OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za gospodarstvo
Številka: 032-02/2010
Datum: 3. 3. 2010

SKRAJŠAN ZAPIS
31. REDNE SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO,
KI JE BILA V SREDO, 3. 3. 2010, 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: Boris Bregant – podžupan, Mojca KONOBELJ – Oddelek za
gospodarstvo, Metka ZALOKAR, Mitja KAPUS – Komunalna direkcija, mag.
Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor, Slavka BRELIH –
direktorica Občinske uprave 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 30. redne seje Odbora z dne
3.2.2010.
2. Predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje
obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih
odpadkov v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
3. Predlog Pravilnika o določitvi obratovalnega časa za opravljanje gostinske
dejavnosti zunaj gostinskih obratov
4. Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v
lasti Občine Jesenice.
5. Predlog dopolnitve Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v lasti
Občine Jesenice
6. Letno poročilo o realizaciji letnega načrta pridobivanja in o realizaciji letnega
načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice v letu
2009.
7. Predlog Poročila o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske s finančnim
poročilom za leto 2009.
8. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Dnevni red je bil sprejet.
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TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 30. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 3.2.2010
Razprave na sklepe in besedi zapisnika ni bilo, zato je predsednik na glasovanje dal
naslednji
SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 30. redne seje
Odbora za gospodarstvo z dne 3. 2. 2010.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O PREDMETU IN POGOJIH ZA DODELITEV KONCESIJE
ZA OPRAVLJANJE OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
OBDELAVE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI JESENICE – PRVA
OBRAVNAVA
Predlog je obrazložil Mitja Kapus.
Razprava:
V njej so sodelovali Marijan Nikolavčič, Tilka Klinar, Branka Doberšek, Robert Pajk,
Stanislav Pem, Igor Arh, Boris Bregant, Valentina Gorišek in Mitja Kapus, ki sta sproti
odgovarjala na postavljena vprašanja.
Marijan Nikolavčič:
Ali se bo vsaka občina posebej ukvarjala z izbiro koncesionarja.
Tilka Klinar:
Zanimalo jo je, ali je že znano, kdo bi bil možen kandidat?
Robert Pajk:
Kakšna je razlika med komunalnimi in mešanimi komunalnimi odpadki?
Stanislav Pem:
Kako je s koncesijsko dajatvijo? Ali je lokacija že predvidena?
Mitja Kapus:
Vsaka občina bo sama poskrbela za izbiro koncesionarja. Koncesionarja bodo izbrali
na podlagi javnega razpisa, prihajajo pa že določene ponudbe z različnih delov
Slovenije, čeprav se trenutno zelo malo ljudi ukvarja s to dejavnostjo. Občina
Jesenice bo zagotovila zemljišče. Samo vsebino gospodarske javne službe določa
poseben odlok, ki je zaenkrat še v pripravi, in ne koncesijski akt.
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Mešanih komunalnih odpadkov se ne zbira z ločenim zbiranjem, kot recimo papir,
kovine, plastiko, ki so komunalni odpadki. V mešane komunalne odpadke spadajo še
biološki odpadki. Gospodarska javna služba bo skrbela za sortiranje mešanih
komunalnih odpadkov.
Koncesijska dajatev je predvidena, več se bo določilo s pogodbo.
Valentina Gorišek:
V tem primeru gre za določitev koncesionarja za sortiranje mešanih komunalnih
odpadkov, saj je za zbiranje in odlaganje še naprej odgovoren Jeko-IN.
Koncesionar je dolžan nekaj dati lokalni skupnosti.
Nekatere lokacije so že predvidene, končna pa bo stvar dogovora, težnja pa je, da bi
bila čim bolj oddaljena od naselja. Občina zagotavlja zemljišče za izgradnjo prostora
za obdelavo, ravno tako je želja, da bi bili tukaj tudi poslovni prostori, ki jih bo
koncesionar uporabljal. Prednost pri izbiri bodo imeli tisti, ki bodo zagotovili take
prostore, odpadki naj se ne bi vozili po celi Sloveniji.
V primeru, da bo koncesionar želel obdelovati tudi odpadke drugih občin, bo
potreboval naše soglasje oziroma soglasje jeseniškega občinskega sveta.
Robert Pajk:
Ali občina Jesenice lahko sprejema odločitve, namesto drugih občin, če bi želele
voziti odpadke sem?
Boris Bregant:
Odpadki se ne smejo odlagati, če niso sortirani; vsak, ki bo odpadke pripeljal, bo
moral zagotoviti tudi sortiranje.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, naj
sprejme Predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za
opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih
komunalnih odpadkov v občini Jesenice v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 8
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG PRAVILNIKA O DOLOČITVI OBRATOVALNEGA ČASA ZA
OPRAVLJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI ZUNAJ GOSTINSKIH OBRATOV
Predlog je obrazložila Metka Zalokar.
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V razpravi so sodelovali Marijan Nikolavčič, Valentina Gorišek, Metka Zalokar, Igor
Arh in Stevo Ščavničar. Metka Zalokar je še enkrat navedla lokacije, kjer se lahko
izvaja tovrstna dejavnost, in sicer do 22.00, kar je redni obratovalni čas, po tej uri bo
treba pridobiti soglasje policije in krajevne skupnosti.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, naj
sprejme Predlog Pravilnika o določitvi obratovalnega časa za opravljanje
gostinske dejavnosti zunaj gostinskih obratov.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE
Predlog je predstavila mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal naslednja sklepa
SKLEP:
1. Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, naj
sprejme Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem – zemljišča, v lasti Občine Jesenice za leto 2010.
2. Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, naj
sprejme Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem – stanovanja in poslovni prostori, v lasti Občine Jesenice za
leto 2010.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 5:
PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA
PREMOŽENJA V LASTI OBČINE JESENICE
Predlog je predstavila mag. Valentina Gorišek.
V krajši razpravi so sodelovali Marijan Nikolavčič, Branka Doberšek, Tilka Klinar, Igor
Arh in Valentina Gorišek.
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Po razpravi je predsednik dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, naj
sprejme Predlog dopolnitve Letnega načrta pridobivanja nepremičnega
premoženja v lasti Občine Jesenice za leto 2010.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 8
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 6:
LETNO POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN O
REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE V LETU 2009
Predlog je predstavila mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, naj
sprejme Letno poročilo o realizaciji letnega načrta pridobivanja in o realizaciji
letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine
Jesenice v letu 2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 7:
PREDLOG POROČILA O DELU RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE
S FINANČNIM POROČILOM ZA LETO 2009
Predlog poročila je predstavil Stevo Ščavničar.
V krajši razpravi sta sodelovala Stevo Ščavničar in Tilka Klinar.
Po razpravi je predsednik predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo nima pripomb na Predlog Poročila o delu Razvojne
agencije Zgornje Gorenjske s finančnim poročilom za leto 2009
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
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Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
VPRAŠANJA IN POBUDE
8. 1 Tilka Klinar:
Na zadnji seji je vprašala, kaj se dogaja z vsemi neodgovorjenimi vprašanji, kar do
sedaj še ni bilo odgovorjeno. Kako bo to urejeno v bodoče?
Odgovor – Božena Ronner:
Seznam vprašanj, pobud ter odgovorov je bil takoj pripravljen in poslan vsem po
elektronski pošti takoj po februarski seji Odbora. Tega obširnega dokumenta niso
razmnoževali, je pa na ogled pri njej oz. v arhivu odbora za gospodarstvo in si ga
vsak član lahko ogleda tudi v njeni pisarni. O tem vprašanju so razpravljali pri
zapisniku z zadnje seje.
8. 2 Tilka Klinar:
Pred leti so sprejeli sklep, naj se namembnost klavnici ne spreminja, sedaj pa naj bi
bila tam predelovalnica sveč. Ali je bil vmes sprejet kak dodaten sklep s katerim je
dopustna – dovoljena ta dejavnost?
8. 3 Tilka Klinar:
Kje bo letos Jožefov sejem?
Odgovor – Božena Ronner:
Tako kot vsako leto, na Čufarjevem trgu.
8. 4 Tilka Klinar:
Zimske in druge naravne nesreče so poškodovale kar nekaj gozdnih cest, ki bodo
spomladi nujno potrebne za kmetijska dela, vendar naj bi od države za to dobili denar
šele jeseni. Ali se vaščani lahko sami zmenijo in najdejo izvajalca, namreč odgovor
na njeno vprašanje bo posredovano šele čez mesec dni, v tem času pa se lahko te
gozdne ceste že uredijo?

Predsednik je s sejo zaključil ob 17.10

Zapisala:
Monika Sušanj

Predsednik:
Robert Pajk
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