OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za gospodarstvo

Številka: 032-03/2009
Datum: 20.03.2009

SKRAJŠAN ZAPIS
23. REDNE SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO,
KI JE BILA V SREDO, 19.03.2009 OB 16.00 URI
V MALI SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Robert
PAJK,
Marijan
NIKOLAVČIČ,
Branka
DOBERŠEK,
Hamdija
MULAHMETOVIČ, Stevo ŠČAVNIČAR, Stanislav PEM, Igor ARH, Tilka KLINAR in
Marija KALAN.
OSTALI PRISOTNI: podžupan Boris BREGANT (delno), Slavka BRELIH – direktorica
občinske uprave, mag. Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor,
Edita GRANATIR LAPUH – vodja Oddelka za gospodarstvo, Ana BEDEN –
svetovalka za dopolnilne dejavnosti, kmečke družine in podeželsko mladino, Emil
PETERNEL – direktor Kmetijske zadruge, Andreja ŠEBAT – namestnica predsednika
KGZ, Izpostava Jesenice in mag. Božena RONNER – svetovalka župana za Občinski
svet (delno).
Ker predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, je predsednik Odbora predlagal
v sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 22. redne seje Odbora z dne
18.02.2009.
2. Predstavitev stanja na področju kmetijstva in gozdarstva v občini Jesenice.
3. Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2008 (s poročilom
o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih
sredstev) – HITRI POSTOPEK.
4. Premoženjsko pravne zadeve:
4.1 Predlog dopolnitve Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
4.2 Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem zemljišča v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
5. Predlog dodelitve sredstev javnega razpisa za prijavo podjetniških in razvojnih
projektov mladih na območju občine Jesenice v letu 2009.
6. Poročilo o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2008 s finančnim
poročilom.
7. Vprašanja in pobude.
7.1 Predlog kazalnikov za prikaz razvojnih trendov v Občini Jesenice (realizacija
pobude iz 22. seje Odbora).
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 22. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 18.02.2009.
Pripomb na skrajšan zapis 22. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik dal na
glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 22. redne seje
Odbora za gospodarstvo z dne 18.02.2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA – 9
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDSTAVITEV STANJA NA PODROČJU KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA V
OBČINI JESENICE.
Tilka Klinar, terenska kmetijska svetovalka za Upravno enoto Jesenice, zaposlena
pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj, je v uvodu obširno predstavila stanje in
problematiko na področju kmetijstva v občini Jesenice (pisno gradivo je priloga
zapisnika). Emil Peternel, direktor Kmetijske zadruge, pa je v nadaljevanju pojasnil
še nekaj specifičnih zadev, ki se tičejo predelave mleka, oblikovanja cene mleka in
idejnega projekta za vzpostavitev klavnice na območju Jesenic oz. Blejske Dobrave.
Igor Arh je postavil vprašanj, ali se glede na podatke o izvozu produktov, ki se
pridelajo v občini Jesenice, lahko smatra, da vsi oz. večina teh produktov ostanejo
kmetom, ki se morajo potem samo soočati s temi problemi.
Škoda se mu zdi, da večina lesa z območja občine odteka v tujino, predvsem v
Avstrijo, les, ki se ga potrebuje, pa se potem uvaža iz drugih delov Slovenije. Zanima
pa ga tudi, ali se velikost obdelane zemlje na posameznega kmetovalca v občini
zvišuje, glede na to da se število kmetovalcev znižuje, ter ali se na Blejski Dobravi
predvideva ureditev klavnice samo za drobnico.
Emil Peternel je odgovoril, da je bilo v letu 2008 število zaklane drobnice pod 10, kar
je absolutno premalo, da bi gradili klavnico samo za drobnico. Veterinarska uprava
Republike Slovenije namreč trenutno še vedno dopušča, da kmetje drobnico koljejo
doma. V primeru, da bi se uredila klavnica na tem območju, bi bila le-ta zato
namenjena klanju drobnice in goveda, kar je poslovno to edino smiselna in
upravičena investicija.
Tilka Klinar je povedala, da je bilo prvotno mišljeno, da bi se klavnica uredila samo
za drobnico, zato je bila tudi v okviru razvojnih agencij sprejeta pobuda, da se ugotovi
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potrebe po klavnici, ter kako bi morala klavnica poslovati, da bi bila rentabilna. Bi bila
pa to služnostna klavnica, kjer bi se izvajalo klanje živali, in ne klavnica, ki bi
odkupovala meso. Ker sta občini Jesenica in Kranjska Gora precej oddaljeni od
najbližje klavnice v Škofji Loki, bi bilo primerno klavnico zgraditi nekje bližje. Predlog
za Blejsko Dobravo je bil dan iz razloga, ker se je tam pojavil potencialni investitor,
kajti klavnica se bo uredila na tistem območju, kjer bodo znani potencialni investitorji.
Edita Granatir Lapuh je povedala, da je na podlagi današnje razprave prezgodaj
ugotavljati kje in kakšna naj bi bila klavnica, kajti trenutno se dela šele analiza
ekonomske upravičenosti te investicije. Glede kritike, da ni dobrega sodelovanja z
občinsko upravo, pa poudarja, da je občinska uprava odprta za vse predloge, saj se ji
zdi podeželje pomembno področje, saj je zanj v proračunu namenjenih del sredstev,
spodbuja pa se tudi dopolnilna dejavnost.
Tilka Klinar je povedala, da se strinja s tem, da je sodelovanje v zadnjem času
dobro, vendar pa je stanje na področju kmetijstva tudi odraz sodelovanja v preteklosti.
Glede prodaje lesa v tujino, pa je stanje podobno kot pri klavnici. Potrebno je poiskati
nekega investitorja, ki bo vlagal sredstva v to dejavnost. Dokler pa investitorja ni, pa
kmetje prodajajo svoj les podjetju Megales, ki potem ta les naprej izvaža v Avstrijo.
Delež kmetijskih površin na posamezno kmetijo se v občini Jesenice mogoče res
rahlo povečuje, vendar ko neka kmetija prevzame površine sosednje kmetije,
avtomatsko opusti obdelovanje svojih najtežjih površin.
Marija Kalan je povedala, da se ji ne zdi smiselno klavnico delati na drugi lokaciji, če
je na Jesenicah objekt za klavnico že narejen.
Emil Peternel je povedal, da je bil objekt na Jesenicah obnovljen popolnoma na
pamet, zato je Veterinarska uprava Republike Slovenije tudi odvzela licenco za klanje
in naredila program za rekonstrukcijo te klavnice, ki je presegel 1 mio evrov. Klavnica
pa je imela obveznosti tudi do zadrug, občin in ostalih strank v vrednosti več milijonov
evrov, zato je bil uveden stečajni postopek. V tem kontekstu je bila potem ocenjena
vrednost klavnice in glede na investicijo, ki bi bila potrebna za obnovitev tega objekta,
je bilo potem ugotovljeno, da je postavitev novega objekta cenejše od rekonstrukcije
obstoječe klavnice.
Stevo Ščavničar je povedal, da je kmetijstvo ena izmed področij v občini, ki se ravno
tako poteguje za sredstva iz skupnega proračuna in za vpliv pri odločanju. Druge
panoge so po njegovem mnenju še v slabšem položaju, kajti kmetje imajo vedno
možnost preživetja, zato more celotna skupnost odločiti, katera so tista področja, v
katera se splača vlagati več sredstev.
Tilka Klinar je povedala, da če se upošteva vse namene kmetijstva, je potrebno v
proračunu zagotavljati sredstva tudi za to področje. Vsa sredstva oz. subvencije, ki jih
dobijo kmetje, namreč ostanejo doma in se obračajo v domači občini. Zato predlaga,
da po razpravi Odbor sprejme vse štiri sklepe, ki so predlagani v gradivu.
Slavka Brelih je povedala, da so bile v predstavitvi nekatere ocene tudi bolj
pavšalne, saj se nanašajo na vse tri občine v Upravni enoti Jesenice. V občinski
upravi se je veliko naredilo za področje kmetijstva, upoštevati pa je potrebno tudi
pobude občanov in krajanov, zato se ne strinja s tezo, da občinska uprava za to
področje ni dosti naredila.
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Mag. Valentina Gorišek je povedala, da je po njenem mnenju tretji predlog sklepa
potrebno preoblikovati, kajti občinska uprava je pri svojem delu samostojna in deluje v
okviru zakonodaje, ki ureja področje lokalne samouprave. Kolikor zakon nalaga,
občinska uprava sodeluje tudi z zunanjimi organizacijami, vse ostalo pa je odvisno od
lokalne politike ter od strategije in usmeritev razvoja občine.
Tilka Klinar je pojasnila, da je tak predlog sklepa pripravljen iz razloga, ker podeželje
sedaj ni nikamor vključeno. Če se pogleda samo sestavo Občinskega sveta, se
sprašuje, koliko je v njem takih članov, ki res poznajo problematiko podeželja.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem
SKLEP 1:
Odbor za gospodarstvo se je seznanil s stanjem kmetijstva v občini Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Sklep je bil sprejet.
SKLEP 2:
Odbor za gospodarstvo podpira predlog, da Občina Jesenice še naprej v čim
večji možni meri namenja proračunska sredstva za ohranjanje kmetijstva in
podeželja v občini.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA – 4
PROTI - 4
Sklep ni bil sprejet.

SKLEP 3:
Odbor za gospodarstvo podpira še nadaljnje sodelovanje Kmetijsko gozdarske
zbornice (zbornične izpostave Jesenice in kmetijsko svetovalne službe) pri
pripravi razpisov v kmetijstvu, predpisov ter razvojnih načrtov, ki se tičejo
kmetijstva.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Sklep je bil sprejet.
in
SKLEP 4:
Odbor za gospodarstvo podpira predlog, da se s problematiko seznani tudi
občane občine Jesenice
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 3:
PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA
LETO 2008 – HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je dala Edita Granatir Lapuh.
Robert Pajk je postavil vprašanje, zakaj je bila tako nizka realizacija pri transfernih
prihodkih, pri prejetih sredstvih iz državnega proračuna in proračuna Evropske unije
ter pri kapitalskih prihodkih.
Edita Granatir Lapuh je odgovorila, da je potrebno najprej izvesti posamezno fazo
investicije, šele nato se lahko na Službo Vlade za lokalno politiko in regionalni razvoj
posreduje zahtevek za plačilo. Ker ni bilo sredstev v proračunu, v lanskem letu ni bilo
nakazanih vseh sredstev, kljub temu, da so bila dela že v 60 % izvedena.
Mag. Valentina Gorišek je pojasnila, da so prihodki od prodaje stavb in prostorov
realizirani v višini 108 %, prihodki od prodaje stavbnih zemljišč pa samo v višini 15 %,
kar je posledica neizvedene menjave zemljišča za Karavanško vodo z zemljiščem za
krožišče na Koroški Beli. Nerealizirana pa je bila tudi prodaja parkirišča na Plavškem
travniku I, kar je tudi razlog, da je realizacija pri kapitalskih prihodkih samo 15 %.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Zaključnega računa občine Jesenice za leto 2008 in predlog
besedila Odloka o zaključnem računu proračuna občine Jesenice za leto 2008
po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE:
4.1 Predlog dopolnitve Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v
last Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
4.2 Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem - zemljišča v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
4.1 PREDLOG
DOPOLNITVE
LETNEGA
NAČRTA
PRIDOBIVANJA
NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LAST OBČINE JESENICE ZA LETI 2008
IN 2009.
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal naslednji
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SKLEP:
1. Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v
last Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
2. Ta dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 je sestavni del Letnega načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leti 2008 in
2009, ki ga je na svoji redni seji dne 22.11.2007 sprejel Občinski svet občine
Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 9
ZA – 9
Sklep je bil sprejet.

4.2 PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - ZEMLJIŠČA V LASTI OBČINE JESENICE
ZA LETI 2008 IN 2009.
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal naslednji
SKLEP:
1. Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem – zemljišča v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
2. Ta dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v
lasti Občine Jesenice – zemljišča za leti 2008 in 2009 je sestavni del Letnega
načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča v lasti Občine
Jesenice za leti 2008 in 2009, ki ga je na svoji redni seji dne 22.11.2007
sprejel Občinski svet občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 9
ZA – 9
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG DODELITVE SREDSTEV JAVNEGA RAZPISA ZA PRIJAVO
PODJETNIŠKIH IN RAZVOJNIH PROJEKTOV MLADIH NA OBMOČJU OBČINE
JESENICE V LETU 2009.
Uvodno obrazložitev je dala Edita Granatir Lapuh.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal naslednji
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SKLEP:
Višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za izvajanje podjetniških in
razvojnih projektov mladih na območju občine Jesenice znaša za leto 2009
4.180 €. Sredstva za izvajanje podjetniških in razvojnih projektov mladih na
območju občine Jesenice se dodelijo dvema prosilcema, in sicer:
-

Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske, Spodnji plavž 24/e, 4270 Jesenice
za projekt »Varujmo – varčujmo« v višini 1.637 €;

-

Petri Klinar, Plavški Rovt 14, 4270 Jesenice za projekt »Primerjava
vseživljenjskega razvoja jeseniških in bruseljskih osnovnošolskih
učiteljev« v višini 750 €. Predstavitev raziskovalne naloge mora biti tudi
na osnovnih šolah na Jesenicah.

-

Za neporabljena sredstva v višini 1.793 € se ponovno objavi razpis.

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
Opomba: Člana Odbora, Tilka Klinar in Stevo Ščavničar, sta bila v skladu s
Poslovnikom izločena iz glasovanja.

TOČKA 6:
POROČILO O DELU RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE ZA LETO
2008 S FINANČNIM POROČILOM.
Uvodno obrazložitev je dal Stevo Ščavničar.
Člani Odbora za gospodarstvo so pohvalili pripravljeno poročilo o delu Razvojne
agencije Zgornje Gorenjske za leto 2008 s finančnim poročilom, ki kaže, da se je
stanje pri poslovanju RAGOR-ja izboljšalo.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo se je seznanil s Poročilom o delu Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske za leto 2008 s finančnim poročilom.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 8
ZA - 8
Sklep je bil sprejet.
Opomba: Član Odbora, Stevo Ščavničar, je bil v skladu s Poslovnikom izločen
iz glasovanja.
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TOČKA 7:
VPRAŠANJA IN POBUDE:
7.1 Predlogi kazalnikov za prikaz razvojnih trendov v Občini Jesenice
(realizacija pobude iz 22. seje Odbora);
7.2 Vprašanja in pobude.
7.1

PREDLOGI KAZALNIKOV ZA PRIKAZ RAZVOJNIH TRENDOV V OBČINI
JESENICE (REALIZACIJA POBUDE IZ 22. SEJE ODBORA).

Uvodno obrazložitev je dal Stevo Ščavničar, ki je pojasnil pripravljeni nabor
kazalnikov za merjenje razvojnih trendov in stanja v občini Jesenice. Kazalniki so z
načela trajnostnega razvoja rangirani v ekonomski, socialni in okoljski vidik,
predstavljajo pa določeno družbo blagostanja, ki želi imeti zdravo okolje in urejene
medsebojne odnose. Predlaga, da se ti kazalniki predstavijo tudi na Občinskem
svetu, ki se bo potem odločil, ali se želi samo spremljati stanje v občini, ali pa se bo v
to spremljanje vključilo tudi lokalno skupnost in s tem povečalo participativno
demokracijo.
Edita Granatir Lapuh je povedala, da je potrebno najprej pripraviti občinski razvojni
program, določiti prioritete razvoja v občini Jesenice ter potem določiti kazalnike, s
katerimi se bo merilo uresničevanje tega programa.
Stevo Ščavničar je pojasnil, da je priprava razvojnega programa sedaj na Jesenicah
potekala na ta način, da so se zbrale interesne skupine, ki so potem razpravljale o
ciljih na svojem področju. Cilj priprave teh ciljev je enak, zato bi lahko potekal
sočasno, razen če bi se pripravil razvojni program brez vključevanja javnosti, kar pa ni
dobro, saj se javnost v takih primerih ne identificira s postavljenimi cilji.
Edita Granatir Lapuh je povedala, da bo javnost v vsakem primeru pozvana k
sodelovanju, kajti brez interesnih skupnosti in brez ljudi se razvojnega programa ne
more delati.
Igor Arh je povedal, da občina Jesenice že ima sprejet razvojni program, zato je
potrebno najprej pogledati, ali se ta razvojni program izvršuje v zastavljeni smeri in na
katerih področjih odstopa od zastavljenih ciljev.
Stevo Ščavničar je odgovoril, da je bil v lanskem letu sprejet sklep Odbora in tudi
Občinskega sveta, da se razvojni program obnovi, vendar ta sklep še ni bil realiziran.
Razvojni program se novelira vsaka štiri leta in to se bo tudi v letošnjem letu moralo
narediti.
Edita Granatir Lapuh je pojasnila, da je njena primarna naloga v letošnjem letu, da
se pripravi nov občinski razvojni program. Metodologija je že pripravljena, vendar je
prioritetna naloga, da se najprej uskladijo načrti razvojnih programov do leta 2013,
potem pa se predvidoma v mesecu aprilu lahko začne s pripravo novega občinskega
razvojnega programa.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednjo
POBUDO:
Odbor za gospodarstvo predlaga, da se na eni izmed naslednjih sej Občinskega
sveta občine Jesenice predstavi predlog metodologije za spremljanje trendov
razvoja v občini Jesenice.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Pobuda je bila sprejeta.

7.2

VPRAŠANJA IN POBUDE.

Tilka Klinar:
Članice in člane Odbora 28.03.2009 vabi na govedorejsko razstavo v Lesce in v
Kulturno gasilski dom na Blejski Dobravi, kjer bo potekal kviz »Mladi in kmetijstvo.«

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 18.00 uri.

ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
ROBERT PAJK
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