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SKRAJŠ AN Z APIS
14. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V SREDO, 14. 9. 2016, OB 16.30 URI V SEJNI
SOBI OBČINE JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Andrej LAVTAR – predsednik, Boris GRILC, Vladan LOVIĆ, Alan BABAČA in Branko
BERGANT
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANA: Igor ARH in Eva REBERNIK
OSTALI PRISOTNI:
Miha REBOLJ – podžupan občine Jesenice, mag. Valentina GORIŠEK – direktorica
občinske uprave, Marko MARKELJ – direktor Komunalne direkcije, Matej
SMUKAVEC – vodja Oddelka za okolje in prostor ter Petra DEČMAN – vodja Oddelka
za družbene dejavnosti in splošne zadeve.
Predsednik Odbora je predlagal, da se na dnevni red 14. seje Odbora uvrsti tudi
Poročilo o izvrševanju proračuna občine Jesenice v prvem polletju leta 2016.
Predsednik Odbora je v sprejem predlagal
SKLEP:
Na dnevni red 14. redne seje Odbora za proračun in finance se pod zap. št. 2
uvrsti točka z naslovom: »Poročilo o izvrševanju proračuna občine Jesenice v
prvem polletju leta 2016.« 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 13. redni
seji Odbora za proračun in finance, ki je bila 15. 6. 2016
2. Poročilo o izvrševanju proračuna občine Jesenice v prvem polletju leta 2016
3. Predlog Lokalnega programa za kulturo občine Jesenice za obdobje 2017 – 2020
– PRVA OBRAVNAVA
4. Predlog Strategije razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 2017 – 2020 –
PRVA OBRAVNAVA
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5. Predlog načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 4. dopolnitev Načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2016
6. Predlog načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 4. dopolnitev Načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2016
7. Predlog izvzema tržnega stanovanja iz seznama tržnih stanovanj in vključitev letega v seznam neprofitnih stanovanj.
8. Predlog sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2016 - 2019
9. Predlog soglasja k zadolževanje javnega zavoda Gasilsko reševalna služba
Jesenice in izdaji poroštva Občine Jesenice
10. 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 13. REDNI SEJI
ODBORA Z A PRORAČUN IN FINAN CE, KI JE BILA 15. 6. 2016
Razprave in pripomb na zapisnik 13. redne seje Odbora za proračun in finance ni bilo,
zato je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Potrdi se skrajšan zapis 13. redne seje Odbora za proračun in finance, ki je bila
15. 6. 2016.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 2:
POROČILO O IZVRŠEV ANJU PRORAČUN A OBČINE JESENICE
V PRVEM POLLETJU LETA 2016
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Branko Bergant je postavil vprašanji, ali polletno poročilo o izvrševanju proračuna za
leto 2016 pomotoma ni bilo uvrščeno na dnevni red današnje seje Odbora ter ali se
bo po končani investiciji v obvoznico Lipce sanirala tudi cesta skozi naselje Lipce.
Mag. Valentina Gorišek je pojasnila, da je Poročilo o izvrševanju proračuna občine
Jesenice v prvem polletju leta 2016 uvrščeno na dnevni red na pobudo predsednika
Odbora za proračun in finance, sicer pa obravnava te točke na seji Odbora ni bila
predvidena.
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Marko Markelj je povedal, da v času izgradnje obvoznice Lipce cesta skozi Lipce ne
bo uporabljena za namene gradnje. Ves gradbeni del se bo vršil mimo Pančurja. Po
izgradnji obvoznice Lipce bo potrebno najprej zgraditi kanalizacijo Lipce, ki pa bo
potekala po cesti in bo zato v sklopu izgradnje kanalizacije sanirana tudi cesta.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance se je seznanil s Poročilom o izvrševanju
proračuna občine Jesenice v prvem polletju leta 2016.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 3:
PREDLOG LOKALNEGA PROGRAMA ZA KULTURO OBČINE
JESENICE ZA OBDOBJE 2017 – 2020 – PRV A OBRAVN AV A
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, zato je predsednik v sprejem predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Lokalni program za kulturo občine Jesenice za obdobje 2017 – 2020 v
prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 4:
PREDLOG
STRATEGIJE
R AZVOJ A
ŠPORTA
V
OBČINI
JESENICE ZA OBDOBJE 2017 – 2020 – PRV A OBRAVN AV A
Uvodno obrazložitev je podal Miha Rebolj, predsednik delovne skupine za pripravo
Strategije razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 2017 – 2020.
V razpravi so sodelovali:
Boris Grilc:
Zanima ga, ali je že narejena specifikacija, za katere namene in pod kakšnimi pogoji
se bo zagotovilo dodatnih 20 % sredstev, ki so predlagana pri programih športa za
leto 2017.
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Miha Rebolj:
Za dodatnih 20 % sredstev še ni predvideno, za katere namene se bodo ta sredstva
namenila. O tem bo odločila strokovna komisija, ki bo po prvi obravnavi predloga
proračuna za leto 2017 pregledala merila za razdelitev sredstev, ter na podlagi
opravljenih analiz pripravila predlog, za katere namene naj se zagotovijo ta sredstva.
Petra Dečman:
Vsako leto Občinski svet istočasno z drugo obravnavo proračuna obravnava tudi letni
program športa, v sklopu katerega je v zadnjem delu posebna tabela za področje
javnega razpisa na področju športa. K predlogu razdelitve sredstev vsako leto da
soglasje Športna zveza, načeloma pa je bilo do sedaj povečanje vedno predlagano
na področju dela z otroki in mladino, saj je bilo tudi v Strategiji napisano, da se daje
poudarek temu področju.
Andrej Lavtar:
Pri obravnavi proračuna za leto 2017 bo sam verjetno proti povečanju sredstev na tej
postavki. Predlaga, da se na podlagi javnih razpisov iz preteklih let pripravi pregled
prejemnikov proračunskih sredstev na programih športa v zadnjih 4 letih (kdo so
prejemniki in koliko sredstev so prejeli). Podatki bodo v pomoč pri odločanju o
povečanju sredstev na tej proračunski postavki. S pripravljeno Strategijo razvoja
športa pa se sam načeloma strinja.
Po razpravi je predsednik v sprejem predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Strategijo razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 2017 - 2020 v
prvi obravnavi, s predlogom iz razprave, da se pripravi pregled prejemnikov
proračunskih sredstev na programih športa v zadnjih 4 letih (kdo so prejemniki
in koliko sredstev so prejeli).
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 3
PROTI – 1
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 5:
PREDLOG
NAČRTA
RAVNANJA
Z
NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM – 4. DOPOLNITEV NAČRTA R AZPOLAG ANJ A
Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE
ZA LETO 2016
Uvodno obrazložitev sta podala Matej Smukavec in Marko Markelj.
Razprave ni bilo, zato je predsednik v sprejem predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme 4. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti
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Občine Jesenice za leto 2016, ki predstavlja sestavni del Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 6:
PREDLOG
NAČRTA
RAVNANJA
Z
NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM – 4. DOPOLNITEV NAČRT A P RIDOBIV ANJ A
NEPREMIČNEG A PREMOŽENJ A V LAST OBČINE JESENICE
ZA LETO 2016
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
Razprave ni bilo, zato je predsednik v sprejem predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme 4. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leto 2016, ki predstavlja sestavni del načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 7:
PREDLOG IZVZEMA TRŽNEG A STANOV ANJ A IZ SEZNAMA
TRŽNIH STANOV ANJ IN VKLJUČITEV LE-TEGA V SEZNAM
NEPROFITNIH ST ANOV ANJ
Uvodno obrazložitev je podal Matej Smukavec.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
se iz seznama tržnih stanovanj izvzame dvosobno stanovanje na Cesti
revolucije 9 v izmeri 57,03 m2 ter se ga vključi v seznam neprofitnih stanovanj.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 8:
PREDLOG SPREMEMB NAČRTA R AZVOJNIH PROGRAMOV ZA
OBDOBJE 2016 – 2019
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
Razprave ni bilo, zato je predsednik v sprejem predlagal
SKLEP 1:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2016 – 2019
za projekt Cesta odlagališče Mala Mežakla (šifra NRP: OB041-13-0004) v
predlaganem besedilu.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

SKLEP 2:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2016 – 2019
za projekt Odvoz odpadkov (šifra NRP: OB041-12-0004) v predlaganem
besedilu.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
in
SKLEP 3:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2016 – 2019
za projekt Obvoznica Lipce (šifra NRP: OB041-09-0002) v predlaganem
besedilu.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 9:
PREDLOG SOGLASJ A K Z ADOLŽEVANJE J AVNEG A Z AVODA
G ASILSKO
REŠEV ALN A
SLUŽBA
JESENICE
IN
IZDAJI
POROŠTVA OBČINE JESENICE
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Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek, ki je na vprašanje Borisa
Grilca tudi pojasnila, da se za odplačilo kredita za nakup gasilske avto cisterne in
gasilskega vozila za nevarne snovi namenja samo požarna taksa, ki pripada občini
Jesenice. Ostale občine za nakup teh dveh gasilskih vozil ne zagotavljajo sredstev,
sredstva so zagotavljale samo za nakup gasilskega vozila avto lestev.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
soglaša, da Občina Jesenice kot solidarni porok in plačnik jamči za vse
obveznosti iz naslova kreditne pogodbe za nakup dveh gasilskih vozil za GARS
Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 10:
VPRAŠ ANJ A IN POBUDE
10.1 Boris Grilc:
Ni zadovoljen z odgovorom, ki ga je pripravil JEKO-IN, d.o.o. glede sanitarij na
pokopališču Blejska Dobrava. Predvsem ga moti navedba, da so večja investicijska
vlaganja, katerih finančni vir so zagotovljena proračunska sredstva, v pristojnosti
lastnika objekta. Lastnica objekta je Občina, in v kolikor bo potrebna kakšna večja
investicija, bo potem tudi sredstva za to investicijo potrebno zagotoviti v občinskem
proračunu. Zanima ga, kdo pobira najemnino od prostorov, ki so v tem objektu (od
gostinskega lokala in od cvetličarne).
Marko Markelj:
S celim objektom trži JEKO-IN, kar pomeni, da JEKO-IN oddaja prostore v najem in
tudi pobira najemnino, tako od gostinskega lokala, kot tudi od cvetličarne. Odnosi
med JEKO-IN-om in najemniki, glede uporabe sanitarij, so urejeni z medsebojno
pogodbo, v kolikor pa bi bila potrebna večja vlaganja v objekt, pa bi sredstva morala
zagotoviti Občina, ki je lastnica objekta. Je pa seveda vedno možen tudi dogovor, da
sredstva za vlaganje v objekt zagotovi JEKO-IN iz pobrane najemnine.
Vladan Lović:
Njegova pobuda se ni nanašala na sanacijo sanitarij, temveč na zagotavljanje čistoče
v teh prostorih in na zamenjavo drobnega inventarja (npr. umivalnik, ipd.), kajti
sanitarije so neočiščene in zanemarjene.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik sejo Odbora zaključil ob 17.20 uri.

ZAPISALA:
Mag. Valentina GORIŠEK

PREDSEDNIK ODBORA:
Andrej LAVTAR
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