OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

T: 04 58 69 200
F: 04 58 69 270
obcina.jesenice@jesenice.si
http://www.jesenice.si

Številka: 900-14/2014
Datum: 19. 12. 2014
SKRAJŠ AN Z APIS
2. REDNE SEJE ODBORA Z A PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 18. 12. 2014, OB 16.30 URI V SEJNI
SOBI OBČINE JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Ahmed PAŠIĆ, Eva REBERNIK, Branko BERGANT, Igor ARH in Alan BABAČA (5 od
7).
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANA: Boris GRILC in Vladan LOVIĆ.
OSTALI PRISOTNI:
Mag. Vitomir PRETNAR – direktor Občinske uprave, mag. Valentina GORIŠEK –
vodja Oddelka za okolje in prostor, Brigita DŽAMASTAGIĆ – vodja Oddelka za
finance, plan in analize, Petra DEČMAN – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in
splošne zadeve, Jasna ERMAN – svetovalka na Oddelku za gospodarstvo, Tanja
ANTONIČ – višja svetovalka za pravne zadeve, mag. Gregor ŽVIPELJ – direktor
družbe Anepremičnine d.o.o., Andrej SILAN – predstavnik izvajalca ter ga. Gogala –
predstavnica nadzora in Mojca LEVSTIK – svetovalka za Občinski svet.
Predsednik Odbora je povedal, da je bil članom Odbora predhodno posredovan
predlog ter gradivo za razširitev dnevnega reda, zato je predlagal, da se na dnevni
red uvrsti dodatna točka z naslovom: »Predlog Odloka o spremembah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – HITRI POSTOPEK.«
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal naslednji
SKLEP:
Na dnevni red 2. redne seje Odbora za proračun in finance se pod zaporedno št.
3 uvrsti dodatna točka z naslovom: »Predlog Odloka o spremembah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – HITRI POSTOPEK.«
Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
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Drugih predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednik Odbora v
potrditev predlagal naslednji, dopolnjen
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila skrajšanega zapisa s poročilom o sprejetih sklepih na 1. redni
seji Odbora za proračun in finance, ki je bila 13. 11. 2014, z nadaljevanjem 18. 11.
2014
2. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe
zavetišča za zapuščene živali na območju občine Jesenice – HITRI POSTOPEK
3. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski
muzej Jesenice – HITRI POSTOPEK
4. Predlog za delno povračilo stroškov za organiziranje in financiranje volilne
kampanje v občini Jesenice za lokalne volitve 2014
5. Predlog za ponovno podaljšanje Urbanistične pogodbe št. 351-101/2006 –
območje Hrenovice
6. Predlog za ukinitev video snemanja sej Občinskega sveta občine Jesenice
7. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
TOČKA 1:
POTRDITEV
BESEDILA
SKRAJŠ ANEG A
ZAPISA
S
POROČILOM O SPREJETIH SKLEPIH NA 1. REDNI SEJI
ODBORA ZA P RORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA 13. 11.
2014, Z NAD ALJEV ANJEM 18. 11. 2014
Branko Bergant je predlagal, da bi tudi v bodoče prejemali zapisnike v elektronski
obliki, tako, kot je bilo to sedaj.
Mojca Levstik je predlagala, da bi se dogovorili, da se zapisniki pišejo v skrajšani
obliki, tako, kot je po poslovniku – kdo je razpravljal in povzetek razprave in seveda s
to možnostjo, ki jo poslovnik dopušča, da pa v kolikor kdo želi, pa se še vedno napiše
njegova razprava.
Člani odbora so se s tem predlogom strinjali.
Druge razprave in pripomb na zapisnik 1. redne seje Odbora ni bilo, zato je
predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Potrdi se skrajšan zapis 1. redne seje Odbora za proračun in finance, ki je bila
13. 11. 2014, z nadaljevanjem 18. 11. 2014.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 2:
PREDLOG
ODLOKA
O
PODELITVI
KONCESIJE
ZA
OPRAVLJ ANJE GOSPODARSKE J AVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA
ZA Z APUŠČENE ŽIV ALI NA OBMOČJU OBČINE JESENICE –
HITRI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podala Jasna Erman.
V razpravi so sodelovali Branko Bergant, Igor Arh, Ahmed Pašić, Eva Rebernik in
Alan Babača.
Med razpravo je Jasna Erman odgovorila na vsa vprašanja, ki so se nanašala glede
sterilizacije zapuščenih živali, koncesije, razpisa za koncesionarja, na problem kolonij
zapuščenih mačk in obveščanja ljudi glede prepovedi hranjenja zapuščenih mačk ter
o višini finančnih sredstev, ki so potrebna za te zapuščene živali.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne
službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5

Sklep je bil sprejet.

Branko Bergant je predlagal, da glede na to, da so na seji prisotni predstavniki
družbe Anepremičnine d.o.o., ki bodo obrazložili 5. točko dnevnega reda, da se ta
točka obravnava prednostno, pred 3. točko dnevnega reda.
Predsednik Odbora je predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance soglaša, da se točka 5 - Predlog za ponovno
podaljšanje Urbanistične pogodbe št. 351-101/2006 – območje Hrenovice
obravnava takoj za 2. točko dnevnega reda.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5

Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 3:
PREDLOG Z A PONOVNO PODALJŠ ANJE URBANISTIČNE
POGODBE ŠT. 351-101/2006 – OBMOČJE HRENOVICE
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek, v nadaljevanju pa je predlog
bolj podrobno predstavil še mag. Gregor Žvipelj.
V razpravi so sodelovali Ahmed Pašić, Eva Rebernik, Branko Bergant in Igor Arh.
Postavljali so vprašanja v zvezi s podaljšanjem urbanistične pogodbe, in sicer, kako
verjeti, da bo sedaj to urejeno, tako kot je potrebno, glede na to, da se je pogodba
podaljšala že sedemkrat in če se v primeru, da zadeva ne bo urejena do roka, kaj
razmišlja o potencialnih penalih. Zanimalo jih je tudi, če obstajajo še kakšne ovire,
zaradi katerih se zadeve ne bi mogle odvijati. Na vsa postavljena vprašanja so jim bili
posredovani odgovori s strani mag. Gregorja Žviplja in mag. Valentine Gorišek.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
soglaša s podaljšanjem Urbanistične pogodbe, št. 351-101/2006 (območje
Hrenovce), sklenjene med Občino Jesenice in Anepremičninami d.o.o., in sicer
za čas do 31. 12. 2015.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 4:
PREDLOG
ODLOKA
O
SPREMEMBAH
ODLOKA
O
USTANOVITVI J AVNEG A Z AV ODA GORNJESAVSKI MUZEJ
JESENICE – HITRI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
V razpravi so sodelovali Branko Bergant, Alan Babača in Igor Arh. Postavljali so
vprašanja v zvezi z izločitvijo Slovenskega planinskega muzeja iz javnega zavoda
Gornjesavski muzej. Na vsa postavljena vprašanja so jim bili posredovani odgovori s
strani strokovnih sodelavcev Občine Jesenice. V razpravi se je oblikovalo stališče, da
naj Občinski svet ne nasprotuje prenosu Slovenskega planinskega muzeja na
Narodni muzej Slovenije, vendar pa naj vse potrebne akte v zvezi s tem sprejme šele
potem, ko bo Vlada RS sprejela ustrezen sklep.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da v skladu z 57. členom Poslovnika predlagani sklep umakne.
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2. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme sklep s katerim soglaša k prenosu Slovenskega
planinskega muzeja na Narodni muzej Slovenije.
3. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da potrebne akte v zvezi s prenosom Slovenskega planinskega
muzeja na Narodni muzej Slovenije obravnava takoj po sprejemu Sklepa
Vlade RS o Spremembi sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Narodni
muzej Slovenije.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 5:
PREDLOG
ZA
DELNO
POVRAČILO
STROŠKOV
ZA
ORG ANIZIRANJE IN FINANCIRANJE VOLILNE KAMP ANJE V
OBČINI JESENICE ZA LOKALNE VOLITVE 2014.
Uvodno obrazložitev je podala Mojca Levstik.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme sklep, da so do delne povrnitve stroškov za organiziranje in
financiranje volilne kampanje v občini Jesenice za lokalne volitve 2014
upravičeni:
• SD - Socialni demokrati za 5587 glasov volivcev in jim pripada 670,44 €,
za kandidata za župana Tomaža Toma Mencingerja;
• Neodvisna lista Za boljše Jesenice za 2771 glasov volivcev in ji pripada
332,52 € za kandidata za župana Ahmeda Pašića;
• SMC - Stranka Mira Cerarja za 1844 glasov volivcev in ji pripada 221,28 €
za kandidata za župana Miha Rebolja.
• Neodvisna Lista za boljše Jesenice za 1721 glasov volivcev in jim pripada
567,93 €;
• SMC – Stranka Mira Cerarja za 1658 glasov volivcev in jim pripada 547,14
€;
• SD – Socialni demokrati za 1407 glasov volivcev in jim pripada 464,31 €;
• SDS – Slovenska demokratska stranka za 755 glasov volivcev in jim
pripada 249,15 €;
• DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije za 607 glasov
volivcev in jim pripada 200,31 €;
• Delavska lista JA Jeseniška alternativa za 556 glasov volivcev in jim
pripada 183,48 €;
• NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati za 382 glasov volivcev in jim
pripada 126,06 € ter
• SLS – Slovenska ljudska stranka za 265 glasov volivcev in jim pripada
87,45 €.
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2. Delni stroški za organiziranje in financiranje volilne kampanje v občini
Jesenice za lokalne volitve 2014, se organizatorjem volilne kampanje,
naštetim v sklepu 1 povrnejo v letu 2015 po predložitvi poročila o porabljenih
sredstvih.
3. S predloženimi poročili, navedenimi v sklepu 2, bo Občinski svet občine
Jesenice seznanjen na eni izmed prihodnjih sej Občinskega sveta občine
Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5

Sklep je bil sprejet.
TOČKA 6:
PREDLOG
ZA
UKINITEV
VIDEO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE

SNEMANJ A

SEJ

Uvodno obrazložitev je podala Mojca Levstik
V razpravi so sodelovali Ahmed Pašić, Alan Babača, Eva Rebernik in Igor Arh, ki
je povedal, da podpira predlog za ukinitev video snemanja in predlagal, da se avdio
posnetki ohranijo na spletni strani. Ahmed Pašić pa je bil mnenja, da naj se video
snemanje sej Občinskega sveta ohrani, v kolikor je le-to možno izvajati z bistveno
nižjimi stroški.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da se od 01.01.2015 dalje preko uradne spletne strani Občine Jesenice
izvajala le avdio prenos sej Občinskega sveta občine Jesenice.
2. S 1.1.2015 preneha veljati sklep Občinskega sveta občine Jesenice št. 429, ki
je bil sprejet na 25. redni seji dne 28.02.2013.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 4
PROTI – 1

Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 7:
VPRAŠ ANJ A IN POBUDE
7.1 Ahmed Pašić
Predlagal je, da se postavijo rjave table, ki označujejo kulturne objekte tudi ob
avtocesti Jesenice-Ljubljana na izvozu Lipce in ne samo ob avtocesti LjubljanaJesenice na izvozu Lipce. Veliko bolj je smiselna postavitev te table pri izvozu Lipce
ob avtocesti Jesenice-Ljubljana. Zanima ga, kakšna je alternativa, da bi se te table
postavile na občinskem zemljišču.
Mag. Vitomir Pretnar
Povedal je, da je g. Gojko Zupan – Ministrstvo za kulturo, nasprotoval tej postavitvi iz
razloga, ker Stara Sava ni razglašena za spomenik državnega pomena. Dogovorili pa
so se, da z g. Zupanom po novem letu skličejo še en sestanek in pogledajo, kakšni
pogoji so potrebni, da se zadosti njihovim zahtevam.
7.2 Ahmed Pašić
Povedal je, da je prejel vprašanja krajana iz Koroške Bele, kakšne so možnosti, da bi
se za osebne avtomobile odprla stranska cesta na Koroški Beli – nasproti črpalke.
Mag. Vitomir Pretnar
Povedal je, da obstojajo projekti, ki so bili narejeni še za časa župana g. Breganta, z
nekim nadvozom čez železniško progo. A to je utopija, ker se ta projekt v teh
okoliščinah ne da izvesti. Po obstoječi cesti je zadeva zaradi nesreč zelo
problematična. Problem je vključevanje, ki je sedaj rešeno tako, da je brežina posneta
in nekako križišče ustreza. Obstojajo pa tudi načrti za ureditev krožišča za povezavo z
vasjo in proti Acroniju. Trenutno pa se v to cesto ne more posegati, ker ni finančnih
možnosti.
7.3 Ahmed Pašić
Zanima ga, če je Občina Jesenice od Direkcije za ceste že prejela kakšno informacijo,
kdaj se bo uredila cesta od Zdravstvenega doma proti Splošni bolnišnici Jesenice.
Mag. Vitomir Pretnar
Povedal je, da je ta cesta stvar države in kakor hitro se bo šlo v rekonstrukcijo te
ceste bo tudi Občina morala primakniti finančna sredstva v višini približno pol milijona
evrov in obnoviti infrastrukturo. Zato bi bilo verjetno smiselno, da bi sedaj to cesto
samo preplastili.

7.4 Branko Bergant
Zanima ga, kako v občini Jesenice poteka sofinanciranje za javna dela, ki jih Občina
plačuje za mladinske in nevladne organizacije.
Mag. Vitomir Pretnar
Povedal je, da je Republika Slovenija glede javnih del program zmanjšala za polovico,
o tem programu pa bodo sedaj odločali na Zavodu za zaposlovanje.
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7.5 Ahmed Pašić
Predlagal je, da bi se na strehi Športne dvorane Podmežakla postavil malo večji napis
»Jesenice mesto prihodnosti« ali »Jesenice mesto jekla in narcis«.
Mag. Vitomir Pretnar
Projekt obnove dvorane ni predvideval nosilcev za postavitev takih napisov, ker je
kritina dvorane folija, ki je zelo občutljiva na pohodnost. Vsaka hoja po strehi mimo
označenih poti je tako zelo delikatna in lahko povzroči perforacije. Postavitev
kakršnegakoli napisa na strehi športne dvorane iz tega razloga verjetno ne pride v
poštev.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo Odbora zaključil ob 18.35
uri.

ZAPISALA:
NADA POPOVIČ

PREDSEDNIK:
AHMED PAŠIĆ
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