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ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE
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Številka: 900-14/2014
Datum: 6. 12. 2016
SKRAJŠ AN Z APIS
16. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V PONEDELJEK, 5. 12. 2016, OB 16.30 URI V
SEJNI SOBI OBČINE JESENICE, NA JESENICAH, C.
ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Andrej LAVTAR – predsednik, Igor ARH, Eva REBERNIK, Vladan LOVIĆ in Alan
BABAČA
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN: Boris GRILC
OSTALI PRISOTNI: mag. Valentina GORIŠEK – direktorica občinske uprave, Brigita
DŽAMASTAGIČ – vodja Oddelka za finance, plan in analize ter Petra DEČMAN –
vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve.
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 15. redni
seji Odbora za proračun in finance, ki je bila 20. 10. 2016
2. Predlog za zaustavitev obratovanja žičnice Španov vrh
3. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2017
4. Predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2017
5. Predlog za pristop občine Jesenice k Združenju zgodovinskih mest Slovenije
6. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2017 – DRUGA OBRAVNAVA
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju sredstev za
programe s področja športa v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
8. Predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2017
9. Predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2017
10. Predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2017
11. Predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini
Jesenice za leto 2017
12. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Dnevni red je bil sprejet.
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TOČKA 1:
POTRDITEV
BESEDILA
SKR AJŠ ANEG A
ZAPISA
S
POROČILOM O SPREJETIH SKLEPIH NA 15. REDNI SEJI
ODBORA ZA P RORAČUN IN FIN ANCE, KI JE BILA 20. 10.
2016
Razprave in pripomb na zapisnik 15. redne seje Odbora za proračun in finance ni bilo,
zato je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Potrdi se skrajšan zapis 15. redne seje Odbora za proračun in finance, ki je bila
20. 10. 2016.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 2:
PREDLOG
ZA
ŠP ANOV VRH

ZAUSTAVIT EV

OBRATOV ANJ A

ŽIČNICE

Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
V razpravi so sodelovali:
Vladan Lović:
Zanima ga, ali ni bil že sprejet sklep, da gre žičnica v razgradnjo.
Petra Dečman:
V predlogu proračuna za leto 2017 so že vključena tudi sredstva za izdelavo načrtov
oz. projektov za zaustavitev žičnice. Najprej je namreč potrebno pridobiti rušitveno
dovoljenje. Gre za posebno dovoljenje, za pridobitev katerega, zaradi zahtevnosti
investicije, postopek vodi pristojno ministrstvo.
V občinskih strateških dokumentih obratovanje žičnice ni več predvideno. Na zadnji
seji Občinskega sveta pa je bilo predlagano, da naj Občinski svet odloča o tem, da
žičnica preneha z obratovanjem.
Igor Arh:
Zanima ga, kaj se bo zgodilo z objekti oz. ali so tudi objekti predvideni za rušenje.
Petra Dečman:
Za rušenje so predvideni samo stebri in žičniška naprava, objekti pa ostanejo.
Eva Rebernik:
Slišala je, da obstaja želja, da se zadnji zgornji steber ne bi porušil in bi ostal kot
kulisa. Zanima jo, ali ta želja res obstaja.
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Petra Dečman:
Na Občino taka želja še ni bila sporočena, če pa bo, pa bo potem pri pristojnem
ministrstvu v postopku pridobitve rušitvenega dovoljenja potrebno preveriti, če to
dovolijo in na kakšen način.
Po razpravi je predsednik Odbora v sprejem predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
poda soglasje k zaustavitvi obratovanja žičnice Španov vrh.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 3:
PREDLOG
NAČRTA
RAVNANJA
Z
NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM – 1. DOPOLNITEV NAČRTA R AZPOLAG ANJ A
Z NEPRE MIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENIC E
ZA LETO 2017
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora v sprejem predlagal naslednji
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 2017, ki predstavlja sestavni del Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem za leto 2017.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 4:
PREDLOG
NAČRTA
R AV NANJ A
PREMOŽENJEM ZA LETO 2017

S

PREMIČNIM

Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora v sprejem predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Načrt ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2017, ki vključuje
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Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto
2017 in Načrt pridobivanja premičnega premoženja za leto 2017.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 5:
PREDLOG ZA PRISTOP OBČINE JESENICE
ZGODOVINSKIH MEST SLOVENIJE

K

ZDRUŽENJU

Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman, ki je na vprašanje Eve Rebernik tudi
pojasnila, da je Občina Jesenice prvič sodelovala s tem Združenjem že v letih 2007 in
2008 pri projektu Sejem bil je živ. V okviru tega projekta se je s sredstvi Norveškega
finančnega mehanizma obnovil Trg 1. Na neformalni ravni se je z Združenjem stalno
sodelovalo, sedaj pa je predlog, da se Občina Jesenice tudi formalno pridruži temu
Združenju.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora v sprejem predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
soglaša s pristopom Občine Jesenice k Združenju zgodovinskih mest Slovenije.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 6:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2017 –
DRUG A OBRAV NAV A
Obrazložitev sprememb med prvo in drugo obravnavo predloga proračuna je podala
Brigita Džamastagič.
Igor Arh je povedal, da je na prejšnji seji Odbora že predlagal, da naj se pri
nadaljevanju izgradnje obvoznice Lipce razmišlja tudi o izgradnji avtobusne postaje in
pločnika mimo Sumide. Iz podanega odgovora je razvidno, da potekajo aktivnosti za
odkup zemljišč ter da se pripravljajo projekti za pločnik, ne pa tudi za avtobusno
postajo. Predlaga, da se v projektno dokumentacijo vključi tudi avtobusna postaja,
tudi iz razloga, ker avtobus že sedaj prihaja po šolske otroke in ko bo zgrajena
obvoznica, bo verjetno prihajalo do težav pri vstopanju otrok v šolski avtobus, če
avtobusna postaja ne bo zgrajena.
Druge razprave in vloženih amandmajev 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 Proračuna občine Jesenice za leto 2017 v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 7:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITV AH
ODLOKA O DODELJEV ANJU SREDSTEV ZA PROGRAME S
PODROČJA
ŠPORTA
V
OBČINI
JESENICE
–
PRVA
OBRAVNAV A
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
V razpravi so sodelovali:
Alan Babača:
Zanima ga, koliko je v občini Jesenice sploh takih športnih društev, ki imajo v zadnjih
dveh letih organizirano vadbo v petih starostnih kategorijah, ki sodelujejo tudi na
tekmovanjih za državno prvenstvo.
Petra Dečman:
Športna društva v športnih panogah: košarka, odbojka, nogomet in hokej imajo vsa po
pet starostnih kategorij in bodo lahko kandidirala na razpisu za dodelitev sredstev.
Andrej Lavtar:
Upa, da se bo člen št. 2, ki govori o solventnosti in o izdelanem finančnem načrtu, v
bodoče bolj dosledno upošteval.
Po razpravi je predsednik Odbora v sprejem predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju
sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 8:
PREDLOG
LETNEGA
PROGRAMA
JESENICE ZA LETO 2017

ŠPORTA

V

OBČINI

Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
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V razpravi so sodelovali:
Igor Arh:
Zanima ga, koliko trenerjem se sofinancira del plačila.
Petra Dečman:
V letu 2016 se je del plačila sofinanciral za trenerje košarkarskega kluba - moški,
nogometnega kluba, odbojkarskega kluba, dva hokejska kluba ter za trenerja TVD
Partizan Blejska Dobrava.
Igor Arh:
Glede na to, da se polovica sredstev namenja za hokejske trenerje, ga zanima, ali
gredo ta sredstva za oba kluba, ali samo za en klub.
Petra Dečman:
Razpis je za plačilo trenerjev, ki izvajajo programe, namenjene vzgoji otrok in
mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, tako da se sofinancira del plačila
samo za trenerje pri HD mladi.
Eva Rebernik:
Pri Zavodu za šport je navedeno, da se sofinancira izvedbo športno preventivnih
dogodkov. Zanima jo, ali se v okviru te postavke financirajo samo dogodki, ki so
navedeni v gradivu (pomladni tek, dnevi športa, plavalni maraton, idr.).
Petra Dečman:
V osnovi se financirajo projekti, ki so navedeni v gradivu. Dodatno pa se potem
oblikujejo in izvajajo tudi še drugi projekti, ki pa jih financira Zavod za šport.
Eva Rebernik:
Letos poleti je Zavod za šport organiziral dva plavalna tečaja, za katera sploh nihče ni
vedel. Občutek ima, kot da se včasih kakšne stvari naredijo samo zato, da se lahko
reče, da so bile izvedene. Skrbi jo, da je z ostalimi projekti podobno, zato jo zanima,
kako bi lahko Občina nadzirala izvajanje teh projektov.
Vladan Lović:
Potrebno bi bilo več narediti na oglaševanju, tudi npr. preko Radia Triglav.
Igor Arh:
Zavod za šport se lahko opozori, da naj za oglaševanje prireditev uporabi vse
razpoložljive informacijske kanale.
Po razpravi je predsednik Odbora v sprejem predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2017.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 9:
PREDLOG
LETNEGA
PROGRAMA
JESENICE ZA LETO 2017

KULTURE

V

OBČINI

Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora v sprejem predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2017.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 10:
PREDLOG LETNEG A PROGRAMA IZOBRAŽEV ANJ A V OBČINI
JESENICE ZA LETO 2017
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora v sprejem predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto
2017.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 11:
PREDLOG LETNEG A PROGRAMA HUM ANITARNIH DRUŠTEV
IN INV ALIDSKIH ORG ANIZACIJ V OBČINI JESENICE ZA LETO
2017
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora v sprejem 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 2017.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 12:
VPRAŠ ANJ A IN POBUDE
12.1 Eva Rebernik:
V gradivu za 17. sejo Občinskega sveta je pod točko 15.2 predlagan v sprejem
ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta zaradi smrti.
Zanima jo, ali je smiselno, da Občinski svet sprejema tak sklep.
Mag. Valentina Gorišek:
Občinski svet mora sprejeti ugotovitvi sklep o prenehanju mandata, da potem
Občinska volilna komisija lahko začne s postopkom ugotavljanja, kateremu kandidatu
pripada nadomestni mandat v Občinskem svetu.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik sejo Odbora zaključil ob 17.45 uri.

ZAPISALA:
Mag. Valentina GORIŠEK

PREDSEDNIK ODBORA:
Andrej LAVTAR
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