OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za gospodarstvo
Številka: 032-3/2007
Datum: 22.03.2007
SKRAJŠAN ZAPIS
4. REDNE SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO,
KI JE BILA V SREDO, 21.03.2007 OB 18.30 URI
V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA: Robert PAJK, Stanislav PEM, Branka DOBERŠEK (od
5. točke dnevnega reda dalje), Igor ARH, Marija KALAN, Stevo ŠČAVNIČAR (tudi kot
direktor RAGOR-ja), Marijan NIKOLAVČIČ, Matilda KLINAR in Hamdija
MULAHMETOVIČ (prisotnih 9 od 9 članov).
OSTALI PRISOTNI: Podžupan Boris BREGANT, Valentina GORIŠEK – vodja
Oddelka za okolje in prostor, Andraž TOLAR – Oddelek za okolje in prostor, Boža
KOVAČ – vodja Oddelka za gospodarstvo, Damjan JENSTERLE - APP ter mag.
Božena RONNER – svetovalka župana za Občinski svet.
Ker predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, je predsednik Odbora predlagal
v sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 3 redne seje Odbora z dne
15.02.2007.
2. Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2006 – HITRI
POSTOPEK.
3. Predlog Odloka o občinskih taksah v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
4. Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za
sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev in akcij v občini Jesenice.
5. Predlog sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Cesta železarjev – Gasilski
dom v postopku javne razgrnitve.
6. Poročilo o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2006 s finančnim
poročilom.
7. Predlog dodelitve sredstev javnega razpisa za prijavo podjetniških in razvojnih
projektov mladih na območju občine Jesenice v letu 2007.
8. Informacija o porabljenih sredstvih Javnega razpisa o dodeljevanju proračunskih
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Jesenice v letu
2006.
9. Informacija o porabljenih sredstvih Javnega razpisa o dodeljevanju sredstev
občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v občini
Jesenice v letu 2006.
10. Vprašanja in pobude.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 8
ZA - 8
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 3 REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 15.02.2007.
Razprave in pripomb na skrajšan zapis 3. redne seje Odbora ni bilo, zato je
predsednik dal na glasovanje naslednji
Sklep:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa in realizacija sprejetih sklepov 3. redne
seje Odbora za gospodarstvo z dne 15.02.2007.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 8
ZA – 7
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA
LETO 2006 – HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je podal podžupan Boris Bregant.
Tilka Klinar je povedala, da je na strani 201 navedeno, da je bilo za program reforme
kmetijstva in živilstva po veljavnem planu zagotovljenih 12.086 tisoč tolarjev. Poraba
pa je znašala 11.509 tisoč tolarjev, kar predstavlja 95,22 % realizacijo plana. Zanima
jo, kaj ni bilo realizirano?
Boris Bregant je pojasnil, da je glede na prispele prijave na javne razpise in glede na
razdeljena sredstva na tej postavki ostalo okoli 500 tisoč tolarjev neporabljenih
sredstev. Valentina Gorišek je še odgovorila, da so bila na tej postavki planirana tudi
sredstva za pripravo projekta za ribogojnico, vendar pa ta projekt ni bil realiziran.
Stevo Ščavničar, direktor RAGOR-ja, je dodatno pojasnil, da do realizacije projekta ni
prišlo iz razloga, ker ribiči niso izrazili svojega interesa za realizacijo tega projekta.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2006
po hitrem postopku.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 8
ZA – 8
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O OBČINSKIH TAKSAH V OBČINI JESENICE – PRVA
OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je Božena Ronner pojasnila, da je nov Zakon o financiranju
občin razveljavil Zakon o komunalnih taksah, zaradi česar tudi Odlok o komunalnih
taksah v občini Jesenice nima več zakonske podlage. Področje občinskih taks sedaj
ureja nov Zakon o financiranju občin, zato je potrebno sprejeti tudi nov odlok o
občinskih taksah.
Podžupan Boris Bregant je še povedal, da zakon ne dopušča več možnosti
predpisovanja plačila takse za igralne avtomate v javnih lokalih ter za vitrine, v
katerih se razstavlja blago zunaj poslovnih stavb. Posledica tega bo, da bodo v
občinskem proračunu manjši prihodki za okoli 3660 EUR.
Tilka Klinar je povedala, da je v Krajevni skupnosti Planina pod Golico zraven
gostilne Pri Čopu večje parkirišče, ki pa je velikokrat zasedeno, saj lastniki vikendov
tam pustijo svoja vozila. Zanima jo, kako je s plačevanjem komunalne takse za taka
parkirišča?
Igorja Arha je zanimalo, koliko sredstev je bilo pobranih iz naslova taks in, če je
dovoljenje za uporabo javnih površin povezano s pridobitvijo uporabnega dovoljenja.
Na vprašanje sta odgovorila Boris Bregant, ki je povedal, da se že iz Zaključnega
računa vidi, da je bil prihodek od taks v višini cca 5.800 tisoč tolarjev. Valentina
Gorišek pa, da za pridobitev gradbenega dovoljenja je Občina dala soglasje za
parkiranje na javnih površinah, če prostorski pogoji to dovoljujejo.
Božena Ronner je pojasnila, da je bila že na Odboru za stanovanjske zadeve dana
pobuda, da naj Komunalna direkcija pripravi seznam vseh javnih površin, na katerih
ima občina pravico zaračunavati komunalno takso.
Valentina Gorišek je povedala, da so javne ceste in javna parkirišča na podlagi
Zakona o javnih cestah definirani kot javno dobro, ki je na podlagi zakona dostopno
vsem pod enakimi pogoji. Komunalna taksa pa se zaračunava v primerih, ko nad
javnim dobrim pravna ali fizična oseba dobi posebno pravico rabe.
Marijan Nikolavčič je postavil vprašanje, kdo sedaj pobira parkirnino za parkirišče pri
Integralu, saj je Integralu ta najemna pogodba pretekla. Božena Ronner je pojasnila,
da je bila pogodba z Integralom podaljšana, tako da še vedno oni pobirajo parkirnino.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
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SKLEP:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o občinskih taksah v občini Jesenice v prvi obravnavi
z naslednjim pripombami in predlogi, da se:
 2. člen predlaganega Odloka razčleni tako, da se pojasnijo vse štiri točke oz.
pojmi, iz katerih bo nedvoumna vsebina posamezne točke. Tako dopolnjen
2. člen predloga odloka se pripravi za drugo obravnavo;
 do seje Občinskega sveta se pripravi seznam vseh površin za katere se bo
in se že pobira komunalna - občinska taksa;
 do seje Občinskega sveta se pripravi odgovor na vprašanje, kako se je
določila višina oz. vrednost točke za občinsko takso s kriteriji.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 8
ZA – 8
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG PRAVILNIKA O DODELJEVANJU SREDSTEV OBČINSKEGA
PRORAČUNA ZA SOFINANCIRANJE PRIPRAVE IN IZVEDBE TURISTIČNIH
PRIREDITEV IN AKCIJ V OBČINI JESENICE.
Uvodno obrazložitev Pravilnika je podala Boža Kovač.
V razpravi so sodelovali: Marijan Nikolavčič, Stevo Ščavničar in Boža Kovač.
Marijan Nikolavčič je postavil vprašanje, ali se na razpis za ta sredstva lahko prijavijo
tudi različna društva, ki organizirajo razstave (npr. rejci malih živali). Boža Kovač je
pojasnila, da se v okviru turističnih prireditev sredstva za te namene ne dodeljujejo.
Stevo Ščavničar je povedal, da so v 4. členu Pravilnika opredeljeni nameni za
dodeljevanje sredstev. Po njegovem mnenju so tradicionalne turistične prireditve
samo podmnožica vseh turističnih prireditev, zato ga zanima, zakaj so te prireditve
posebej naštete.
Boža Kovač je povedala, da so turistične prireditve širši pojem od tradicionalnih
prireditev. Tradicionalne turistične prireditve se lahko v skladu z 21. členom Zakona o
spodbujanju razvoja turizma izvajajo tudi na drugačen način, ker je zanje izražen
javni interes. Za te prireditve namreč ni nujno, da se izvajajo preko javnega razpisa.
Običajno so prijavitelji javni zavodi, krajevne skupnosti, turistično društvo, s tem, da
slednjemu direktno sredstev ni mogoče dodeliti.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pripravo in
organizacijo turističnih prireditev in akcij v občini Jesenice.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 8
ZA – 8
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA CESTA
ŽELEZARJEV – GASILSKI DOM V POSTOPKU JAVNE RAZGRNITVE.
Uvodno obrazložitev je dala Valentina Gorišek.
V razpravi so sodelovali: Igor Arh, Andraž Tolar, Boris Bregant, Damjan Jensterle in
Valentina Gorišek.
Igor Arh je postavil vprašanje, ali je možno, da se v času postopka javne razgrnitve
predlagajo še kakšne druge spremembe tega zazidalnega načrta?
Andraž Tolar je pojasnil, da je podjetja Čarman d.o.o. že pred časom izrazilo željo za
spremembo zazidalnega načrta na območju obratne ambulante. Ambulanta je
namreč po sedanjem zazidalnem načrtu predvidena za zdravstvene storitve, gospod
Mušič pa bi v delu te stavbe želel imeti tudi stanovanjske prostore.
Valentina Gorišek je povedala, da je predlog spremembe zazidalnega načrta
trenutno v postopku javne razgrnitve. To pomeni, da zainteresirana javnost nanj
lahko poda svoje pripombe, ko pa bodo potem te pripombe usklajene, pa bo
Občinskemu svetu predložen v sprejem odlok o spremembah in dopolnitvah tega
zazidalnega načrta.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo se je seznanil in obravnaval predlog sprememb in
dopolnitev ZN Cesta železarjev – gasilski dom v postopku javne razgrnitve
predloga.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 9
ZA – 9
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
POROČILO O DELU RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE ZA LETO
2006 S FINANČNIM POROČILOM.
Poročilo od delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2006 sta obrazložila
Boža Kovač in Stevo Ščavničar – direktor RAGOR-ja.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
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SKLEP:
Odbor za gospodarstvo se je seznanil s Poročilom o delu RAGOR za leto 2006
s finančnim poročilom.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 9
ZA – 9
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG DODELITVE SREDSTEV JAVNEGA RAZPISA ZA PRIJAVO
PODJETNIŠKIH IN RAZVOJNIH PROJEKTOV MLADIH NA OBMOČJU OBČINE
JESENICE V LETU 2007.
Predlog dodelitve sredstev za podjetniške in razvojne projekte mladih je obrazložila
Boža Kovač.
Igor Arh je pojasnil, da je tudi sam član komisije, ki je te predloge obravnavala.
Komisija je prišla do ugotovitve, da bo bilo potrebno v prihodnje delno spremeniti
kriterije, zato predlaga, da se pripravi nov pravilnik za dodelitev teh sredstev.
Boža Kovač je povedala, da pravilnika ni potrebno spreminjati, potrebno pa je za
drugi razpis popraviti razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija in ocenjevalni
listi so narejeni tako, da se najprej preverja administrativna ustreznost, potem pa se
ocenjuje vloge. Nikjer pa ni napisano, da se vloge, ki ne ustrezajo osnovnim
namenom razpisa, že v vmesni fazi izločijo in se sploh ne ocenjujejo.
Stevo Ščavničar je postavil vprašanje, ali je možno predlagati, da se kateri od
prijaviteljev, ki je že pridobil sredstva, poteguje za več sredstev in tako razširi svoj
obseg naloge?
Boža Kovač je pojasnila, da v tem delu to ni mogoče, ker spreminjanje vloge ni
dovoljeno, sploh pa to ni dovoljeno na pobudo občine.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednje
SKLEPE:
1. Višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za izvajanje podjetniških in
razvojnih projektov mladih na območju občine Jesenice, znaša za leto 2007
4.173 €. Sredstva, za izvajanje podjetniških in razvojnih projektov mladih na
območju občine Jesenice, se dodelijo dvema prosilcema, in sicer:
-

fizični osebi Klemenu Klinar, Plavški Rovt 14, 4270 Jesenice, za projekt z
naslovom Evidenca degradiranih površin v občini Jesenice v višini 888 €.
Projekt je zasedel 1. mesto pri ocenjevanju vlog;
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-

Srednji šoli Jesenice, Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice, se za projekt z
naslovom Šolsko glasilo, dodelijo sredstva v višini 1.000 €. Projekt je
zasedel pri ocenjevanju projektov 2. mesto.

2. Nepovratna sredstva se ne dodelijo prijaviteljem:
-

fizični osebi Verici Petrovi, Hrušica 121, 4276 Hrušica, za projekt z naslovom
Mladi spoznavajo Azijo;

-

fizični osebi Petri Klinar, Plavški Rovt 14, 4270 Jesenice, za projekt z
naslovom Etno – naravoslovni dan pod Karavankami;

-

samostojnemu podjetniku Sanelu Ključanin, Mladinska cesta 6, Slovenski
Javornik, 4270 Jesenice, za projekt z naslovom Multikulturni koncert s
Halidom Bešlićem. Projekt ni v skladu z nameni in cilji razpisa in se vlogo
zavrne.

3. Za neporabljena sredstva v višini 2.285 € se ponovno objavi javni razpis.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 8
ZA – 8
Sklepi so bili sprejeti.
Opomba: Tilka Klinar je bila zaradi sorodstvenih vezi po 107. členu Statuta občine
Jesenice izločena iz glasovanja.

TOČKA 8:
INFORMACIJA O PORABLJENIH SREDSTVIH JAVNEGA RAZPISA O
DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ
KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI JESENICE V LETU 2006.
Uvodno obrazložitev je dala Boža Kovač.
Po krajši razpravi članov Odbora o tem, kje je Glavičeva ulica, je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo sprejema Informacijo o porabljenih sredstvih javnega
razpisa o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v občini Jesenice v letu 2006.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 9
ZA – 8
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 9:
INFORMACIJA O PORABLJENIH SREDSTVIH JAVNEGA RAZPISA O
DODELJEVANJU SREDSTEV OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA POSPEŠEVANJE
RAZVOJA OBRTI IN PODJETNIŠTVA V OBČINI JESENICE V LETU 2006.
Uvodno obrazložitev je dala Boža Kovač.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo sprejema Informacijo o porabljenih sredstvih Javnega
razpisa o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja obrti in podjetništva v občini Jesenice v letu 2006.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 9
ZA – 8
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
10.1 Branka Doberšek:
Predlaga, da se v Pravilniku o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za
sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev in akcij v občini Jesenice med
tradicionalne turistične prireditve vključi tudi Kurirski smuk na Pristavi.

10.2 Marijan Nikolavčič:
V prejšnjem mandatu Občinskega sveta je bil sprejet sklep, da se proda oz. odda
najemniku parkirišče na Spodnjem Plavžu (nasproti carine). Zanima ga, ali je sedaj to
parkirišče prodano, ali je dano v najem? Predlaga pa tudi, da se na to parkirišče
postavi parkirni avtomat, da bodo vsi, ki tam parkirajo, plačali parkirnino.
Boris Bregant – odgovor:
Del parkirišča je bil na javnem razpisu prodan zainteresirani stranki, ki pa še do
danes ni poravnala kupnine. Stranka še vedno trdi, da bo kupnino poravnala, jo je pa
Občina že obvestila, da bo zadržala plačano aro in odpovedala sklenjeno pogodbo,
ker iz neznanih razlogov ni prišlo do pravnega posla.

10.3 Marijan Nikolavčič:
Zanima ga, kdaj bo občina dobila še enega komunalnega redarja? Občina naj bi
namreč imela vsaj dva komunalna redarja, tako da bi lahko eden opravljal delo
dopoldan, eden pa popoldan.
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10.4 Marijan Nikolavčič:
Predlaga, da bi bile vse ceste, ki peljejo iz Tavčarjeve ulice na Cesto Revolucije,
enosmerne, saj bi s tem zmanjšali težave v prometu in tudi hudo jezo voznikov, saj
sedaj nekateri s svojimi vozili vozijo že kar po zelenicah. Predlaga, da občina
ustanovi neko komisijo, ki bi pripravila predloge, katere zelenice se lahko zmanjšajo,
in se na tem prostoru potem naredijo dodatni parkirni prostori.
10.5 Tilka Klinar:
Že večkrat je bila razprava o tem, da so površine gozdnih cest, ki potekajo po občini
Jesenice, še vedno vpisane na lastnike gozdov. Te ceste niso bile odmerjene, tako
da so bili lastniki še vedno obremenjeni s plačevanjem katastrskega dohodka tudi za
te površine. Zavod za gozdove pa je pred enim tednom posredoval informacijo, da so
te gozdne ceste odmerjene in da so tudi znižani katastrski dohodki. Ker se ta
informacija nanaša tudi na lastnike gozdov, predlaga, da se jo objavi tudi v
Jeseniških novicah.

10.6 Tilka Klinar:
V letošnji zimi je zapadli sneg na nadmorski višini 800 – 1000 m povzročil na drevju
precej škode. Tudi v Zoisovem parku na Pristavi je veliko drevja polomljenega, zato
predlaga, da se to stanje v parku čim prej sanira.

10.7 Tilka Klinar:
Na skupni seji Zavoda za gozdove in kmetijcev se je razpravljalo tudi o prostorskih
planih občin. Ugotovljeno je bilo, da naj se v primerih, ko se bodo sprejemale
spremembe in dopolnitve prostorskih planov, pozornost nameni tudi meji med
gospodarskim oz. varovalnim gozdom in kmetijskimi oz. pašnimi površinami.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

ZAPISALA:
BOŽENA RONNER

PREDSEDNIK:
ROBERT PAJK
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