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SKRAJŠ AN Z APIS
10. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 21. 1. 2016, OB 17.00 URI V SEJNI
SOBI OBČINE JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Andrej LAVTAR – predsednik, Igor ARH, Eva REBERNIK, Alan BABAČA, in Branko
BERGANT
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN: Boris GRILC in Vladan LOVIĆ
OSTALI PRISOTNI:
Mag. Valentina GORIŠEK – direktorica občinske uprave, Petra DEČMAN – vodja
Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, mag. Vera DJURIĆ DROZDEK –
vodja Oddelka za gospodarstvo in mag. Stevo ŠČAVNIČAR – direktor Razvojne
agencije Zgornje Gorenjske
Predsednik Odbora je predlagal, da se točka z naslovom »Predlog soglasja k
Programu dela s finančnim načrtom Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto
2016« obravnava takoj za potrditvijo zapisnika prejšnje seje Odbora.
Predsednik Odbora je v sprejem predlagal
SKLEP:
Točka z naslovom »Predlog soglasja k Programu dela s finančnim načrtom
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2016« se obravnava kot 2. točka
dnevnega reda. Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.

Drugih 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 9. redni
seji Odbora za proračun in finance, ki je bila 17. 12. 2015
2. Predlog soglasja k Programu dela s finančnim načrtom Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske za leto 2016
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3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju sredstev za
programe s področja športa v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju sredstev za
otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni
mlajšim odraslim – DRUGA OBRAVNAVA
5. Predlog Odloka o spremembi odloka o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj
gospodarstva v občini Jesenice – PREDLAGAN HITRI POSTOPEK
6. Predlog Novelacije Občinskega razvojnega programa občine Jesenice 2011 –
2025 – PRVA OBRAVNAVA
7. Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2016
8. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Dnevni red je bil sprejet.
TOČKA 1:
POTRDITEV
BESEDILA
SKR AJŠ ANEG A
ZAPISA
S
POROČILOM O SPREJETIH SKLEPIH NA 9. REDNI SEJI
ODBORA ZA P RORAČUN IN FIN ANCE, KI JE BILA 17. 12.
2015
Razprave in pripomb na zapisnik 9. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Potrdi se skrajšan zapis 9. redne seje Odbora za proračun in finance, ki je bila
17. 12. 2015.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 2:
PREDLOG SOGL ASJ A K PROGR AMU DELA S FINANČNIM
NAČRTOM RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE ZA
LETO 2016
Uvodno obrazložitev sta podala mag. Vera Djurić Drozdek in mag. Stevo
Ščavničar.
V razpravi so sodelovali:
Branko Bergant:
 Zanima ga, kaj pomeni kratica MGRT ter kaj pomeni, da bodo nepredvidene
projekte financirali »ostali«. Ali to pomeni, da jih bo RAGOR financiral sam?
2

Mag. Vera Djurić Drozdek:
 Kratica MGRT pomeni Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo.
Mag. Stevo Ščavničar:
 Nepredvideni projekti so tisti, za katere se pričakuje, da jih bo RAGOR dobil v
letu 2016. Za te projekte se sedaj še ne ve, bodo pa vsekakor tudi sofinancerji
in jih RAGOR ne bo financiral sam.
Igor Arh:
 Zanima ga, koliko novih projektov RAGOR načrtuje v letu 2016 ter na katere
novosti se pripravlja.
Mag. Stevo Ščavničar:
 V občini Jesenice so trije novi projekti: Coworking center Ohranimo narcise in
Tematske poti na splet ter dva na pol nova projekta (kolesarske poti in
tematske poti) ki se bosta popravila in dopolnila. Najpomembnejši je projekt
Coworking centra, za katerega se načrtuje da se mu bo pridružila vsaj še
Občina Radovljica.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
soglaša s Programom dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2016 s
finančnim načrtom.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITV AH
ODLOKA O DODELJEV ANJU SREDSTEV ZA PROGRAME S
PODROČJA
ŠPORTA
V
OBČINI
JESENICE
–
DRUGA
OBRAVNAV A
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Andrej Lavtar je povedal, da je Statutarno pravna komisija sprejela sklep, da se do
seje Občinskega sveta pripravi amandma k 3. členu, s katerim preneha veljati Odlok o
dodeljevanju sredstev za novoustanovljena društva s področja športa v občini
Jesenice.
Po razpravi je predsednik Odbora v sprejem predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju
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sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITV AH
ODLOKA O DODELJEV ANJU SREDSTEV ZA OTROŠKE IN
MLADINSKE
PROJEKTE
V
OBČINI
JESENICE
TER
ZA
PROJEKTE, KI SO NAMENJENI MLAJŠIM ODRASLIM –
DRUG A OBRAV N AV A
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Branko Bergant je postavil vprašanje, ali sprememba Odloka pomeni spremembo v
delu dodeljevanja sredstev za otroške in mladinske projekte, ali v delu dodeljevanja
sredstev za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim.
Petra Dečman je pojasnila, da se spodbujanje participacije mladih na novo vključuje
v Odlok, medtem ko se v delu za otroške in mladinske projekte spreminja sedanje
besedilo.
Po razpravi je predsednik Odbora v sprejem predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju
sredstev za otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki
so namenjeni mlajšim odraslim – DRUGA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 5:
PREDLOG
ODLOKA
O
SPREMEMBI
ODLOKA
O
DODELJEV ANJU
FINANČNIH
VZPODBUD
ZA
RAZVOJ
GOSPODARSTVA V OBČINI JESENICE – PREDLAG AN HITRI
POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podala mag. Vera Djurić Drozdek.
Branko Bergant je postavil vprašanje, zakaj so v Odloku tako natančno navedena
merila za ločevanje mikro, malih in srednjih podjetij.
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Mag. Vera Djurić Drozdek je pojasnila, da so merila povzeta po zakonodaji Evropske
unije, ki se upošteva neposredno, natančneje po veljavni Uredbi, ki je navedena v
Odloku. Teh določil ni mogoče spreminjati.
Po razpravi je predsednik Odbora v sprejem predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o spremembi Odloka o dodeljevanju finančnih
vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 6:
PREDLOG
NOVELACIJE
OBČINSKEGA
PROGRAM A O BČINE JESENICE 2011 –
OBRAVNAV A

RAZVOJNEGA
2025 – PRVA

Uvodno obrazložitev je podala mag. Vera Djurić Drozdek.
V razpravi so sodelovali:
Eva Rebernik:
 Zanima jo, koliko je ta dokument za Občino Jesenice zavezujoč oz. ali je to bolj
seznam želja. Zanima pa jo tudi, kdo določa prioritete in kdo izbira, kaj se bo
delalo.
Mag. Vera Djurić Drozdek:
 Pravne podlage za pripravo razvojnega dokumenta ni, je pa to dokument, ki ga
mora imeti vsaka resna institucija, kot vodilo v katero smer se bo razvijala.
 Seznam želja je že zelo okleščen v primerjavi z veljavnim Občinskim razvojnim
programom. Vseeno pa mora biti ta dokument zastavljen ambiciozno, z danimi
smernicami in izhodišči. Poleg tega, kadar je možno pridobiti sredstva
financiranja tudi iz drugih virov, morajo biti projekti vsaj opisno že vključeni v
ORP.
 Prioritete so se določile skupaj z zunanjimi sodelavci. Znotraj posamezne
prioritete so podprioritete, ki naj bi se izvajale v predvidenem časovnem
zaporedju. Če pa se pokažejo drugi, zunanji viri sofinanciranja za posamezen,
sicer nižje rangiran projekt, potem se ta seveda izvede prednostno.
Branko Bergant:
 Zanima, ga, ali se bo čez kakšno leto ali dve ponovno obravnavala novelacija
Občinskega razvojnega programa.
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Mag. Vera Djurić Drozdek:
 Občinski razvojni načrt je bil sprejet leta 2011. K njegovi novelaciji se je
pristopilo, ker se je ugotovilo, da stanje dokumenta že pomembno odstopa od
tistega, kar je bilo zamišljenega.
Eva Rebernik:
 Zanima jo, kje se da videti, kako se izvaja veljavni ORP.
Mag. Vera Djurić Drozdek:
 Pri izvedbenem programu se periodično (na 2 leti) prikaže realizacija oz.
izvajanje projektov iz ORP. Poročilo se predloži tudi Občinskemu svetu, res pa
je bilo zadnje poročilo dano še v prejšnjem mandatu.
Igor Arh:
 Načrtovana so naša pričakovanja do leta 2020 in kazalci, kako se bo
spremljalo izvajanje teh načrtov. Letno se bodo spremljale tudi spremembe, ki
bodo kazale, na kakšni poti smo. Vendar pa je nekaj kazalcev takih, ki nas
morajo skrbeti (npr. odliv prebivalstva, staranje prebivalstva, izobrazbena
struktura prebivalstva). Zanima ga, ali imamo konkretne odgovore, kako se
bodo ti problemi reševali.
Mag. Vera Djurić Drozdek:
 Odliv prebivalstva je posledica več dejavnikov, zato verjetno samo en ukrep
tega problema ne bo rešil. Za izboljšanje izobrazbene strukture prebivalstva pa
so v Novelaciji ORP predvideni konkretni ukrepi, npr. vzpostavitev štipendijske
sheme.
Petra Dečman:
 Ljudska univerza Jesenice vodi projekt medgeneracijske aktivnosti. Deležniki
na področju zdravstva in sociale so ta projekt že dobro že osvojili, saj se
zavedajo, da je potrebno programe in storitve v okviru razpoložljivih sredstev
izboljšati za uporabnike.
Igor Arh:
 V SWOT analizah je večkrat omenjeno sodelovanje na različnih področjih. V
okolici občine Jesenice imamo dve visoko razviti turistični občini, Kranjsko
Goro in Bled. Sosednje občine je potrebno pripraviti, da Jesenice vključijo v
svojo turistično ponudb, kajti tudi na ta način se bodo izboljšale možnost
zaposlovanja.
 Na področju gospodarstva je v občini samo Acroni, zato je potrebno stremeti k
temu, da bo to podjetje veliko bolj živelo s krajem. Pomembno je, da bomo en
drugemu v pomoč, kajti sodelovanje nam lahko zelo pomaga pri doseganju
rezultatov.
Mag. Vera Djurić Drozdek:
 Ukrepi, ki so predvideni na področju izobraževanja mladih za potrebe
gospodarstva so: štipendijska shema, izboljšanje prenosa znanja iz inštitucij v
gospodarstvo, učni center mladih, coworking center idr. Namen teh ukrepov je,
da se podjetja povežejo med seboj ter da se vključijo v lokalno okolje.
Pomembno je namreč, da se podjetja začnejo družbeno odgovorno obnašati,
Občina pa bo delovala kot ključni povezovalec med njimi.
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Andrej Lavtar:
 Dokument je zelo obsežen. Sicer se strinja z večino zapisanega, vendar bi
morali nekatere stvari pri prednostnih področjih in ključnih strateških projektih
bolj konkretizirati:
- napredno gospodarstvo: če se ve, da imamo na Jesenicah kovinarski in
logistični potencial, potem je potrebno to v strateškem dokumentu tudi
definirati;
- znanje za razvoj: potrebno je poudariti, da imamo na Jesenicah Splošno
bolnišnico, dom sr. Franceta Berglja, Zdravstveni dom, Fakulteto za
zdravstvo. Cel ta zdravstveni segment je potrebno potegniti na višji nivo
do turizma. En sklop usmeritev bi moral biti v smeri zdravega in
kakovostnega življena, aktivnega staranja, ipd.
- infrastruktura: ko se govori o športu so investicije večinoma že usmerjene
v športno dvorano, zato je sedaj težko govoriti o bazenu in o plavanju.
 Jesenice so pretežno še vedno industrijsko mesto in naj bodo ponosne na to
ter se dodatno razvijajo na tem področju.
Mag. Vera Djurić Drozdek:
 Z novelacijo dokumenta se je želelo ugotoviti, ali se dela v soglasju z deležniki,
oz. prikazati tisto, na kar lahko Občina vpliva. Veljavni ORP kaže na želje, na
zunanje deležnike pa nima vpliva. Jesenice imajo možnosti na določenih
področjih, vendar ima Občina vpliv samo tam, kjer lahko zagotovi sredstva.
 Šli smo v smeri da poskrbimo za komunalno opremljenost in prostorske akte. V
opisnem delu dokumenta pa se lahko omenijo tudi zunanji nosilci, ki bi lahko
prispevali k razvoju občine.
Po razpravi je predsednik Odbora v sprejem predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog novelacije Občinskega razvojnega programa 2011 - 2025 –
PRVA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 7:
PREDLOG PROGRAM A DELA O BČINSKEG A SVETA ZA LETO
2016
Uvodno obrazložitev je podal predsednik Odbora Andrej Lavtar.
V razpravi so sodelovali:
Andrej Lavtar:
 Na seji Statutarno pravne komisije je bilo izpostavljeno, da je v letošnjem letu po
predlaganem programu dela predvidenih še več točk dnevnega reda kot jih je
bilo v lanskem letu, pa že lansko leto so bile seje precej obsežne. Iz

7

navedenega razloga so podprli sklep, da se v mesecu oktobru skliče dodatna
seja Občinskega sveta. Vsebinsko pa so podprli tudi predlog, da se na eno sejo
uvrsti popravke odlokov, ki niso tako vsebinski, ampak gre zgolj za formalizem.
 Predlagali so tudi, da v kolikor je mogoče, se prva obravnava proračuna za
prihodnje leto uvrsti na oktobrsko sejo Občinskega sveta.
Eva Rebernik:
 Glede na to, da je točk zelo veliko in da so gradiva zelo obsežna, se strinja, da
se predvidi dodatna seja Občinskega sveta.
Igor Arh:
 Verjetno je predvidenih manj sej Občinskega sveta tudi z vidika zniževanja
stroškov, zato predlaga, da se člani Občinskega sveta in delovnih teles v letu
2016 odrečejo eni sejnini.
Andrej Lavtar:
 S tem predlogom se strinja, kajti že pri obravnavi proračuna je bil njihov
predloga, da se znižajo sejnine in uvede kakšna dodatna seja. Stroški materiala
pa zaradi dodatne seje ne bodo nič večji, saj je tako ali tako potrebno pripraviti
gradivo za vse točke dnevnega reda.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP 1:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
se predvidi še ena seja Občinskega sveta v mesecu oktobru 2016, tako, da
bodo štiri seje v spomladanskem času, štiri seje pa v jesenskem času.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

SKLEP 2:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
se člani Občinskega sveta in člani delovnih teles v izogib dodatnim stroškom
odrečejo sejnini za dodatno sejo Občinskega sveta in delovnih teles.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
in
SKLEP 3:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2016.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 8:
VPRAŠ ANJ A IN POBUDE
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo Odbora zaključil ob 18.05 uri.

ZAPISALA:
Mag. Valentina GORIŠEK

PREDSEDNIK ODBORA:
Andrej LAVTAR
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