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: 30. 1. 2015
SKRAJŠ AN Z APIS
3. REDNE SEJE ODBORA Z A PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 29. 1. 2015, 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, Vladan LOVIĆ, Boris
GRILC in Alan BABAČA (7 od 7).
OSTALI PRISOTNI:
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, Marko MARKELJ – direktor
Komunalne direkcije, mag. Vera DJURIĆ DROZDEK – vodja Oddelka za
gospodarstvo, mag. Stevo ŠČAVNIČAR – direktor Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske, Mojca LEVSTIK – svetovalka za Občinski svet in Ines DVORŠAK –
svetovalka za protokol in informiranje.
Ker ni bilo predlogov za spremembo dnevnega reda, je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila skrajšanega zapisa s poročilom o sprejetih sklepih na 2. redni
seji Odbora za proračun in finance, ki je bila 18. 12. 2014
2. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2015 – DRUGA OBRAVNAVA
3. Predlog Odloka o dodeljevanju zagonskih sredstev za novoustanovljena društva,
ki izvajajo programe s področja športa v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
4. Predlog Sklepa o načinu financiranja političnih strank v občini Jesenice
5. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena –
parc. št. 731/17 k.o. 2176 – Blejska Dobrava
6. Predlog Letnega programa športa za leto 2015
7. Predlog Letnega programa kulture za leto 2015
8. Predlog Letnega programa izobraževanja za leto 2015
9. Predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij za leto
2015
10. Predlog Plana graditve in vzdrževanja občinskih cest v obdobju od leta 2015 do
leta 2018
11. Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2015
12. Predlog Soglasja k programu dela s finančnim načrtom Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske za leto 2015
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13. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
TOČKA 1:
POTRDITEV
POROČILOM
ODBORA ZA
2014

BESEDILA
O SPREJETIH
P RORAČUN IN

SKRAJŠ ANEG A
ZAPISA
S
SKLEPIH NA 2. REDNI SEJI
FINANCE, KI JE BILA 18. 12.

Razprave in pripomb na zapisnik 2. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Potrdi se skrajšan zapis 2. redne seje Odbora za proračun in finance, ki je bila
18. 12. 2014.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 2:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2015 –
DRUG A OBRAV NAV A
Spremembe med prvo in drugo obravnavo je pojasnila Brigita Džamastagič.
V razpravi so sodelovali Ahmed Pašić, Igor Arh, Boris Grilc, Eva Rebernik.
Postavljali so vprašanja, ki so se nanašala na gradnjo ceste skozi Lipce, in sicer
zanimalo jih je kakšen je terminski plan gradnje in če so se sredstva, ki so se
zmanjšala na tej postavki prenesla na energetsko sanacijo. Postavljeno je bilo tudi
vprašanje glede finančnih sredstev – projekt IDAGO in cestne razsvetljave. Zanimalo
jih je glede finančnih sredstev za bazen na Ukovi, glede povečanja finančnih sredstev
na postavki »Storitve varovanja zgradb in prostorov«, zanimalo jih je tudi, kaj stoji za
številkami glede gradiva za občinski svet, financiranje političnih strank, plačila
avtorskih honorarjev ter kazni in odškodnine.
Igor Arh je predlagal da se glede obvoznice Lipce pripravi mesečni načrt aktivnosti in
da se mesečno člane občinskega sveta in člane odborov obvešča kakšne aktivnosti
so bile izvedene v preteklem mesecu na tem projektu,
Na vsa postavljena vprašanja so jim bili posredovani odgovori s strani Petre Dečman,
Marka Markelj, mag. Vera Djurić Drozdek, mag. Valentine Gorišek, Brigite
Džamastagič, Mojce Levstik in Ines Dvoršak
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Po razpravi je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2015 v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 4
PROTI – 3
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 3:
PREDLOG
ODLOKA
O
DODELJEVANJU
ZAGONSKIH
SREDSTEV
ZA
NOVOUSTANOVLJENA
DRUŠTV A,
KI
IZVAJ AJO PROGRAME S PODROČJA ŠPORTA V OBČINI
JESENICE – PRV A OBRAVN AV A
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
V razpravi so sodelovali Eva Rebernik, Branko Bergant, Ahmed Pašić, Alan
Babača, Boris Grilc in Vladan Lović.
Postavljali so vprašanja glede novoustanovljenih društev, in sicer, katera so ta
društva, ki bi jim ta Odlok koristil in zakaj do tega ni prišlo že prej, kakšna je zaščita
pred možnimi zlorabami – društvo se prijavi na razpis, dobi sredstva in potem ne
naredi nič, zanimalo jih je zakaj merila za vrednotenje dejavnosti niso bila pripravljena
že pred predlogom Odloka, kakšen je okvirni znesek za novoustanovljena društva in
kdo je pobudnik tega predloga, gospodarstvo propada, dodeljujemo pa sredstva za
novoustanovljena društva.
Na vsa postavljena vprašanja so jim bili posredovani odgovori s strani Petre Dečman.
Ahmed Pašić je povedal, da je bil na sestanku Sveta Srednje šole Jesenice, kjer so
se pritoževali, da imajo v letu 2014 kar 5% upad vpisa v primerjavi z letom 2013. V
letu 2015 bo ta upad še višji, ker vedno več dijakov beži v sosednjo Avstrijo in če se
bo ta trend nadaljeval bodo v prihodnjih 5 – 10 letih imeli velike težave. Povedal je še,
da bo vztrajal pri amandmaju za povečanje zneska za spodbujanje razvoja
gospodarstva do konca in ne bo podprl predloga Odloka o dodeljevanju zagonskih
sredstev za novoustanovljena društva, ki izvajajo programe s področja športa.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za novoustanovljena društva s
področja športa v občini Jesenice v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 3
PROTI – 2
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Sklep je bil sprejet.
TOČKA 4:
PREDLOG SKLEP A O NAČINU FINANCIRANJA POLITIČNIH
STRANK V OBČINI JESENICE
Uvodno obrazložitev je podala Mojca Levstik.
V razpravi so sodelovali Boris Grilc, Alan Babača, Ahmed Pašić in Vladan Lović.
Na vsa vprašanja glede predloga financiranja političnih strank je odgovorila Mojca
Levstik.
Boris Grilc je predlagal, da ko se bo dodeljevala višina financiranja, da ta višina ne
bo šla čez tisto mejo, ki je predvidena v proračunu oz. da bo manjša.
Mojca Levstik je odgovorila, da ta sklep o višini sredstev ne govori, je pa druga
možnost financiranja, ki jo določa Zakon o lokalni samoupravi. Sredstva v proračunu
so trenutno samo na postavki Financiranje političnih strank in ne svetniških skupin.
Povedala je še, da je predlog amandmaja na to tematiko že vložen.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Sklepa o načinu financiranja političnih strank v občini
Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 1
PROTI – 3
Sklep ni bil sprejet.
TOČKA 5:
PREDLOG SKLEP A O UKINITVI STATUS A GRAJENEG A
J AVNEG A DOBRA LOKALNEG A POMENA – P AR C. ŠT. 731/17
K.O. 2176 – BLEJSKA DOBRAV A
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
Na vprašanje Igorja Arha, kdo plača stroške postopka, glede na to, da je bila prej
večina ceste v lasti Stanovanjskega podjetja Ravne in če bi Stanovanjsko podjetje
Ravne to moralo urediti že pred prodajo, je odgovoril Marko Markelj.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal naslednji
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SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena na parc. št. 731/17 k.o. 2176 – Blejska Dobrava.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7

Sklep je bil sprejet.
TOČKA 6:
PREDLOG LETNEG A PROGRAMA ŠPORTA ZA LETO 2015
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
V razpravi so sodelovali Ahmed Pašić, Eva Rebernik, Alan Babača, Branko
Bergant in Boris Grilc.
Zanimalo jih je zakaj v program športa spadajo naslednje prireditve: Jožefov sejem,
Maturantska parada, Kulturna mavrica, koliko je šlo v letu 2014 finančnih sredstev za
umetno igrišče ter koliko za vzdrževanje športnih objektov in koliko gre letno za
urejanje nogometnega igrišča z naravno travo. Zanimalo jih je tudi, če obstajajo
kakšna merila za izbor trenerjev, ali je to njihovo profesionalno delo ali po pogodbi in
na podlagi česa so trenerji izbrani.
Na vsa postavljena vprašanja so jim bili posredovani odgovori s strani Petre Dečman.
Odgovor na vprašanje koliko gre letno za urejanje nogometnega igrišča z naravno
travo pa bo posredovan do seje Občinskega sveta.
Eva Rebernik, je predlagala, da če se organizira nek program, bi bilo dobro, da se to
tudi oglašuje ter, da se malo več usmeri v predšolske otroke.
Branko Bergant je predlagal, da naj se društva, ki se prijavijo, da bodo organizirala
določen program, obveže, da to javno objavijo – promovirajo, da prireditev ne bo
sama sebi namen.
Boris Grilc je prosil če lahko dobi podatke kateri so ti trenerji – podatki mu bodo
posredovani naknadno.
Alan Babača je predlagal, da bi se morali razpisni pogoji malo spremeniti, tako, da
gre lahko na roko tudi amaterskim klubom.
Ahmed Pašić predlaga, da bi bilo dobro razmisliti in v bližnji prihodnosti razširiti
Zavod za šport v Zavod za šport in turizem, ker smo edina občina Zgornje Gorenjske,
ki nimamo Zavoda za turizem. S turizmom se trenutno ukvarja Občina Jesenice – O
ddelek za gospodarstvo, Ragor, TIC Jesenice, Zavod za šport, vse je razdrobljeno.
Glede turizma na Jesenicah je pojasnila mag. Vera Djurić Drozdek.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal naslednji
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SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Letnega programa športa v Občini Jesenice za leto 2015.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 6
PROTI – 1

Sklep je bil sprejet.
Eva Rebernik je predlagala, da glede na to, da je prisoten direktor Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske, ki bo obrazložil 12. točko dnevnega reda, da se 12. točka
dnevnega reda obravnava pred 7. točko dnevnega reda.
Predsednik Odbora je predlog dal na glasovanje in predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance soglaša, da se točka 12 obravnava takoj za točko
6, ostale točke pa se ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 7:
PREDLOG SOGLASJ A K PROGRAMU DELA S FINANČNIM
NAČRTOM RAZ VOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE ZA
LETO 2015
Uvodno obrazložitev je podal mag. Stevo Ščavničar
V razpravi so sodelovali Boris Grilc, Igor Arh, Vladan Lović, Branko Bergant.
Zanimalo jih je kakšna je uspešnost Ragorja, koliko je bilo novoustanovljenih podjetij,
koliko je bilo novih zaposlitev, kakšno je sodelovanje z Obrtno zbornico. Prosili so tudi
za podrobno predstavitev projekta »izboljšanje duševnega zdravja« in kje naj bi bila
lokacija tega centra, kjer se bo odvijal ta projekt ter ali se bo ta projekt odvijal lahko
tudi v naslednjih letih, ne samo v letu 2015. Zanimalo jih je tudi, kdo je pobudnik idej
za projekte, ki jih izvajajo. Postavljeno pa je bilo tudi vprašanje koliko je bilo neto
prihodkov v letu 2014.
Na vsa vprašanja so bili podani odgovori s strani mag. Steva Ščavničarja
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal naslednji
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SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Soglasja k programu dela s finančnim načrtom Razvojne
agencije Zgornje Gorenjske za leto 2015.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 8:
PREDLOG LETNEG A PROGRAMA KULTURE ZA LETO 2015
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Letnega programa kulture v Občini Jesenice za leto 2015.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 9:
PREDLOG LETNEG A PROGRAMA IZOBRAŽEV ANJ A ZA LETO
2015
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
V razpravi so sodelovali Ahmed Pašić, Branko Bergant, Vladan Lović, Boris Grilc
in Igor Arh.
Postavljali so naslednja vprašanja: ali so finančna sredstva predvidena tudi za
štipendije, ali je objavljen razpis, ali so to nepovratna sredstva. Zanimalo jih je tudi,
če je kaj proučeno kakšen in kje manjka kader in ali obstaja tudi kakšno preverjanje
glede zaključka izobraževanja ter če so bila ta sredstva v preteklih letih porabljena.
Zanimalo jih je tudi, če je potreba, da so ta sredstva tudi višja od predlaganih.
Na vsa vprašanja so jim bili posredovani odgovori s strani Petre Dečman.
Ahmed Pašić je povedal, da je bil prisoten na seji sveta Srednje šole Jesenice, kjer
je bilo dogovorjeno, da se poizkusi izpostaviti stik z Ministrstvom za izobraževanje, da
se vidi do kje je proces obnove Srednje šole Jesenice. Dogovorjeno je, da bo v
naslednjem tednu na Ministrstvu sestanek z generalnim direktorjem za investicije in
obnove vlaganja v infrastrukturo – tema obnova Srednje šole. Povedal je še, da bo
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poročilo s sestanka poslal vsem občinskim svetnikom in strokovnim službam občine
Jesenice.
Petra Dečman je povedala, da dogovori glede obnove Srednje šole Jesenice
potekajo že kar nekaj let in da so bili z ravnateljem nazadnje v Ljubljani leta 2012 oz.
leta 2013. Predlagala je še, da se z g. Pašićem sestaneta pred sestankom, ki je
dogovorjen na Ministrstvu za izobraževanje.
Ahmed Pašić pa je na predlog Petre Dečman povedal, da bi bilo prav, če bi se
sestanka na Ministrstvu udeležili tudi s strani občine Jesenice.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Letnega programa izobraževanja v Občini Jesenice za leto
2015.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 10:
PREDLOG LETNEG A PROGRAMA HUM ANITARN IH DRUŠTEV
IN INVALIDSKIH ORG ANIZACIJ ZA LETO 2015
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal naslednji
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 2015.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 11:
PREDLOG PLANA GR ADITVE IN VZDRŽEV ANJ A OBČINSKIH
CEST V OBDOBJU OD LETA 2015 DO LETA 2018
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
V razpravi so sodelovali Alan Babača, Igor Arh, Ahmed Pašić
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Alan Babača je prosil, da se ponovno pregleda možnost ureditve parkirišča za
invalide pri bloku Titova 98 ter da se na otroškem igrišču (KS Plavž) pri železniški
progi postavi kakšno novo igralo.
Igor Arh je predlagal, da se gradnja dovozne ceste Lipce – Ćrna vas uvrsti pred
sanacijo mostu čez reko Savo na Hrušici ter da se asfaltiranje ceste Blejska Dobrava
58 -75 prestavi iz leta 2017 v leto 2016.
Ahmed Pašić
Zanima ga kaj je z evropskimi sredstvi in kakšne so realne možnosti priti do teh
sredstev.
Odgovore je posredoval Marko Markelj.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Plana graditve in vzdrževanja občinskih cest v obdobju od leta
2015 do leta 2018.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 12:
PREDLOG PROGRAM A DELA OBČINSKEG A SVETA OBČINE
JESENICE ZA LETO 2015
Uvodno obrazložitev je podala Mojca Levstik.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Programa dela občinskega sveta občine Jesenice za leto 2015.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7

Sklep je bil sprejet.
TOČKA 13:
VPRAŠ ANJ A IN POBUDE
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Ahmed Pašić je povedal, da bo vztrajal pri svoji pobudi glede postavitve rjavih tabel
ob avtocesti.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo Odbora zaključil ob 19.45
uri.

ZAPISALA:
NADA POPOVIČ

PREDSEDNIK:
AHMED PAŠIĆ

10

