OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za gospodarstvo in
gospodarske javne službe

Številka: 032-30/2011
Datum: 14.12.2011

SKRAJŠAN ZAPIS
12. REDNE SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE, KI JE BILA V SREDO, 14.12.2011
OB 16.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Robert PAJK, Igor ARH, Marijan NIKOLAVČIČ, Mirjana PLANINČIĆ in Ana Marija
KOROŠEC.
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN: Stanislav PEM.
ODSOTEN ČLAN: Jože ZORC.
OSTALI PRISOTNI:
Podžupan Miha REBOLJ, Slavka BRELIH – direktorica občinske uprave, Marko
MARKELJ – direktor Komunalne direkcije, mag. Vera DJURIĆ DROZDEK – vodja
Oddelka za gospodarstvo ter mag. Božena RONNER – svetovalka župana za
Občinski svet, protokol in informiranje.
Predsednik Odbora je predlagal v sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 11. redne seje Odbora za
gospodarstvo in gospodarske javne službe z dne 16.11.2011.
2. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 2. izredne seje Odbora za
gospodarstvo in gospodarske javne službe z dne 14.11.2011.
3. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2012 – DRUGA OBRAVNAVA.
4. Predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja
gospodarstva v občini Jesenice.
5. Predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi na parc. št. 902/54 k.o. Jesenice.
6. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Dnevni red je bil sprejet.
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TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 11. REDNE SEJE
ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE Z DNE
16.11.2011.
Razprave in pripomb na zapisnik 11. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 11. redne
seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe z dne 16.11.2011.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 2. IZREDNE SEJE
ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE Z DNE
14.11.2011.
Marijan Nikolavčič je opozoril, da je v zapisniku sam naveden kot odsoten član
Odbora, čeprav sploh ni bil obveščen o sklicu te izredne seje. Lahko smatra, kot da je
bilo to narejeno namerno, saj bi se ga lahko po telefonu obvestilo, da je sklicana
izredna seja Odbora.
Mag. Božena Ronner je pojasnila, da bi lahko člana Odbora o sklicu te izredne seje
obvestili preko njihove političnih stranke, tako kot so to storili v drugih strankah. Res
pa je, da se je o sklicu te izredne seje obveščalo tisti dan, ko je bila seja sklicana in
sicer preko elektronske pošte, gospod Marijan Nikolavčič pa je edini, ki elektronske
pošte nima, zato se bo v zapisniku 2. izredne seje Odbora navedlo, da je bil on
opravičeno odsoten.
Druge razprave in pripomb na zapisnik 2. izredne seje Odbora ni bilo, zato je
predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 2. izredne
seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe z dne 14.11.2011.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2012 – DRUGA
OBRAVNAVA.
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Uvodno obrazložitev sta dala mag. Vera Djurić Drozdek in Marko Markelj, ki sta
vsak iz svojega delovnega področja pojasnila spremembe med prvo in drugo
obravnavo Proračuna občine Jesenice za leto 2012.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto
2012 v drugi obravnavi za svoje delovno področje.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG PRAVILNIKA O DODELJEVANJU POMOČI ZA SPODBUJANJE
RAZVOJA GOSPODARSTVA V OBČINI JESENICE.
Uvodno obrazložitev je dala mag. Vera Djurić Drozdek.
Igor Arh je povedal, da podpira dodatne ukrepe glede socialnega podjetništva in
razširjen obseg pomoči pri sobodajalstvu in družinskem hotelirstvu. V zadnjih letih je v
tej Komisiji tudi sam sodeloval, in glede na trenutno gospodarsko situacijo je kar
nekoliko zaskrbljujoče, da ljudje oz. podjetniki ne spremljajo teh razpisov in ne
koristijo pomoči, ki jih nudi občina iz proračuna. Predlaga, da se pred objavo
naslednjega javnega razpisa več informacij o njem posreduje preko radia in preko
Jeseniških novic, da bodo podjetniki sodelovali oz. da se bodo vključevali v delitev teh
pomoči. V letošnjem letu so bili trije razpisi, pa je bilo predvsem zaradi osebne
angažiranosti šele pri zadnjem nekoliko več interesa. Škoda je, da ta sredstva
ostajajo, saj so potrebe in tudi opravičeni podjetniki, ki bi lahko ta sredstva koristili.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
1. Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice v predloženem
besedilu.
2. Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga, da se širšo
javnost na različne načine večkrat seznani z objavo in vsebino javnega
razpisa za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v
občini Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 5:
PREDLOG SKLEPA O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI NA PARC. ŠT. 902/54 K.O.
JESENICE.
Uvodno obrazložitev je dala mag. Vera Djurić Drozdek.
Robert Pajk je postavil vprašanje, ali predstavljeni postopek v končni fazi za lastnika
zemljišča pomeni razlastitev. Zanima pa ga tudi, kako je sploh lahko prišlo do take
situacije, da je sredi tržnice lastnik nekega dela zemljišča druga oseba.
Mag. Vera Djurić Drozdek je pojasnila, da je pred uvedbo postopka za razlastitev
potrebno izkoristiti vse možnosti, da se pride do sporazumnega dogovora. Če pa do
dogovora ne pride, pa je potem zadnja instanca razlastitev.
Za upravljanje zemljišč na območju Fiproma je bil ustanovljen nek konzorcij, katerega
člani so imeli možnost odkupiti posamezna zemljišča. Tisti, ki so to možnost izkoristili,
niso naredili nič narobe, narobe je naredila samo Občina Jesenice, ki ni zaščitila
svojih interesov, saj je kot lokalna skupnost vedno imela predkupno pravico.
Marijan Nikolavčič je postavil vprašanje, kakšni so pogoji tega lastnika, da ne pride
do sklenitve dogovora oz. ali je razlog v nestrinjanju glede cene.
Mag. Vera Djurić Drozdek je odgovorila, da bo znotraj objekta tržnice tudi gostinski
lokal, lastnik tega zemljišča pa sedaj pogojuje podelitev stavbne pravice Občini
Jesenice s tem, da mu Občina da ta gostinski lokal.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi na
nepremičnini s parc. št. 902/54 k.o. Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 4
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 16.30 uri.

ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
ROBERT PAJK
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