OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za gospodarstvo
Številka: 032-11/2009
Datum: 9. 12. 2009

SKRAJŠAN ZAPIS
29. REDNE SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO,
KI JE BILA V SREDO, 9. decembra 2009, OB 16.00 URI
V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE, NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Robert PAJK, Marijan NIKOLAVČIČ, Hamdija MULAHMETOVIČ, Stevo ŠČAVNIČAR,
Stanislav PEM, Igor ARH, Branka DOBERŠEK,Tilka KLINAR in Marija KALAN
(prisotnih 9 od 9).
OSTALI PRISOTNI: Slavka Brelih – direktorica občinske uprave, Metka Zalokar –
oddelek za gospodarstvo, Polona Smolej – Oddelka za okolje in prostor, Mitja Kapus svetovalec na Komunalni direkciji in mag. Božena RONNER – svetovalka župana za
Občinski svet.
Ker predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 28. redne seje Odbora z dne 11.
11. 2009.
2. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju
državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice
3. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določitvi
podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost v občini Jesenice.
4. Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v
lasti Občine Jesenice za leto 2010.
5. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini
Jesenice za leto 2010.
6. Poročilo o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v
občini Jesenice za leto 2009.
7. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice v letu 2009.
8. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 28. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 11. 11. 2009.
Pri razpravi na besedilo zapisnika je Tilka Klinar predlagala, da se popravi njena
razprava, ki jo je pisno naslovila tudi na elektronski naslov Božene Ronner.
Predlagala je, da se njena razprava popravi in sicer, pod točko 3 in 4, podtočka 4.3.
Pod točko 3 naj se briše njeno besedilo naprej od besede »Kr. Gora«. Njena razprava
se glasi:
»glede na to, da nam sredstva na intervencijah v kmetijstvu ostajajo neporabljena, bi
bilo dobro, da bi javni razpis organizirali tako, kot v občini Kranjska Gora. Sicer pa, če
bodo neporabljena sredstva prenesena v naslednje leto za isti namen, je v redu.
Vendar se boji, da tako kot letos, ko so prenesena, ne bo«.
K točki 4.3.
»Kdaj se bo gradila čistilna naprava v Plavškem Rovtu? Če pa bodo to male ČN za
vsako hišo posebej, tudi širše v občini, kjer ni kanalizacije, bi bilo prav, da bi Občina
krajanom nudila pomoč.
Kako je z intervencijami v kmetijstvo po letu 2013. V programu investicij je nič. Ali to
pomeni, da po letu 2013 ne bo več sredstev za kmetijstvo?«
SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 28. redne seje
Odbora za gospodarstvo z dne 11. 11. 2009, s pripombo na zapisnik Tilke
Klinar.
Glasovanje:

prisotnih - 9
za - 9

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O
DODELJEVANJU DRŽAVNIH POMOČI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA
GOSPODARSTVA V OBČINI JESENICE
Uvodno obrazložitev predloga je podala Metka Zalokar.
Po daljši razpravi, v kateri so sodelovali Metka Zalokar, Stevo Ščavničar, Božena
Ronner in Metka Zalokar, Robert Pajk in Igor Arh, je predsednik predlagal v potrditev
naslednja
SKLEPA:
1. Odbor za gospodarstvo županu in strokovnim službam predlaga, da se v
predlog sprememb in dopolnitev besedila Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje
razvoja gospodarstva v občini Jesenice vključi oz. popravi in dopolni
besedilo v 12., 13., 15. in 16. členu pravilnika. Iz podnaslovov upravičenci se,

črtata besedi »gospodarske družbe«, in pri brezposelnih osebah še del
besedila, ki se glasi: »prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanju«.
2. Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini
Jesenice, upoštevaje predlagane spremembe in dopolnitve.
Glasovanje: prisotnih - 9
za - 9
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O
DOLOČITVI PODALJŠANEGA OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKIH
OBRATOV IN KMETIJ, NA KATERIH SE OPRAVLJA GOSTINSKA DEJAVNOST V
OBČINI JESENICE.
Predlog je predstavila Metka Zalokar.
V razpravi so sodelovali Robert Pajk, Marijan Nikolavčič, Igor Arh in Metka Zalokar.
Po razpravi je predsednik predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določitvi
podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost v občini Jesenice.
Glasovanje:

prisotnih - 9
za - 9

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG
DOPOLNITVE
LETNEGA
NAČRTA
RAZPOLAGANJA
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE ZA LETO 2010.

Z

Predlog je obrazložila Polona Smolej.
Ker razprave ni bilo, je predsednik predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2010.
Glasovanje: prisotnih - 9
za - 9

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE PO ODLOKU O
OBČINSKIH TAKSAH V OBČINI JESENICE ZA LETO 2010.
Predlog je obrazložil Mitja Kapus.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih
taksah v Občini Jesenice za leto 2010.
Glasovanje: prisotnih - 9
za - 9
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
POROČILO O DODELJEVANJU DRŽAVNIH POMOČI ZA SPODBUJANJE
RAZVOJA GOSPODARSTVA V OBČINI JESENICE ZA LETO 2009.
Poročilo je predstavila Metka Zalokar.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo se je seznanil s Poročilom o dodeljevanju državnih
pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice za leto 2009.
Glasovanje: prisotnih - 9
za - 9
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
POROČILO O IZVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA
OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN PODEŽELJA V
OBČINI JESENICE V LETU 2009.
Poročilo je predstavila Metka Zalokar.
V razpravi je Tilka Klinar dala pobudo, da strokovne službe občine, Oddelek za
gospodarstvo preuči možnost popravka oz. dopolnitve Pravilnika za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v občini Jesenice, saj so že ob prvem sprejemu
Pravilnika opazili stvari, ki bi jih bilo treba popraviti.
Ker druge razprave ni bilo, je predsednik predlagal naslednji

SKLEP:
Odbor za gospodarstvo se je seznanil s Poročilom o izvedbi javnega razpisa za
dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja
v občini Jesenice v letu 2009.
Glasovanje: prisotnih - 9
za - 9
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
VPRAŠANJA IN POBUDE

Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 16.45 uri
Zapisala:
Monika Sušanj

Predsednik:
Robert Pajk

