zdravstvo Angela Boškin.
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Petra Dečman:
Da, pri tem sklopu gre za sofinanciranje rednega in izrednega študija 2. bolonjske
stopnje na Fakulteti za zdravstvo Angela Boškin, kjer sta v letu 2019 predvidena 2
prejemnika.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto
2019.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 10:
PREDLOG LETNEG A PROGRAMA HUM ANITARNIH DRUŠTEV
IN INV ALIDSKIH ORG ANIZACIJ V OBČINI JESENICE ZA LETO
2019
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Igor Arh je postavil vprašanje, ali je glede na prijave na razpis mogoče ugotoviti,
kakšne so dejanske potrebe.
Petra Dečman je pojasnila, da je iz vse prejetih prijav možno razbrati koliko je skupna
vrednost programov. Poznavalci tega področja, ki poznajo te programe in sodelujejo
tudi v komisiji, iz skupnega pregleda projektov znajo razbrati dejansko sliko potreb. Je
pa ključno, da se tisti programi, ki se prijavijo, potem tudi izvedejo.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih
organizacij v občini Jesenice za leto 2019.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 11:
PREDLOG
NAČRTA
RAVNANJA
Z
NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM – 1. DOPOLNITEV NAČRTA R AZPOLAG ANJ A
Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE
ZA LETO 2019
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Uvodno obrazložitev je podal Matej Smukavec.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem
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 2019, ki predstavlja sestavni del Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem za leto 2019.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 12:
PREDLOG
NAČRTA
RAVNANJA
Z
NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM – 1. DOPOLNITEV NAČRT A P RIDOBIV ANJ A
NEPREMIČNEG A PREMOŽENJ A V LAST OBČINE JESENICE
ZA LETO 2019
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leto 2019, ki predstavlja sestavni del Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem za leto 2019.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 13:
PREDLOG ZA POTRDITEV CENE 24 – URNE DEŽURNE
POGREBNE SLUŽBE IN SPREMEMBO CENE POKOPALIŠKE
DEJAVNOSTI V OBČINI JESENICE
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
V razpravi so sodelovali:
Jana Rozman:
Zanima jo, ali se spreminja tudi cena najemnine.
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Marko Markelj:
Gre za povečanje cene grobnine. Prej je pogrebna dejavnost poslovala pozitivno,
pokopališka dejavnost pa negativno in so se sredstva medsebojno prelivala. Sedaj je
cena za 24 – urno dežurno pogrebno službo oblikovana na novo, cena za
pokopališko dejavnost pa je oblikovana na podlagi načrtovanih stroškov.
Za nove cene je predlagano, da se uveljavijo s 1. 1. 2019. Če cene ne bodo potrjene,
bo to lahko predstavljalo težave za javno podjetje, ker mora biti cena 24 - urne službe
določena v skladu z zakonom.
Boris Grilc:
Zanima ga, ali 250,28 EUR plača vsak posameznik oz. svojci pokojnika.
Glede na to, da gre za ceno 24 – urne dežurne službe, ga zanima, kaj pa je potem z
rednim delovnim časom. Eno je namreč dežurstvo, drugo pa je pripravljenost na
domu. Dežurstvo pomeni, da zaposleni čakajo na delovnem mestu.
Marko Markelj:
250,28 EUR plačajo svojci za vsakega pokojnika.
V ceni je predvideno število ur delavcev, ki so zaposleni v 24 – urni dežurni službi.
Ocena ur je narejena glede na dejansko stanje. 2,9 delavca iz pokopališke dejavnosti
se knjižita na 24 – urno dežurno pogrebno službo. Morata pa na podlagi zakona in
odloka prevzem pokojnika vedno izvesti dva delavca.
Boris Grilc:
Če delavec 8 ur dela na rednem delovnem mestu, potem to ne more biti 24 – urno
dežurstvo, ki se ga še posebej plača.
Direktor JEKO d.o.o. naj do seje Občinskega sveta poda pisno obrazložitev 24 urnega dežurstva, glede na redni delovni čas, ki ga delavci opravijo v sklopu službe.
Igor Arh:
Nekatere postavke so povečane za 100 %, zato naj direktor JEKO d.o.o. do seje
Občinskega sveta poda pisno obrazložitev za netržni del pred spremembo in po
spremembi cene (razlika v povečanju cene).
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP 1:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog cene 24 – urne dežurne pogrebne službe v občini Jesenice v
višini 250,28 EUR/pokojnika, ki velja od 1. 1. 2019 dalje.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 3
PROTI – 1
Sklep je bil sprejet.
In
SKLEP 2:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme cenik storitev pokopališke dejavnosti v občini Jesenice, ki velja od 1. 1.
2019 dalje.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 2
PROTI – 1
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 14:
VPRAŠ ANJ A IN POBUDE
14.1 Eva Rebernik:
Kjer se je cesta iz Murove priklapljala na Cesto v Rovte se je razrezal asfalt in ta del
ceste se ni ravno primerno in ustrezno saniral. Ta del ceste je potrebno bolje urediti.
Marko Markelj:
Investicija še ni zaključena, ker je potrebno v tem delu ceste še urediti jaške in cesto
do konca asfaltirati.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik sejo Odbora zaključil ob 21.00.

ZAPISALA:
Mag. Valentina GORIŠEK

PREDSEDNIK ODBORA:
Boris GRILC
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