OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za gospodarstvo

Številka: 032-2/2008
Datum: 20.02.2008

SKRAJŠAN ZAPIS
13. REDNE SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO,
KI JE BILA V SREDO, 20.02.2008 OB 16.00 URI
V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Robert PAJK, Marija KALAN, Stevo ŠČAVNIČAR, Stanislav PEM, Marijan
NIKOLAVČIČ, Branka DOBERŠEK in Hamdija MULAHMETOVIČ.
OPRAVIČENO ODSOTNA: Igor ARH in Tilka KLINAR
OSTALI PRISOTNI: podžupan Boris BREGANT, Slavka BRELIH – direktorica
občinske uprave, Tomaž VIDMAR – direktor Komunalne direkcije, Metka ZALOKAR
– Oddelek za gospodarstvo, mag. Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in
prostor in Božena Ronner.
Ker predlogov za spremembo ni bilo, je predsednik Odbora predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 12 redne seje Odbora z dne
24.01.2008.
2. Predlog obvezne razlage 34. člena Odloka o ureditvenem načrtu Stara Sava –
HITRI POSTOPEK.
3. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin občine
Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
4. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju
državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice.
5. Predlog sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2008 – 2011.
6. Predlog Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine
Jesenice za leti 2008 in 2009 – dopolnitev.
7. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil sprejet.
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Točka 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 12 redne seje Odbora z dne
24.01.2008.
Razprave in pripomb na skrajšan zapis 12. redne seje Odbora ni bilo, zato je
predsednik dal na glasovanje naslednji
Sklep:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 12. redne seje
Odbora za gospodarstvo z dne 24.1. 2008.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

Točka 2:
Predlog obvezne razlage 34. člena Odloka o ureditvenem načrtu Stara Sava –
HITRI POSTOPEK.
Predlagani odlok je obrazložila Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Odbor za gospodarstvo nima pripomb na besedilo predlagane obvezne razlage
34. člena Odloka o ureditvenem načrtu Stara Sava, zato predlaga Občinskemu
svetu, da ga sprejme po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

Točka 3:
Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
Uvodna pojasnila k odloku je dal Tomaž Vidmar.
V razpravi je Marijan Nikolavčič predlagal in prosil, da se njegov predlog tudi
zapiše, da se dopolni 5. člen odloka tako, da se v Svet za varstvo uporabnikov javnih
dobrin iz vsake krajevne skupnost imenuje še po enega člana - občana, uporabnika
javnih dobrin.
Tomaž Vidmar:
Predsedniki krajevnih skupnosti so tudi občani in ob enem uporabniki javni dobrin.
Posvetovalni kolegij župana, sestavljeni iz predsednikov svetov krajevnih skupnosti
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so posvetovalni organ, daje predloge županu, usklajuje in zastopa interese
uporabnikov, sicer pa je to napisano v 3. členu odloka.
Stevo Ščavničar:
Krajevne skupnosti imajo pregled nad vso problematiko, ki je na njihovem območju,
zato je dobro, da je tako zapisano. V predlaganem primeru bi KS vzeli pomen.
Marina Kalan:
Zagotavlja, da se vsa problematika, ki se na določenem območju zgodi rešuje preko
krajevne skupnosti.
Stanislav Pem:
V kolikor ne bi bilo nobenih drugih ovir za spremembo tega člana se mu kljub temu
zdi nesmiselno, da bi bil ta organ tako številčno sestavljen, saj bi imel kar 18-članov.
Božena Ronner:
Predlog ni mogoče realizirati, ker je besedilo 5. člena usklajeno s Statutom občine.
108. člen Statuta določa, da ima občina svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
naloge pa opravlja posvetovalni kolegij. Posvetovalni kolegij župana je sestavljen iz
predsednikov krajevnih skupnosti. Enaka dikcija je napisana tudi v odloku o
gospodarskih javnih službah, ki ga je občinski svet že sprejel, zato je prepričana, da
tega člena ni mogoče drugače napisati, kot je.
Marija Nikolavčič:
Lahko pa se spremeni Statut.
Po razpravi in pred predlogom sklepa je bila postavljena dilema, kako ravnati v
primeru, ko so stališča članov odbora drugačna od predlaganega sklepa, napisanega
v gradivu. Ali se glasuje o takem stališču ali ne?
Stevo Ščavničar je bil mnenja, da se predlog sklepa da na glasovanje. V primeru,
da predlagani sklep ni izglasovan pa se lahko glasuje o drugem, predlaganem
sklepu, predlogu.
Po razpravi predsednika Roberta Pajka, Steva Ščavničarja in Valentine Gorišek je
predsednik dal na glasovanje naslednji
Sklep:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih
dobrin občine Jesenice v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 6
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.
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Točka 4:
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju
državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice.

Predlagani Pravilnik je obrazložila Metka Zalokar, ki je odgovorila na vprašanja
Marine Kalan glede vsebine oz. pomena 6. člena veljavnega pravilnika in na
vprašanje Steva Ščavničarja glede napisanega postopka izbire banke.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju
državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice v
predloženem besedilu.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

Točka 5:
Predlog sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2008 – 2011.
Spremembe Načrta razvojnih programov je obrazložil Boris Bregant in odgovarjal na
vprašanja, dana v razpravi.
V razpravi sta sodelovala in postavljala vprašanja Robert Pajk in Stevo Ščavničar.
Boris Bregant je navedel vzrok za 27,82 % odstopanje od projekta. Ker načrtovana
investicija presega 20 % o tem ne more odločati župan sam, marveč Občinski svet.
Skladno z ocenami, ki izhajajo iz PZI, se pričakuje odstopanje od prvotno ocenjene
vrednosti projekta. Ob tem je navedel tudi to, da je predlagana sprememba NRP ena
izmed pogojev za pripravo besedila javnega razpisa. Sklep občinskega sveta je
nujen zato, ker razpisa brez sklepa ni mogoče objaviti.
Cene v gradbeništvu so se nenehno povečevale, sedaj upa, da se to ne bo več
zgodilo. Pri tem predlogu ne gre za povečevanje proračunskih sredstev, temveč le
za prerazporeditve znotraj te investicije, ki zajema v 1. fazi zajema le izgradnjo
komunalne infrastrukture, t.j. prometne ureditve, parkirišča, zunanja ureditve.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Sprejme se predlog sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2008 –
2011 za projekta Revitalizacija območja Fiprom – komunalna infrastruktura
(šifra NRP: OB041-06-0033) in Revitalizacija območja Fiprom – nakupi in
adaptacija objektov (šifra NRP: OB041-07-0014) v predlaganem besedilu.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.
Točka 6:
Predlog Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 – dopolnitev.
Predlagano spremembo letnega načrta je pojasnila Valentina Gorišek. Povedala je,
da gre tukaj za eno samo spremembo. Strokovne službe predlagajo, da se letni načrt
razpolaganja z nepremičnim premoženjem dopolni, ker brez sklepa ni mogoče izvesti
ostale aktivnosti.
Ker razprave ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Sprejme se dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem – poslovni prostor, delavnica vulkanizerstvo – bivši objekt Elima,
v izmeri 110, 25 m², v lasti Občine Jesenice, za leti 2008 in 2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

Točka 7:
Vprašanja in pobude.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 16.35 uri.

Zapisala:
Božena Ronner

Predsednik:
Robert Pajk
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