OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za gospodarstvo

Številka: 032-09/2008
Datum: 17.10.2008

SKRAJŠAN ZAPIS
18. REDNE SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO,
KI JE BILA V ČETRTEK, 16.10.2008 OB 16.00 URI
V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Robert PAJK, Stanislav PEM, Marijan NIKOLAVČIČ, Branka DOBERŠEK, Hamdija
MULAHMETOVIČ, Stevo ŠČAVNIČAR, Tilka KLINAR, Marija KALAN in Igor ARH.
OSTALI PRISOTNI: podžupan Boris BREGANT, Valentina GORIŠEK – vodja
Oddelka za okolje in prostor ter Saša ŽOHAR – Oddelek za gospodarstvo.
Ker predlogov za spremembo ni bilo, je predsednik Odbora predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 17. redne seje Odbora z dne
18.09.2008.
2. Predlog Pravilnika o določitvi meril za določitev podaljšanja obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na
območju občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
3. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 17. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 18.09.2008.
Razprave in pripomb na skrajšan zapis 17. redne seje Odbora ni bilo, zato je
predsednik dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 17. redne seje
Odbora za gospodarstvo z dne 18.09.2008.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG PRAVILNIKA O DOLOČITVI MERIL ZA DOLOČITEV PODALJŠANJA
OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ, NA KATERIH SE
OPRAVLJA GOSTINSKA DEJAVNOST V OBČINI JESENICE – DRUGA
OBAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je dala mag. Valentina Gorišek.
Marijan Nikolavčič je predlagal, da naj se namesto soglasja od upravnika stavbe,
raje pridobi soglasje od sveta stanovalcev stavbe.
Mag. Valentina Gorišek je odgovorila, da se lahko pridobi tudi soglasje od sveta
stanovalcev stavbe, vendar mora Odbor sprejeti ustrezen amandma za spremembo
prve alineje 7. člena Pravilnika.
Stevo Ščavničar je postavil vprašanje, kam sodijo mednarodni vlaki, ki ustavljajo na
železniški postaji, in na katerih se ravno tako streže hrana in pijača.
Mag. Valentina Gorišek je odgovorila, da vlaki ne sodijo v ta sklop, dopušča pa se
možnost, da se za železniško postajo da soglasje za obratovanje od 0 – 24 ure, ker
se tak predlog pripravlja tudi na državni ravni.
Igor Arh je povedal, da 13. člen določa, da gostinec lahko brez dovoljenja obratuje
dlje časa kot traja obratovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ter ob
pustovanju in martinovanju. Zanima ga, ali je v teh primerih smiselno od gostinca
zahtevati, da pristojni organ obvesti, da bo obratoval dalj časa.
Mag. Valentina Gorišek je povedala, da bi bila taka določba brezpredmetna, ker se
nikogar ne more kaznovati, če takega obvestila ne posreduje. Verjetno pa bo ob takih
dnevih vsak gostinec na široko oglaševal, da bo njegov lokal obratoval.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
AMANDMA:
V prvi alineji 7. člena Pravilnika o določitvi meril za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost v občini Jesenice se črta besedilo »soglasje uporabnika
stavbe« in se ga nadomesti z besedilom »soglasje sveta stanovalcev stavbe«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA – 9
Amandma je bil sprejet.
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SKLEP:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Pravilnika o določitvi meril za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost v občini Jesenice v drugi obravnavi s sprejetim
amandmajem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA – 9
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
3.1 Tilka Klinar:
Občina Jesenice je objavila javni razpis za dodelitev sredstev za namen ohranjanja in
razvoja kmetijstva. Slišati je, da je bilo na drugem roku, ki je potekel meseca oktobra,
nekaj prijav, vendar naj zaradi nedorečenih meril za določene namene, ta sredstva
ne bi mogli razdeliti. Zanima jo, kaj lahko strokovne službe naredijo, da bodo
sredstva, ki so v proračunu rezervirana za ta namen, tudi porabljena? Ali je možno
merila še v letošnjem letu dodelati in sredstva razdeliti po prijavah na razpis oz. kaj
narediti, da se ne bo konec leta izkazovalo, da so sredstva na tej postavki ostala
neporabljena ?
Mag. Valentina Gorišek:
22. februarja je bil objavljen javni razpis za osem ukrepov. Za prvi del ukrepov je
razpis potekel meseca aprila, za ostale tri ukrepe pa 1. oktobra. Za prvi del razpisa
so bili kriteriji dodelani, merila pa so bila objavljena skupaj z javnim razpisom. Za
drugi del ukrepov pa je komisija 1. oktobra potrdila zaključek razpisa, preštela prijave
in odprla komisijske ponudbe. Potem pa je komisija ugotovila, da ni ustreznih meril in
zato teh ponudb ne more oceniti. Komisija bi tako sredstva lahko razdelila samo brez
meril, vendar taka razdelitev ne bi imela pravne podlage in ne bi bila zakonita. Ravno
tako pa tudi ni mogoče meril izdelati naknadno, ker morajo biti merila objavljena
hkrati z razpisom in ker bi naknadna določitev meril lahko postavila dvom o
nepristranskosti komisije, saj je le-ta že odprla prijave. Če bi bilo sredstev dovolj za
vse prijavitelje, potem bi sredstva lahko razdelili, vendar pa je dejstvo, da teh
sredstev ni dovolj za vse, zato je potrebno imeti merila, po katerih se bodo ta
sredstva lahko za posamezen ukrep dodelila v določenem deležu. Ker je za objavo
novega razpisa z merili v letošnjem letu premalo časa, je najbolj primerna rešitev, da
se ob spremembi proračuna za leto 2009 ostanek sredstev prenese v leto 2009 in
porabi za isti namen, kot je bil določen v letu 2008.
Boris Bregant:
Prenos sredstev v naslednje leto ni enostaven, kajti ko se obračunsko leto zaključi,
se ostanek sredstev v naslednje leto ne prenese po posameznih postavkah, ampak
se prenese v integralni proračun. Zato bo ta sredstva za točno določen namen lažje
prenesti ob eventualnem rebalansu proračuna za leto 2009, kot pa po zaključnem
računu za leto 2008.
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Tilka Klinar:
Za prijavitelje na drugi del razpisa ta odločitev ni poštena, saj so se oni prijavili na
razpis s svojimi investicijami, in če bi letos lahko ta sredstva pokoristili, bi se drugo
leto lahko prijavili z drugo investicijo. Ker so prijavitelji imeli tudi stroške z vlogami, se
boji, kako bodo odreagirali na odločitev, da se sredstva ne razdelijo.
Mag. Valentina Gorišek:
Strokovna komisija je iskala možnosti, kako razdeliti sredstva, vendar v trenutku, ko
bi ta komisija odločila brez meril, bi kršila javni razpis in v tem primeru razpis sploh ni
več potreben. Odločanje brez meril je namreč dodeljevanje sredstev po načinu, kakor
komu paše. Poleg tega pa je po Pravilniku potrebno v Ljubljano tudi poročati o
razdelitvi teh sredstev, saj gre za dodeljevanje državnih pomoči.
Tilka Klinar:
Predlaga, da Odbor sprejme pobudo, da podpira predlog, da se neporabljena
sredstva prenesejo v leto 2009 in porabijo za isti namen. Ni ji pa znano, da bi ostale
občine sploh imele merila za razdeljevanje sredstev za te namene. V občini Kranjska
Gora meril sigurno nimajo, ampak komisija, ki je imenovana s strani župana,
prevzema odgovornost za razdelitev sredstev. Določen je edino odstotek, koliko
sredstev lahko nekdo dobi, praksa pa je tudi, da kmečki zavarovanci dobijo nekoliko
višji odstotek sredstev.
Branka Doberšek:
Zanima jo, kdo je dolžan pripraviti merila, ter kako so se sredstva dodelila v lanskem
letu, če ni bilo meril.
Mag. Valentina Gorišek:
Merila pripravi komisija, sestavljena iz članov občinske uprave in iz zunanjih članov.
Tilka Klinar:
Lansko leto je bil samo en razpisni rok, zato so se sredstva po posameznih ukrepih
lahko enakovredno razdelila po možnih odstotkih.
Stevo Ščavničar:
Če ni točno določeno, koliko časa mora biti razpis odprt, potem je glede na zakonske
termine izvedljivo, da se sredstva razdelijo še v letošnjem letu.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem naslednjo
POBUDO:
Odbor za gospodarstvo predlaga, da občinska uprava preuči možnost, da se še
v letošnjem letu ponovi razpis in dodeli sredstva za namene ohranjanja in
razvoja kmetijstva. V primeru, da to ni mogoče, pa naj občinska uprava preuči
vse možnosti, da se ostanek sredstev na tej proračunski postavki prenese v
leto 2009 in porabi za isti namen.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA – 9
Pobuda je bil sprejeta.
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3.2 Tilka Klinar:
Predlaga, da naj bi občinska redarska služba imela kontrolo tudi nad potepuškimi psi
in nad vožnjo po gozdnih cestah. Po teh gozdnih cestah se namreč med drugim vozi
veliko štirikolesnikov, tudi iz tujine, ki povzročajo hrup in delajo škodo v prostoru.

3.3 Tilka Klinar:
Na državnem nivoju se pripravlja neka uredba o uporabi gozdnih cest, zato občinski
upravi daje pobudo, naj na državo posreduje predlog, da se v to uredbo vnese tudi
nek nadzor nad uporabo teh cest. Zavod za gozdove bi namreč lahko samo na
nekaterih delih gozdnih cest omejil promet, drugače pa se teh cest ne da kar zapreti,
zato je nujno potrebno uvesti nek nadzor nad vožnjo po teh cestah.
Boris Bregant:
Najprej je verjetno potrebno sprejeti ustrezno zakonodajo, da bo inšpekcijska služba
sploh imela neko osnovo za učinkovito delo na tem področju.

3.4 Tilka Klinar:
Po planinah Svečica, Kočna, Pusti Rovt in Zelenica so se zelo razmnožili divji prašiči,
ki so te planine precej uničili. Zato daje pobudo, da se ob sprejemu gozdno
gojitvenega načrta in lovsko gojitvenega načrta predlaga, da se poveča odstrel
divjega prašiča, krokarjev in sivih vran. Krokarji so zaščitena živalska vrsta vse dni v
letu, so se pa na našem območju, verjetno predvsem zaradi odlagališča odpadkov,
precej razmnožili.

3.5 Tilka Klinar:
Večkrat je že predlagala, da bi na eni od sej Odbora za gospodarstvo obravnavali
tudi tematiko kmetijstva in gozdarstva. Zanima jo, kdaj se bo ta tematika lahko
obravnavala na seji Odbora, saj področje kmetijstva in gozdarstva predstavlja velik
delež v občini Jesenice. V Kranjski Gori je namreč že večletna praksa, da je enkrat
letno obravnavana tema posvečena kmetijstvu in gozdarstvu.
Boris Bregant:
Tematika se lahko obravnava na seji Odbora, vendar je potrebno pred obravnavo
pripraviti ustrezno gradivo. Predlaga, da Tilka Klinar oblikuje nek osnutek, kaj naj bi
se v okviru te točke obravnavalo.
Stevo Ščavničar:
Meni, da je inštitucijam potrebno dati neke usmeritve, kakšno gradivo naj pripravijo
za obravnavo na seji Odbora.

3.6 Tilka Klinar:
Verjetno bo tudi občina Jesenice začela z zbiranjem ponudb za pripravo načrta
razvoja občine za obdobje 2010 – 2020. Predlaga, da se pri obravnavi gospodarstva
in podeželja vključi v razpravo tudi širšo javnost, predvsem zainteresirane kmete in
agrarne skupnosti.
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3.7 Tilka Klinar:
Zanima jo, kdaj bo imenovan nov vodja Oddelka za gospodarstvo.
Mag. Valentina Gorišek:
Za vodjo Oddelka za gospodarstvo je bil objavljen javni razpis, vodja oddelka je bil
tudi izbran, vendar so bile na to izbiro vložene pritožbe, tako da postopek še ni
zaključen.

3.8 Stevo Ščavničar:
Meseca marca je Marjeta Tomaš postavila vprašanje glede revitalizacije železniške
postaje. Takrat je bil zaključen projekt REVITA, hkrati pa je bil posredovan tudi
predlog za vzpostavitev hostla na železniški postaji. Prejšnji mesec pa je bil objavljen
razpis na Ministrstvu za šolstvo in šport, v katerem sofinancirajo 80 % dejavnosti
mladinskih centrov tudi za gradnjo hostlov, ki so vezani na programe. Podjetnik, ki se
je lotil tega projekta, je na ta način dobil hudo konkurenco, kajti če Mladinski center
Jesenice vzpostavi hostel, potem se verjetno na železniški postaji ne splača delati še
enega. Zanima ga, ali bo Občina podprla ta projekt Mladinskega centra, saj mora
Slovenskim železnicam sporočiti, ali se prostore na železniški postaji Jesenice sploh
še potrebuje.
Mag. Valentina Gorišek:
Ministrstvo je res objavilo razpis, vendar ne sofinancira 80 %, ampak le 50 %
dejavnosti. Na temo vzpostavitve hostla so res že bili sklicani neki sestanki, kjer je
bilo rečeno, da sta za postavitev hostla možni dve lokaciji. Ena lokacija je na
Kejžarjevi 22, druga možnost pa je v nadgradnji prostorov nad baliniščem v
Športnem parku Podmežakla. Po drugi strani, pa bi moral Mladinski center, da bi
sploh lahko uspel s kandidaturo na razpisu, pridobiti stavbno pravico na zemljišču oz.
na stavbi, kar pa posledično pomeni tudi spremembo Odloka o ustanovitvi Zavoda za
šport in nastop MCJ kot samostojne pravne osebe. Občina Jesenice pa ima
usmeritev, da je lastnica premoženja javnih zavodov in da s tem premoženjem javni
zavodi samo upravljajo in skrbijo zanj kot dober gospodar.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 17.00 uri.

ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
ROBERT PAJK
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