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SKRAJŠ AN Z APIS
25. REDNE SEJE ODBOR A ZA PRORAČUN IN FINANCE,
KI JE BILA V ČETRTEK, 5. 4. 2018 OB 19.00 URI V SEJNI
SOBI OBČINE JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Boris GRILC – namestnik predsednika, Eva REBERNIK, Alan BABAČA, Igor ARH,
Irena KOŠIR in Stanislav PEM
OSTALI PRISOTNI:
Mag. Valentina GORIŠEK – direktorica občinske uprave, Petra DEČMAN – vodja
Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve ter Brigita DŽAMASTAGIČ –
vodja Oddelka za finance, plan in analize
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je namestnik predsednika
Odbora v potrditev predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila skrajšanega zapisa s poročilom o sprejetih sklepih na 24. redni
seji Odbora za proračun in finance, ki je bila 22. 1. 2018
2. Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2017 s poročilom o
porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev
3. Predlog Poročila o izvedenih javnih razpisih v občini Jesenice v letu 2017
4. Predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto
2017
5. Predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto
2017
6. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 3. dopolnitev Načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2018
7. Predlog Sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2018 – 2021
8. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Dnevni red je bil sprejet.
TOČKA 1:
POTRDITEV
BESEDILA
SKRAJŠ ANEG A
ZAPISA
S
POROČILOM O SPREJETIH SKLEPIH NA 24. REDNI SEJI
ODBORA Z A PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA 22. 1. 2018
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Razprave in pripomb na zapisnik 24. redne seje Odbora za proračun in finance ni bilo,
zato je namestnik predsednika Odbora predlagal
SKLEP:
Potrdi se skrajšan zapis 24. redne seje Odbora za proračun in finance, ki je bila
22. 1. 2018.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 2:
PREDLOG Z AKLJUČNEGA R AČUNA PRORAČUNA OBČINE
JESENICE ZA LETO 2017 S POROČILOM O PORABI SPLOŠNE
PRORAČUNSKE
REZERV ACIJE
IN
PRERAZPOREJ ANJU
PRORAČUNSKIH SREDSTEV
Zaključni račun proračuna občine Jesenice za leto 2017 je obrazložila Brigita
Džamastagič.
V razpravi so sodelovali: Boris Grilc, Igor Arh, Brigita Džamastagič, mag.
Valentina Gorišek in Petra Dečman.
Boris Grilc:
Zanima ga, kateri so ključni razlogi za odstopanja pri investicijah.
Mag. Valentina Gorišek:
681.000 EUR je bilo namenjenih za rekonstrukcijo regionalne ceste R2, ki se je
začela letos. Na terminski plan izvajanja te investicije Občina Jesenice nima
nobenega vpliva, saj ni investitorica, ampak samo sofinancerka.
Naslednja zamaknjena investicija je obnova strehe na Osnovni šoli Toneta Čufarja,
kjer je prišlo do težav z izvajalcem.
Zamaknjena je bila tudi obnova in izgradnja komunalne infrastrukture na Murovi
zaradi vloženega revizijskega zahtevka. Investicija se sedaj nadaljuje, ravno tako pa
se nadaljuje z deli tudi v Trebežu, kjer je bilo nekaj težav z izvajalcem. V naslednjem
tednu pa se bodo nadaljevala tudi dela na vodovodu Betel.
Petra Dečman:
V letu 2017 je bila predvidena obnova strehe na Osnovni šoli Toneta Čufarja, v letu
2018 pa potem še obnova fasade. Izbran je bil izvajalec, ki je z deli sicer pričel,
vendar se je potem soočal z vremenskimi težavami in posledično je skoraj ves čas
obnove zamakalo v šolo. Občina potem ni dovolila, da se z deli nadaljuje, temveč je
od izvajalca zahtevala, da odpravi napake in sanira zamakanje. Izvajalec je sicer
izstavil obračunsko situacijo, vendar je bila ta zavrnjena, saj dela niso bila izvedena
kakovostno. Izvajalec trdi, da so dela izvedena v redu, zato se je sedaj v postopek
vključilo Zavod za gradbeništvo, ki bo odvzel vzorce in določil obseg sanacije.
Predvideva pa se, da se bodo zadeve razrešile in bosta v letošnjem letu izvedeni tako
obnova strehe, kot tudi obnova fasade.
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Boris Grilc:
Zanima ga, ali se bo zaradi sanacije investicija v obnovo strehe na Osnovni šoli
Toneta Čufarja kaj podražila.
Petra Dečman:
Sanacija in oprava napak zaradi nekvalitetne izvedbe gresta na račun izvajalca, za
kar ima Občina pridobljeno tudi bančno garancijo. Ostala dela pa so v okviru
obstoječih sredstev, tako da za Občino to ne sme pomeniti dodatnih stroškov.
Boris Grilc:
Zanima ga, koliko prihodka je letno iz naslova glob, ki jih poberejo občinski redarji.
Brigita Džamastagič:
Iz naslova glob je letno v proračun Občine Jesenice okoli 60.000 EUR prihodkov.
Igor Arh:
Pohvalil bi pripravljeno gradivo, saj so vse obrazložitve podane v takih oblikah, kot so
jih želeli svetniki. Zanima pa ga, kako se izračuna povprečnina.
Brigita Džamastagič:
Metodologija izračuna povprečnine je objavljena na spletni strani Ministrstva za
finance. Število prebivalcev je eden izmed največjih vplivov na izračun povprečnine,
potem pa so še drugi korekcijski faktorji, kot na primer dolžina kategoriziranih
občinskih cest, število mladih in število starih prebivalcev, solidarnostna izravnava
med občinami, itd.
Kljub temu, da Zakon o financiranju občin določa, da občinam pripada primerni obseg
sredstev za financiranje zakonskih nalog v kolikor je ta večji od primerne porabe, je bil
ta del občinam odvzet in se sedaj postopoma vrača v nekem malem deležu. Občina
Jesenice je na ta račun v zadnjih letih povprečno izgubila kar precej sredstev
(povprečno okoli 400.000 EUR letno).
Igor Arh:
Zanima ga, ali pri Osnovni šoli Toneta Čufarja zamik investicije kakorkoli vpliva na
finančno konstrukcijo celotnega projekta.
Petra Dečman:
Zamik investicije ne vpliva na finančno konstrukcijo celotnega projekta, ker je bil že
javni razpis pripravljen tako, da je bila izvedba investicije predvidena fazno. Cene na
enoto so določene in za čas trajanja pogodbe tudi fiksne.
Po razpravi je namestnik predsednika Odbora v sprejem predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Zaključni račun proračuna občine Jesenice za leto 2017 s poročilom o
porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih
sredstev.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 3:
PREDLOG POROČILA O IZVEDENIH
OBČINI JESENICE V LETU 2017

J AVNIH

RAZPISIH

V

Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Eva Rebernik je postavila vprašanje, ali je prav, da je med prejemniki sredstev na
področju pospeševanja malega gospodarstva tudi Bill Slivnik, ki ima sedež s.p. v
občini Kranjska Gora.
Povedala je tudi, da se skozi leta pri vedno istih podjetnikih pojavlja ukrep
spodbujanje novih delovnih mest in samozaposlovanja. Glede na to, da gre za ukrep
spodbujanja odpiranja novih delovnih mest, jo zanima, ali so ta sredstva vezana na
delovno mesto, ali na osebo oz. če nekdo znotraj podjetja menja ljudi (odpušča,
zaposluje), ali vsakič lahko dobi sredstva za isto delovno mesto. Če bi dodelitev
sredstev vezali na delovno mesto, potem bi nekateri podjetniki morali imeti zaposlenih
že kar nekaj ljudi, pa jih nimajo.
Druge razprave ni bilo, zato je namestnik predsednika Odbora v sprejem predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Poročila o izvedenih javnih razpisih v občini Jesenice v letu
2017.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 4:
PREDLOG POROČILA O RE ALIZACIJI NAČRT A RAVN ANJ A Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2017
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Boris Grilc je postavil vprašanje, ali niso že potekali dogovorili, da bi bilo zemljišče
na Hrušici odstopljeno za kmetijske potrebe oz. da naj bi bila tam neka deponija lesa.
Mag. Valentina Gorišek je pojasnila, da je bilo za deponijo, kadar je šlo za občinske
investicije, večkrat uporabljeno zemljišče na območju Plavškega travnika, ki je bilo
potem prodano podjetju SIGR Bizjak. Zemljišče dolvodno na levi strani pa ni
predvideno za nobeno deponijo.
Druge razprave ni bilo, zato je namestnik predsednika Odbora v sprejem predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem za leto 2017, ki ga sestavljata:
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- Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za
leto 2017 in
- Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto
2017.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 5:
PREDLOG POROČILA O RE ALIZACIJI NAČRTA RAVN ANJ A S
PREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2017
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Boris Grilc je postavil vprašanje, ali ni bila za teptalni stroj že določena nižja cena.
Petra Dečman je pojasnila, da je bil teptalni stroj ponovno ocenjen, saj je bila prva
cenitev že po zakonodaji prestara. Pri obravnavi proračuna za leto 2018 je bilo
predvideno, da se teptalni stroj proda v letošnjem letu, izdelana je bila nova cenitev in
sedaj bodo preko Zavoda za šport stekli tudi postopki za prodajo. Prejšnja vrednost
teptalca je bila okoli 18.000 EUR, novo ocenjena vrednost pa je okoli 10.000 EUR.
Druge razprave ni bilo, zato je namestnik predsednika Odbora v sprejem predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim
premoženjem za leto 2017, ki vključuje Načrt razpolaganja s premičnim
premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2017 in Načrt pridobivanja
premičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2017.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 6:
PREDLOG
NAČRTA
RAVNANJA
Z
NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM – 3. DOPOLNITEV NAČRT A R AZPOLAG ANJ A
Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE
ZA LETO 2018
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je namestnik predsednika Odbora v sprejem predlagal
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SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme 3. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti
Občine Jesenice za leto 2018, ki predstavlja sestavni del Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem za leto 2018.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 7:
PREDLOG SPREMEMB NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA
OBDOBJE 2018 – 2021
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, zato je namestnik predsednika Odbora v sprejem predlagal
SKLEP:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2018 – 2021
za projekt "Obnova objekta Ruardova graščina" (šifra NRP: OB041-06-0011) v
predlaganem besedilu.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 8:
VPRAŠ ANJ A IN POBUDE
8.1 Eva Rebernik:
Točke dnevnega reda od št. 5 do št. 18 so si zelo podobne, zato predlaga, da se na
seji Občinskega sveta obravnavajo skupaj.
Mag. Valentina Gorišek:
Obrazložitve odlokov na seji Občinskega sveta so lahko skupne, glasovanje pa mora
biti ločeno za vsako točko dnevnega reda posebej.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je namestnik predsednika sejo Odbora zaključil
ob 20.00 uri.

ZAPISALA:
Mag. Valentina GORIŠEK

NAMESTNIK PREDSEDNIK ODBORA:
Boris GRILC
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