OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za gospodarstvo
Številka: 032-04/2008
Datum: 18.04.2008
SKRAJŠAN ZAPIS
15. REDNE SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO,
KI JE BILA V ČETRTEK, 17.04.2008 OB 16.00 URI
V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Robert PAJK, Marija KALAN, Stanislav PEM, Marijan NIKOLAVČIČ, Branka
DOBERŠEK, Hamdija MULAHMETOVIČ, Stevo ŠČAVNIČAR (tudi kot direktor
RAGOR-ja), Igor ARH in Tilka KLINAR.
OSTALI PRISOTNI: podžupan Boris BREGANT, Slavka BRELIH – direktorica
občinske uprave, mag. Valentina GORIŠEK, Andraž TOLAR – Oddelek za okolje in
prostor in mag. Božena RONNER – svetovalka župana za Občinski svet.
Ker predlogov za spremembo ni bilo, je predsednik Odbora predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 14. redne seje Odbora z dne
20.03.2008.
2. Predlog Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA.
3. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje
občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
4. Poročilo o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2007 s finančnim
poročilom.
5. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 14. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 20.03.2008.
Razprave in pripomb na skrajšan zapis 14. redne seje Odbora ni bilo, zato je
predsednik dal na glasovanje naslednji
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SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 14. redne seje
Odbora za gospodarstvo z dne 20.03. 2008.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 8
ZA - 8
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG POSLOVNIKA O DELU OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE –
DRUGA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je Božena Ronner povedala bistvene razlike med besedilom
Poslovnika iz prve in druge obravnave. Pojasnila je, katere pripombe in predlogi so
bili upoštevani in vključene v besedilo za drugo obravnavo ter vzroke, zakaj nekaterih
predlogov ni bilo mogoče vključiti vanj. Opozorila pa je tudi, da se sme v drugi
obravnavi besedilo Poslovnika spreminjati le z vlaganjem amandmajev.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice v drugi
obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA – 8
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
ZA OBMOČJE OBČINE JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je dala Valentina Gorišek, ki je odgovorila tudi na vprašanje
Marijana Nikolavčiča, da bo Davčna uprava zavezancem za plačilo nadomestila
poslala odločbe in tudi položnice za plačilo nadomestila.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
prejme predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za
območje občine Jesenice v drugi obravnavi.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
POROČILO O DELU RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE ZA LETO
2007 S FINANČNIM POROČILOM.
Uvodno obrazložitev je dal Stevo Ščavničar, direktor RAGOR-ja.
V razpravi so sodelovali Tilka Klinar, Stevo Ščavničar, Robert Pajk, Igor Arh in
Božena Ronner.
Tilka Klinar je povedala, da je pohvalno, da ima RAGOR pozitivni finančni rezultata
poslovanja. Zanima pa jo, ali bodo po izvedeni reorganizaciji razvojnih agencij,
delavci RAGOR-ja še vedno opravljali svoje delo na sedanji lokaciji? Zdi se ji namreč
pomembno, da je vsaj za manjše projekte RAGOR na dosegu roku in da ni potrebno
za vsako stvar hodit v Kranj.
Za projekte, ki jih je izvajal RAGOR, je bila vedno večinski naročnik Občina Jesenice
Zanima jo, ali so ostale občine ustanoviteljice že začele bolje sodelovati in naročati
več projektov, ali je Občina Jesenice še vedno večinski naročnik projektov, ki jih
izvaja RAGOR?
Stevo Ščavničar je odgovoril, da je RAGOR samo eno leto posloval z izgubo, sicer
pa je bil rezultat poslovanja vedno pozitiven. Delo bo po reorganizaciji potekalo na
isti lokaciji kot do sedaj, tudi organizacija pa je predvidena na ta način, da imajo
posamezne razvojne agencije veliko avtonomijo, kar tudi pomeni, da bodo
ustanovitelji RAGOR-ja dali soglasje k imenovanju vodje oz. direktorja enote.
Lokacija dela se bo včasih spremenila samo zaradi izvajanja določenih projektov, pri
katerih bo večji poudarek dan regijskemu razvoju.
Pojasnil pa je tudi, da je iz tabele na strani 21 razvidno, koliko projektov je v letu
2007 naročila posamezna občina. Izmed občin je Občina Jesenice še vedno večinski
naročnik, ni pa več večinski naročnik med vsemi naročniki, ki naročajo projekte pri
RAGOR-ju. Med ostalimi naročniki pa je največji naročnik BSC, za katerega RAGOR
opravlja določene naloge, katere so prej posamično naročale občine.
Robert Pajk je pohvalil pozitiven rezultat poslovanja RAGOR-ja, ki je bil predvsem
dosežen predvsem na račun zmanjšanih stroškov dela. Zanima pa ga tudi, ali
RAGOR še kaj dela na projektu za ureditev kolesarskih poti?
Stevo Ščavničar je pojasnil, da se je velik del sredstev prihranil pri stroških dela, tudi
iz razloga, ker se je del nalog opravilo preko študentskega servisa. Pri nekaterih
projektih se je namreč kot podizvajalce lahko angažiralo tudi študente, ki so izvajali
predvsem ankete.
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RAGOR je za kolesarske poti zadolžen na nivoju regije. V okviru tega se je izvajal
regijski projekt, s katerim so se razmejile državne kolesarske poti in lokalne
kolesarske poti, ki jih občine same financirajo, se pa priklapljajo na državne ceste.
Rezultat tega je projekt, ki se letos nadaljuje z občino Bohinj. Vrednost tega projekta
je okoli 600.000 EUR, gre pa za kolesarsko pot v bližini Bohinjske Bistrice.
Tilka Klinar je povedala, da je bil v okviru projektov razvoja turizma na Jesenicah
izveden tudi natečaj za najboljši spominek. Zanima jo, kakšen je ta spominek, ki je
zmagal na natečaju?
Stevo Ščavničar je odgovoril, da je bila javno objavljena razglasitev rezultatov
natečaja, kjer so bili predstavljeni vsi sodelujočo spominki. Občina Jesenice pa je tudi
naročila 50 teh spominkov, čeprav je avtor spominka naknadno spremenil njegovo
ceno iz 4 na 8 EUR.
Božena Ronner je pojasnila, da je Občina Jesenice res nameravala naročiti 50
spominkov, vendar pa je od te namere odstopila, saj je avtor kar za 100 % dvignil
ceno spominka. Po drugi strani pa je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da ima Občina
Jesenice sprejet odlok, ki določa načine ravnanja z občinskimi simboli ter da avtor
spominka ni pridobil nobenega dovoljenja od Občine, da lahko uporablja njen grb.
Igor Arh je postavil vprašanje, ali ima RAGOR za leto 2008 že sklenjenih kaj pogodb
za izvajanje projektov.
Stevo Ščavničar je odgovoril, da je za leto 2008 že sklenjenih nekaj pogodb, tako da
aktivnosti potekajo po zastavljenem planu. Tveganje pa obstaja edino pri izvajanju
čezmejnega projekta za ureditev konjeniških poti. Ta razpis namreč še ni bil
objavljen, čeprav bi moral biti objavljen že lansko leto decembra.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo se je seznanil s Poročilom o delu RAGOR za leto 2007
s finančnim poročilom.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
5.1 Marija Nikolavčič:
Podjetje JEKO-IN, d.o.o., Jesenice je v letošnjem letu že v mesecu aprilu poslalo
položnice za plačilo najemnine za grobove. V preteklih letih je bilo dogovorjeno, da
se občanom najemnina za grobe zaračuna v poletnih mesecih oz. po zaključku
kurilne sezone. Ogrevanje je za občane velik strošek, zato naj se tudi letos upošteva
dogovor o plačilu najemnine za grobe po zaključku ogrevalne sezone.
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5.2 Tilka Klinar:
V gradivu za 17. sejo Občinskega sveta so predstavljene tudi programske zasnove
za ureditveno območje Belcijan. Vendar pa na občnem zboru PGD Planina pod
Golico o tem ni bilo govora, zato se ji postavlja vprašanje, ali je bilo sploh doseženo
predhodno soglasje z gasilci, da se gasilski dom lahko adaptira? Med ljudmi je
namreč glede dozidave gasilskega doma precej deljeno mnenje.
Boris Bregant – odgovor:
Programske zasnove za ureditveno območje Belcijan so narejene na novo, kar
pomeni, da jih nihče še ni mogel obravnavati. Gasilci vedno želijo biti v svojem
gasilnem domu čim bolj sami in neodvisni od kogarkoli, vendar pa je bil v primeru
gasilskega doma Planina pod Golico dosežen skupen dogovor o ureditvi tega
objekta.
Slavka Brelih – odgovor:
Glede ureditve gasilskega doma v Planini pod Golico je bilo sklicanih že več
sestankov s predstavniki Krajevne skupnosti, turističnega društva in tudi gasilskega
društva. Gasilci so na teh sestankih povedali, da so se v okviru svojih organov
dogovorili in soglašajo s tem projektom, ki med drugim pomeni za gasilsko društvo
tudi razbremenitev finančnih obveznosti. Krajevna skupnost pa je ravno tako že dala
soglasje, da se začne izvajati predvidene aktivnosti.

5.3 Robert Pajk:
Na prejšnji seji Odbora je predlagal, da se na današnjo sejo povabi tudi direktorja
Komunalne direkcije, da bo pojasnil na kakšen način bi se dalo najhitreje zgraditi
povezovalno cesto, ki je povezana s projektom doinštalacije HE Moste. Ker je bil
direktor Komunalne direkcije prepozno obveščen o današnjem sklicu seje, se ga
povabi na majsko sejo Odbora, da bo pojasnil omenjeno tematiko.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 16.40 uri.

ZAPISALA:
MOJCA RAZINGER

PREDSEDNIK:
ROBERT PAJK
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