OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za gospodarstvo in
gospodarske javne službe
Številka: 032-13/2013
Datum: 18. 10. 2013

SKRAJŠAN ZAPIS
29. REDNE SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE, KI JE BILA V ČETRTEK, 17. 10. 2013, OB 16.00,
V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Robert PAJK, Stanislav PEM, Marijan NIKOLAVČIČ, Igor ARH, Mirjana PLANINČIČ in
Jože ZORC.
OPRAVIČENO ODSOTNA:
Ana Marija KOROŠEC
OSTALI PRISOTNI:
Marko MARKELJ – direktor Komunalne direkcije, Vitomir PRETNAR – direktor
občinske uprave, Nataša JOVIČIČ – Oddelek za gospodarstvo.
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v
sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 28. redne seje Odbora za
gospodarstvo in gospodarske javne službe z dne 18. 9. 2013
2. Predlog spremembe cene vozovnic za osnovnošolske prevoze v občini Jesenice
3. Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
4. Predlog sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2013 - 2016
5. Plan graditve in vzdrževanja občinskih cest v obdobju od leta 2011 do 2014
(pregled 2011, 2012 in 2013)
6. Poročilo o poslovanju Razvojnega centra Jesenice od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013
7. Vprašanja in pobude

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Dnevni red je bil sprejet.
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TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 28. REDNE SEJE
ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE Z DNE 18.9.
2013
Razprave in pripomb na zapisnik 28. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 28. redne
seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe z dne 18. 9. 2013.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG SPREMEMBE CENE VOZOVNIC ZA OSNOVNOŠOLSKE PREVOZE V
OBČINI JESENICE
Zaradi opravičene odsotnosti Petre Dečman je obrazložitev podal Marko Markelj.
Igor Arh
Zanima ga, s kakšnim razlogom je cena vozovnice višja za osnovnošolce od 5. do 9.
razreda kot pa za osnovnošolce od 1. do 4. razreda.
Marko Markelj
Odgovora ne more posredovati, ker je to v pristojnosti Oddelka za družbene dejavnosti
in splošne zadeve, katerega vodja je trenutno bolniško odsotna, zato bo odgovor
posredovan naknadno, do seje občinskega sveta.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu svetu
Občine Jesenice, da sprejme predlog spremembe cen vozovnic za
osnovnošolske prevoze, ki se uporabljajo od 1. 11. 2013 dalje.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 3:
PREDLOG SKLEPA O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA
LOKALNEGA POMENA
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem naslednji
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SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu svetu
Občine Jesenice, da sprejme predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega
javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnino s parc. št. 1247/45 k.o. 2175 Jesenice.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG SPREMEMB NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2013 2016
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu svetu
Občine Jesenice, da sprejme naslednje sklepe:
1. V Načrt razvojnih programov za obdobje 2013 – 2016 se uvrsti nov projekt
Rekonstrukcija lokalne ceste LC 152011 Jesenice-pri Fencu, pododsek
Prihodi-Planina pod Golico (Belcijan) -1. faza (šifra NRP: OB041-13-0001).
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
2. Iz sprejetega Načrta razvojnih programov za obdobje 2013 – 2016 se s
prerazporeditvijo sredstev v letu 2013 na novo uvrščen projekt zmanjša
projekt Modernizacija cest (šifra NRP: OB041-12-0003).
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
3. Hkrati se spreminja še projekt Energetska sanacija OŠ Tone Čufar (šifra NRP:
OB041-12-0009), in sicer zaradi spremembe vrednosti projekta in spremembe
virov financiranja.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
4. Uskladi se tudi odhodkovni in prihodkovni del proračuna za leto 2013, in sicer
se prihodki iz državnega proračuna za financiranje investicij povečajo za
16.949,00 €, prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije pa se znižajo za 109.921,39 €. Hkrati se znižajo še načrtovani odhodki na
postavki 6420 OŠ Toneta Čufarja Jesenice, konto 432300 Investicijski transferi
javnim zavodom, in sicer za 139.590,81 €.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PLAN GRADITVE IN VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST V OBDOBJU OD LETA
2011 DO 2014 (PREGLED 2011, 2012 IN 2013)
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
V razpravi so sodelovali:
Marijan Nikolavčič
Zanima ga, kaj je s cesto od Zdravstvenega doma do Bolnice Jesenice.
Marko Markelj
Julija smo dobili projekt rekonstrukcije te ceste s strani države, projekt je bil revidiran,
narejen. Ni pa uvrščen v državni program, da bi se ta cesta v letu 2014 izvedla.
Projektantska vrednost te ceste je okoli 2 milijona €, občina pa mora projekt
sofinancirati (pločniki, infrastruktura so občinski), tako da ne kaže, da bi v letu 2014 šlo
v izvedbo.
Stanislav PEM
Dopolni, da je ta usmeritev pravilna, da ne gre samo za preplastitev določenih cest, ker
se nam čez dve leti pojavi isti problem. Gre resnično za temeljito ureditev cestišča, tako
kot je bilo to urejeno v Planini pod Golico in odseki v Javorniški Rovt, resnično kažejo
na kvalitetno izdelavo teh cest. Misli, da moramo s tem in v tem smislu tudi nadaljevati,
čeprav nam povzroča določen zamik določenih investicij. Zanima ga, ali so predvidene
katere investicije, ki so bile planirane za lansko leto, a bodo zamaknile v naslednje
obdobje.
Marko Markelj
Skušamo se držati programa. Potrebno je najprej sprejeti proračun za leto 2014, kajti
letni program je v okviru letnega proračuna. Ocenjuje, da je problematičen odcep
Planina pod Golico do parkirišč, ter odcep, ki je po njegovi oceni najslabši v občini, tj. v
Javorniškem Rovtu do gasilskega doma. Za to cesto proti gasilskem domu je v izdelavi
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projektna dokumentacija, tako, da lahko dela izvajamo v okviru Zakona o cestah kot
investicijsko vzdrževalna dela. Za Planino pod Golico je bil projekt narejen v celoti v
dolžini od Prihodov do Belcijana, tako, da je potrebno samo ta odcep izvzeti, narediti
popise in pridobiti ponudbe. Ti dve cesti se mu zdita najbolj izpostavljeni oz. najbolj
potrebni obnove. Vsaka KS ima svoje poglede na to. Predvideva, da bodo letos s
predsedniki KS obvozili ceste, si ogledali stanje po celi občini in se na podlagi tega
lažje odločili za prioritete.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe je seznanjen z informacijo o
izvajanju »Plana graditve in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2011 do
2014« za področje programa krajevnih skupnosti.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
POROČILO O POSLOVANJU RAZVOJNEGA CENTRA JESENICE OD 1. 1. 2013 DO
30. 6. 2013
Uvodno obrazložitev je podala Nataša Jovičič in opravičila gospoda Miho Krischa,
poslovodjo Razvojnega centra Jesenice, ki se seje ni mogel udeležiti.
Stanislav PEM
Stanislav Pem je podal opazko, da je nemogoče razpravljati, če na seji ni prisotnega
poročevalca. Tudi v preteklosti je bilo že govora o tem, da naj bodo tisti, ki so odgovorni
za obrazložitev oziroma pripravo gradiva, prisotni na sejah odborov. Gre za pomembno
stvar, smo dokaj velik vlagatelj, dosti je bilo tudi izrečenih kritik na to temo.
Ker gospoda Mihe Krischa ni bilo na seji, tudi razprave ni bilo, zato je predsednik
Odbora predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe se je seznanil s Poročilom o
poslovanju RCJ d.o.o., 2013/1.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 2
PROTI - 3

Sklep ni bil sprejet.
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TOČKA 7:
VPRAŠANJA IN POBUDE
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 16.30.

ZAPISALA:
FERIDA AGIČIČ

PREDSEDNIK
ROBERT PAJK
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