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SKRAJŠAN ZAPIS
1. IZREDNE SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE
1. IZREDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE
1. IZREDNE SEJE ODBORA ZA OKOLOJE IN PROSTOR TER GOSPODARJENJE
Z NEPREMIČNIMAMI,
KI JE BILA V SREDO, 01.06.2011
OB 16.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE:
Robert PAJK, Stanislav PEM, Igor ARH; Boris BREGANT, Ana Marija KOROŠEC,
Jože ZORC in Marijan NIKOLAVČIČ.
PRISOTNI ČLANI ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE:
Oto KELIH, Janko PIRC, Boris DOLŽAN, Igor ARH, Ivana PRETNAR, Matjaž
PESKAR in Borut ŽIGON.
PRISOTNI ČLANI ODBORA ZA OKOLJE IN PROSTOR TER GOSPODARJENJE Z
NEPREMIČNINAMI:
Miha REBOLJ, Andrej ČERNE, Anton STRAŽIŠAR, Miroslav HAREJ, Aleš NAGODE,
Roman SAVINŠEK in Stevo ŠČAVNIČAR.
OSTALI PRISOTNI:
Vera PINTAR – podžupanja občine Jesenice, Slavka BRELIH – direktorica občinske
uprave, mag Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor, Miha Krisch –
predstavnik Konzorcija za ustanovitev Razvojnega centra Jesenice ter mag. Božena
RONNER – svetovalka župana za Občinski svet, protokol in informiranje.
Ker predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, je predsedujoči predlagal v
sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Predlog soglasja za vstop Občine Jesenice kot družbenika v družbo Razvojni
center Jesenice, družba za razvoj novih materialov in tehnologij, d.o.o.
GLASOVANJE:
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ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE:
PRISOTNIH - 6
ZA – 6
ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE:
PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREDLOG SOGLASJA ZA VSTOP OBČINE JESENICE KOT DRUŽBENIKA V
DRUŽBO RAZVOJNI CENTER JESENICE, DRUŽBA ZA RAZVOJ NOVIH
MATERIALOV IN TEHNOLOGIJ, D.O.O.
V razpravi so sodelovali:
Stanislav Pem:
 Gre za zelo pomembno odločitev, ki jo sam sicer podpira, vendar s predlogi, ki
jih bo podal v nadaljevanju razprave in so tudi v celoti sprejemljivi.
 Močno ga moti, zakaj jim ni bila konzorcijska pogodba obrazložena že pred
njenim podpisom, ki je bil 11.11.2010. V njej so namreč postavljeni temelji za
ta projekt, ki se danes obravnava. To pogodbo bi morali predhodno
obravnavati, zato ga zanima, na kakšni osnovi jo je župan lahko podpisal brez
soglasja Občinskega sveta.
 Moti ga tudi to, da od novembra pa do zadnje seje Občinskega sveta v mesecu
maju župan ni podal niti ene informacije o tej konzorcijski pogodbi. Meni, da bi
bilo prav, da bi jih o tem informiral, tako kot jih informira o vseh ostalih
zadevah, vključno do proslav. Občinski svet mora biti namreč v celoti
informiran, saj nosi enako odgovornost kot jo nosi župan.
 V gradivu je predstavljen samo finančni del projekta. Moti ga, da ni opredeljena
tudi družbena pogodba in njena vsebina, predvsem iz stališča, ker se v njej
postavljajo pogoji nadaljnjega gospodarjenja subjektov v družbi. Zanima ga,
kakšne so glasovalne pravice, kakšne glasovalne pravice ima Občina, kako je
z izstopom iz družbe, kako je z dokapitalizacijo, kakšne so pravice in
odgovornosti Občine itd.
 V gradivu manjkajo tudi podatki o kadrih. Ni navedenega niti števila zaposlenih
po letih, niti kadrovske strukture, tako da je praktično nemogoče oceniti grobe
stroške dela. Ocenjuje, da gre v tej družbi za visoko strokoven kader, zato bi
bilo prav, da bi bili seznanjeni s strukturo zaposlenih
 V celoti se strinja z deležem, ki ga Občina vlaga v osnovni kapital, saj ta delež
ni tako velik in je tudi prav, da Občina v tem programu sodeluje. Glede vlaganj
v prostore in opremo pa bi morala biti ta vlaganja v taki obliki, da ti prostori in
oprema postanejo last Občine. To pomeni, da gre za povratna sredstva, saj
Občina potem lahko za te prostore in opremo zaračunava najemnino ali pa jih
odproda, odvisno od njenih potreb.
 Zelo ga moti obrazložitev glede naknadnega zaračunavanja stroškov v času
poslovanja. Ti stroški bi se namreč morali pokrivati iz rednega poslovanja
družbe, ne more pa jih pokrivati Občina iz proračuna. Nerazumljivo pa mu je,
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da je taka obrazložitev sploh napisana, če je iz finančnega načrta razvidno, da
naj bi družba od leta 2011 dalje poslovala z dobičkom. Zato predlaga, da se v
sklepu št. 2 črta besedilo »ter za kritje dela stroškov delovanja Razvojnega
centra Jesenice«.
Mag. Valentina Gorišek:
 Konzorcijska pogodba je bila pripravljena v mesecu novembru, tik pred prijavo
na javni razpis. Ta pogodba je bila del prijavne dokumentacije za razpis,
vendar pa višina pridobljenih sredstev in izid razpisa takrat še nista bila znana,
zato ta pogodba ni bila predložena v obravnavo Občinskemu svetu.
 Družbena pogodba še ni podpisana, saj je še v usklajevanju. Gre pa za tipsko
družbeno pogodbo, v kateri so glasovalne pravice določene v skladu z
deležem, izstop Občine Jesenice iz družbe pa zaradi vsebine prijave na razpis
do leta 2015 ni mogoč.
 Kadrovska struktura v družbi je razvidna iz finančnega načrta. Zaposlenih naj
bi bilo najmanj 30 ljudi oz. točneje 37, prijavljenih pa je do 50 novo zaposlenih,
pretežno z visoko izobrazbo.
 Projekt je pripravljen tako, da so prostori in oprema last družbe Razvojni center
Jesenice d.o.o. in niso last Občine. Občina je lastnica v 4,01 % deležu.
 Iz konzorcijske pogodbe je razvidno, da Občina pokriva 279.631,35 EUR
stroškov, kamor so vključene investicije v objekt, investicije v opremo in nekaj
drugih stroškov. Znesek je fiksen, tako da Občina drugih stroškov nima.
Jože Zorc:
 Zanima ga, ali so vsi prisotni seznanjeni z informacijo, da je bil 01.06.2011 pri
županu sklican kolegij političnih strank, na katerem je bila prisotna tudi
ministrica za gospodarstvo Darja Radić, ki je podala veliko informacij, katerih
prej niso imeli.
 Glede pripravljenega gradiva je bil občinski upravi dan opomin. Sedaj pa je
prišlo celo do tega, da so se od prvotno pripravljenega gradiva pa do
današnjega stroški drastično zmanjšali.
 Ministrica Radićeva je na včerajšnjem sestanku povedala, koliko projektov je
kandidiralo na javnem razpisu in da je bil ta projekt eden izmed najbolje
predstavljenih. Ve pa se, da so od leta 1991 Jesenice dobile zelo malo
državnih sredstev.
 Po pojasnilih ministrice Občina lahko izstopi iz projekta takoj po podpisu
pogodbe in ni potrebno čakati neko daljše obdobje, kot je bilo prikazano.
 Po njegovem osebnem mnenju bi moral biti pri tem projektu za delež Občine
udeležen RAGOR. Glede na to, da RAGOR dobro in pozitivno posluje, ga čudi,
zakaj ni pristopil k temu projektu.
 Prikazano je bilo, da se bo zaposlilo od 30 do 50 ljudi. Včeraj je bilo lepo
povedano, da bo delalo 30 ljudi, ki ne bodo vsi iz občine Jesenice, ampak bodo
tudi prerazporejeni. Če pa bo to podjetje dobro delovalo, pa se bodo odpirala
nova podjetja, ki bodo delovala v občini Jesenice in bodo tudi zaposlovala ljudi.
 Po razpravi na včerajšnjem kolegiju so sredstva v proračunu zagotovljena. Po
drugi strani pa gre pri tem projektu za zbir mladih ljudi iz cele Slovenije, ki
imajo dobre ideje. Zato meni, da v kolikor se ta projekt podpre, ni nič narobe,
saj bo Občina še zmeraj delovala, tudi če izgubi vložena sredstva. Kaj pa če
projekt uspe in se bo delež Občine le še povečal?
Oto Kelih:
 Predstavniki političnih strank so zadolženi, da člane Občinskega sveta in
Odborov obvestijo o poteku razprave na kolegiju Občinskega sveta.
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Miroslav Harej:
 Zanima ga, ali je sploh še smiselno razpravljati o tem gradivu, če le politični
kolegij že sprejel odločitev.
Oto Kelih:
 Politični kolegij ni sprejel nobene odločitve, je le razpravljal o predlaganem
gradivu. Odločalo se bo na današnji seji Odborov in na jutrišnji seji Občinskega
sveta.
Janko Pirc:
 Na kolegiju Občinskega sveta se niso ničesar dogovorili, res pa so dobili nekaj
dodatnih informacij.
 Glede izstopa Občina je bilo pojasnjeno, da bo izstop sicer možen po podpisu
pogodbe, vendar šele, ko bodo na Ministrstvu glede tega pripravili točna
navodila, ki pa jih ta trenutek še ni. Odvisno pa je tudi, kaj je napisano v
družbeni pogodbi, kajti če tam piše, da Občina do leta 2015 ne more izstopiti,
potem pač ne more.
 Zanima ga, kakšni so točni deleži in zneski Občine, ki so bili navedeni v
konzorcijski pogodbi, ki je bila poslana na razpis. Sedaj so namreč dobili pet
različnih osnutkov s petimi različnimi ocenami, relevantna pa je edino tista
pogodba, ki je bila posredovana z razpisno dokumentacijo.
 Rad bi dobil na vpogled bančno garancijo za vse zainteresirane partnerje pri
tem konzorciju.
 Glede na to, da se nekaj časa govori, da bo Občina pridobila prostore v
velikosti 270 m2 neto površine, nekaj časa pa v velikosti 540 m2, naj se točno
napiše koliko površine bo Občina imela na razpolago oz. v lasti.
 Zneski na strani 4 ponovno ne gredo skupaj, moti pa ga tudi, da Občina
Jesenice z vstopom v družbo RCJ pridobi lastniški delež v višini 4,01 %, kar
predstavlja 270 m2 poslovnih površin v objektu, s čimer bo zagotavljala
infrastrukturne pogoje za razvoj novonastalih podjetij ter uporabo sejne sobe,
učilnice ter demo sobe ter prostor za fizikalni in kemijski laboratorij za že
delujoča podjetja. Zanima ga, katera so ta že delujoča podjetja, katerim se
bodo ti prostori in oprema namenili, in katerim se to ne bo namenilo.
Miroslav Harej:
 Sedaj poteka razprava o malenkostih, čeprav se je potrebno samo odločiti, ali
Občina pristopi k temu projektu ali ne. Poleg tega, pa je Občinski svet sprejel
proračun, ki ta projekt že vsebuje, kar pomeni, da so zadeve več ali manj s
proračunom že določene. Če se sedaj v ta projekt ne vstopi, se je potem
Občinski svet premislil, kajti sredstva so v proračunu že zagotovljena oz.
predvidena.
Janko Pirc:
 Občinski svet je sprejel proračun za leto 2011, v katerem je za ta namen
predvidenih okoli 149.000 EUR. Za leto 2012 in za vsa nadaljnja leta pa ni še
nič sprejeto.
Boris Bregant:
 Pri sebi ima kopijo dogovora z banko, da bo le-ta izdala garancijo, takoj ko bo
novo podjetje ustanovljeno. Kopijo tega dogovora lahko člani Odborov
pogledajo že po zaključku današnje seje.
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Miha Krisch:
 Zneski v konzorcijski pogodbi predstavljajo vsoto vrednosti, ki si jo Občina
zagotovi znotraj Razvojnega centra. Zneski, ki so bili predstavljeni na
predstavitvi in pomenijo obremenitev Občine, pa so prihodki Razvojnega
centra. Razvojni center bo svojim družbenikom izstavljal mesečne fakture, na
podlagi katerih bo ustvarjal prihodek. Vrednost, ki jo ima Občina zagotovljeno
znotraj Razvojnega centra pa je višja od vsote obremenitve do leta 2014 iz
razloga, ker Razvojni center za ta namen pridobi tudi državne subvencije.
 Občina kupuje 270 m2 prostorov. Prostori se bodo sprva namenili za podjetja,
ki so pristopila k ustanovitvi Razvojnega centra, ko pa bo ta center začel
delovati, pa bodo prostori in oprema na voljo tudi novim podjetjem.
 V prijavi na razpis je bil izkazan delež Občine Jesenice 4,01 %. V družbi
Razvojni center je devet partnerjev, od katerih je vsakemu v interesu, da so
razmerja med njimi in njihova udeležba pri posameznih postavkah zelo jasno in
transparentno določena.
Janko Pirc:
 Navedeno je, da mora imeti družba Razvojni center v vseh novih podjetjih svoj
delež. Zanima ga, kako velik naj bi bil ta delež in kako se bo zagotavljal.
Miha Krisch:
 Konkretna politika glede tega vprašanja še ni oblikovana, predvideva pa se, da
bo Razvojni center imel najmanj 25 % delež, z namenom, da obdrži nadzor
nad določenimi odločitvami v novo nastali družbi.
Aleš Nagode:
 Zanima ga, na kakšen način se je uspelo tako na hitro zmanjšati delež Občine
v Razvojnem centru. V gradivu je namreč sedaj predstavljeno, da občino vloži
skoraj 200.000 EUR manj sredstev, vse njene pravice pa ostanejo
nespremenjene, tako da ji še vedno ostane v lasti 270 m2 površin.
 Povprečna vrednost površin je 1.050,00 EUR za kvadratni meter. Zanima ga,
ali ta cena že vsebuje davek ter ali je to sedanja cena, ali bo to cena, ko bodo
sredstva že vložena v Razvojni center.
Miha Krisch:
 Cena predstavlja vrednost po že vloženih sredstvih, je pa to cena brez
vključenega davka.
 449.000 EUR občinskega deleža pomeni vrednost, v kateri je Občina
udeležena pri projektu. 279.000 EUR pa predstavlja pokrivanje stroškov, ki jih
bodo plačevali partnerji. Razlika je znesek subvencije v delu, do katerega je
upravičena Občina.
Stevo Ščavničar:
 Občina bo dobila račun za vlaganje v družbo. Račun se navadno izda na
podlagi neke opravljene storitve. Zanima ga, ali se bo vršil kakšen nadzor nad
tem, kaj je dejansko narejenega, kajti Občina bo dobila samo fakture.
 Glede na to, da je družbena pogodba že precej dorečena, so odnosi med
družbeniki verjetno že jasni. Zanima ga, na kakšen način bo Občina
uveljavljala svoje interese v času projekta do leta 2014 in kako po letu 2014. Ali
bo Občina svoje pravice uveljavljala samo z glasovanjem na skupščini, ali je že
sedaj dogovorjeno, da s svojimi prostori lahko sama upravlja in je to izven
bilance družbe?
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Miha Krisch:
 Vsi partnerji na enak način nastopajo pri obnovi ter pri vlaganju v prostore in
opremo. To pomeni, da bo tudi nek drug partner ravno tako dobil fakturo za
najemnino oz. uporabnino opreme, poleg tega pa bo dobil še fakturo za
opravljeno razvojno storitev.
 S tem, ko Občina poravnava obveznosti do Razvojnega centra, je ona
upravičena uporabnica teh prostorov in lahko z njimi prosto razpolaga.
 Občina bo svoje interese uveljavljala v skladu z velikostjo svojega poslovnega
deleža. Manjši družbeniki pa bodo imeli tudi možnost, da imenujejo svojega
prokurista. To pomeni, da se štirje najmanjši družbeniki lahko med seboj
dogovorijo in imenujejo predstavnika, ki bo spremljal poslovanje uprave družbe
in s tem pazil na to, da bodo zastopani tudi interesi manjših družbenikov.
Aleš Nagode:
 Zanima ga, ali se tudi družbeno pogodbo lahko dobi na vpogled, ter ali ima
Občina že imenovanega prokurista, kdo bo zastopal interes Občine v vlaganjih,
kakšni bodo prostori, kdo bo vodil investicije ter kdo bo vodil nadzor
Miha Krisch:
 Osnutek družbene pogodbe je bil že ves čas dosegljiv na vpogled.
 Dosedanji razvoj dogodkov oz. zagon tega projekta je bil precej zahteven, tako
da to vprašanje še ni rešeno. Najprej se bo družba ustanovila, potem pa se bo
družbenikom dalo čas, da imenujejo prokuriste.
Aleš Nagode:
 Zanima ga, kdo konkretno prodaja prostore in kakšna je cena za kvadratni
meter.
Miha Krisch:
 Prodajalec teh prostorov je podjetje Ocean tec, cena za kvadratni meter pa je
okoli 505 EUR. Skupna cena za 6.850 m2 prostorov znaša 3.460.000 EUR.
Aleš Nagode:
 Prostore v tej hali preko svoje spletne strani prodaja tudi družba Medvešek
Pušnik in verjetno bi bilo prav, da se ta oglas sedaj umakne.
Borut Žigon:
 Veliko je bilo dvomov okoli lokacije, kjer naj bi se ta Razvojni center nahajal,
saj naj bi bil lociran zraven bio tržnice. Glede na to, da je partner v konzorciju
tudi družba Acroni, ga zanima, zakaj se ta dejavnost ne bi odvijala pri njih, saj
imajo veliko praznih hal.
Miha Krisch:
 Vedno se lahko najde kakšen prostor, ki bi bil bolj primeren, vendar tri podjetja
že delujejo na predlagani lokaciji, tudi ostala podjetja pa zanjo kažejo interes,
saj gre za podjetja, ki imajo komplementarne dejavnosti.
 Celoten kompleks sestavljajo industrijski objekti, ki so predvideni za namen
industrije. Za vsako dejavnost, ki se bo opravljala, pa so vplivi na okolje znotraj
določenih predpisov.
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Borut Žigon:
 Zanima ga, ali Občina res potrebuje neke dodatne poslovne prostore in sejno
sobo, saj po njegovem mnenju objekt Kolperna popolnoma zadostuje za
zadovoljevanje potreb Občine še kar nekaj let.
Mag. Valentina Gorišek:
 Če Občina Jesenice že vstopa v novo nastalo družbo, potem je zagotovitev
prostorov prva direktna korist, ki jo Občina od tega ima.
Aleš Nagode:
 V gradivu je navedeno, da bo novoustanovljeno podjetje prijavilo kar nekaj
patentov. Se pa v letih 2012, 2013 in 2014 predvideva investiranje v prijavo
patentov sredstva v višini 2.000 EUR letno. Sredstev za prijavo patentov je
precej premalo, saj te prijave stanejo veliko več, kot pa je v gradivu navedeno.
Miha Krisch:
 Pri pripravi finančnega načrta so bili izjemno pozorni na to, da so predvideli čim
nižje stroške. V nekaterih postavkah jih sedaj to tudi tepe, kajti višji stroški bi
pomenili tudi višje prihodke iz naslova subvencij.
 Patentna prijava na Slovenskem uradu za intelektualno lastnino je ocenjena na
okoli 1.600 EUR. Priznanje oz. verifikacija patenta v različnih državah sveta pa
je res večji strošek, vendar mora patent najprej prestati preizkus na
Slovenskem uradu.
Jože Zorc:
 Zanima ga, ko bo Občina podpisala pogodbo in bodo sredstva zagotovljena, ali
lahko potem Občina svoja vložena sredstva da v upravljanje drugi agenciji, če
je to v njenem interesu. Ali bi se ostali družbeniki s tem strinjali, ali bi bili proti?
Miha Krisch:
 Trenutno je v osnutku družbene pogodbe predvideno, da lahko družbeniki svoj
delež prodajo, če za tak predlog glasuje večina kapitala. S strani Ministrstva so
bile namreč v začetni fazi zelo jasne sugestije, da naj se oblika razvojnega
centra in podatki o družbenikih ne bi spreminjali.
Aleš Nagode:
 Občina Jesenice naj dejansko krije tiste stroške, ki bodo nastali na njenem
delu. Stroški, ki se pokrivajo v deležu 4,01 % so sigurno večji od stroškov, ki bi
se ustvarili na delu, ki je od Občine, torej na 270 m2.
 Zanima ga, kako visoki bodo mesečni obroki, ki jih bo plačevala Občina, saj so
v gradivu zopet navedeni različni podatki.
Mag. Valentina Gorišek:
 Pravilen znesek mesečnega obroka, ki ga bo plačevala Občina, je naveden v
predlogu sklepa. Občina bo plačala 42 mesečnih obrokov v višini 6.657,88
EUR. S tem so pokriti vsi stroški Občine, razen ustanovitvenega kapitala v
višini 48.110,00 EUR in stroškov garancije.
Anton Stražišar:
 Zanima ga, ali bo moral Razvojni center pred začetkom delovanja zaprositi za
okoljevarstveno dovoljenje in za okoljevarstveno soglasje.
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Miha Krisch:
 Aktivnosti za pridobivanje potrebnih dovoljenj potekajo, vendar s konkretnimi
dovoljenji sam ni seznanjen.
Boris Bregant:
 Odgovor je da, saj morajo vsa podjetja za izvajanje svoje dejavnosti v skladu s
sedaj veljavno zakonodajo imeti urejene vse dokumente. Vsi prostori sicer že
imajo uporabno dovoljenje, ki pa ga bo potrebno dopolniti glede na eventuelno
spremembo dejavnosti.
 Ta dovoljenja bo potrebno pridobiti, zato gre razvoj tudi v smeri, da se v
tehnološkem procesu razvijajo tehnologije, ki so okolju prijaznejše. Eden od
ciljev projekta je namreč tudi iskanje okolju prijaznejših tehnoloških rešitev.
Aleš Nagode:
 Glede na njegovo prejšnje vprašanje je gradivo nekoliko dvoumno napisano,
saj je navedeno, da Občina krije del stroškov. Ravno tako je napisan tudi
sklep, ki ga je potrebno nekoliko spremeniti, da bo prav razumljen.
Mag. Valentina Gorišek:
 V sklepu št. 2 se lahko črta beseda »del«.
Stevo Ščavničar:
 Če se v sklepu črta beseda »del«, to pomeni, da bo Občina plačevala
najemnino za te prostore, kar je nesprejemljivo.
 Zanima ga, kako je s sredstvi, ki bi jih potencialni najemnik plačal za najem
270 m2 občinskih prostorov.
Mag. Valentina Gorišek
 Če Občina 270m2 prostorov odda v najem, je dogovorjena najemnina 7 EUR
za kvadratni meter in prihodki od te najemnine so neposredni prihodki
občinskega proračuna.
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednje sklepe
ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE:
SKLEP:
1. Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da soglaša z vstopom Občine Jesenice v družbo
Razvojni center Jesenice, družba za razvoj novih materialov in tehnologij,
d.o.o., kot družbenik.
2. Na podlagi danega soglasja se potrdijo finančna sredstva v skupni vrednosti
327.741,35 €, ki predstavljajo 4,01 % delež Občine Jesenice. Občina Jesenice
od te vrednosti zagotavlja 279.631,35 EUR za pokritje stroškov nabave in
obnove poslovnega prostora, ter investicijske opreme, ter za kritje dela
stroškov delovanja Razvojnega centra Jesenice. Občina Jesenice zagotovi
tudi 48.110 EUR ustanovitvenega kapitala v novoustanovljeni družbi.
3. Odbor predlaga, da občinski svet občine Jesenice za ustanovitev navedene
družbe pooblasti župana za podpis družbene pogodbe in ostalih potrebnih
dokumentov ter o tem obvesti Občinski svet.
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PRISOTNIH - 7
ZA – 5
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE:
SKLEP:
1. Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da soglaša z vstopom Občine Jesenice v družbo Razvojni center Jesenice,
družba za razvoj novih materialov in tehnologij, d.o.o., kot družbenik.
2. Na podlagi danega soglasja se potrdijo finančna sredstva v skupni vrednosti
327.741,35 €, ki predstavljajo 4,01 % delež Občine Jesenice. Občina Jesenice
od te vrednosti zagotavlja 279.631,35 EUR za pokritje stroškov nabave in
obnove poslovnega prostora, ter investicijske opreme, ter za kritje dela
stroškov delovanja Razvojnega centra Jesenice. Občina Jesenice zagotovi
tudi 48.110 EUR ustanovitvenega kapitala v novoustanovljeni družbi.
3. Odbor predlaga, da občinski svet občine Jesenice za ustanovitev navedene
družbe pooblasti župana za podpis družbene pogodbe in ostalih potrebnih
dokumentov ter o tem obvesti Občinski svet.
PRISOTNIH - 7
ZA – 3
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.

Predsedujoči je s sejo zaključil ob 17.20 uri.

ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
ROBERT PAJK

PREDSEDNIK:
OTO KELIH

PREDSEDNIK:
MIHA REBOLJ
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