OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za gospodarstvo in
gospodarske javne službe
Številka: 032-1/2014
Datum: 23. 1. 2014
SKRAJŠAN ZAPIS
32. REDNE SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE, KI JE BILA V SREDO, 22. 1. 2014, OB 16.30, V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE, C. ŽELEZARJEV 6, JESENICE.
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Robert PAJK, Stanislav PEM, Ana Marija KOROŠEC, Igor ARH, Mirjana PLANINČIČ,
Jože ZORC in Marijan NIKOLAVČIČ (od 16.35 naprej)
OSTALI PRISOTNI:
Marko MARKELJ – direktor Komunalne direkcije, Mag. Vera DJURIĆ DROZDEK –
vodja Oddelka za gospodarstvo, Mag. Vitomir PRETNAR – direktor Občinske uprave.
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v
sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 31. redne seje Odbora za
gospodarstvo in gospodarske javne službe z dne 11. 12. 2014
2. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Jesenice – HITRI POSTOPEK
3. Predlog soglasja k spremembi pogodbe št. 430-12/2013 – izgradnja ostale
komunalne opreme na območju Podmežakle
4. Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2014
5. Predlog Programa dela s finančnim načrtom Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
za leto 2014
6. Vprašanja in pobude

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 31. REDNE SEJE
ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE Z DNE 11.
12. 2013
Razprave in pripomb na zapisnik 31. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
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SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 31. redne
seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe z dne 11. 12. 2013.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OBČINE JESENICE – HITRI
POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je prebral predsednik odbora Robert Pajk.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu svetu
občine Jesenice, da sprejme predlog Sprememb in dopolnitev Statuta občine
Jesenice po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG SOGLASJA K SPREMEMBI POGODBE ŠT. 430-12/2013- IZGRADNJA
OSTALE KOMUNALNE OPREME NA OBMOČJU PODMEŽAKLE
Uvodno obrazložitev je podal Marko Markelj.
Igor Arh je vprašal, če je prav razumel, da je to zdaj brez asfaltiranja pločnika. Pove,
da bi bilo dobro, če bi se našla kakšna varianta, da bi se ta zadeva zaključila oz. našel
denar za asfaltiranje.
Marko Markelj mu je odgovoril, da so robniki, odvodnjavanje, peskolovi in vse tisto, kar
je potrebno narediti pred asfaltiranjem, zajeto in samo cesto lahko zaključimo.
Naslednje leto pa je na vrsti še asfalt. Pločnik je v dolžni 486 m. Strinja se, da bi bilo
dobro zadevo letos zaključiti, vendar nam tega v letošnjem letu ne dopuščajo finančna
sredstva.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem naslednji
SKLEP :
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu svetu
Občine Jesenice, da da soglasje k spremembi obsega predmeta del in vrednosti
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gradbene pogodbe za izgradnjo ostale komunalne opreme na območju
Podmežakle.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE ZA
LETO 2014
Uvodno obrazložitev je prebral predsednik Odbora Robert Pajk.
Stanislav Pem je povedal, da je stališče stranke DeSUS, da bi bilo primerno, da se ob
sprejemanju programa za tekoče leto vključi podatek o realizaciji v preteklem letu,
česar do sedaj nismo zasledili. Osnovni razlog za to je v tem, ker se določene naloge iz
programa leta 2013 prenašajo v leto 2014, določene naloge pa tudi izpadejo iz
programa. Ni potrebno v celoti, ampak samo tiste naloge, ki so ostale nerealizirane, da
se jih prikaže in navede iz katerega razloga se prenašajo oz. iz katerega razloga so se
opustile. To naj bi bila tudi osnova za program za tekoče leto.
V sam program bi lahko vključili tudi Poročilo o realizaciji občinskega razvojnega
programa do tega obdobja, vključno z letošnjim letom in to iz razloga, da se jeseni
svetniki menjajo ter da se vidi realizacija, kaj je bilo po tem programu narejeno in kaj še
ostane. Predlaga, da bi bila ta realizacija podana na jesenski seji občinskega sveta.
Mag. Vera Djurić Drozdek je glede realizacije občinskega razvojnega programa oz.
izvedbenega načrta pojasnila, da je ta predviden za majsko sejo občinskega sveta.
Ana Marija Korošec je povedala, da bi pričakovala poročilo v zvezi z aktivnostmi in
nasploh o situaciji na področju energetike oziroma ogrevanja. Narejen je bil dolgoročni
program, a se o tem že nekaj let nismo pogovarjali. Trenutno sicer pričakujemo
rezultate glede koncesije razpisa, ampak bi bilo dobro vedeti, kaj lahko občani
pričakujejo in kaj je bilo narejenega.
Marko Markelj je povedal, da bo poročilo o javnem razpisu vsekakor predloženo
občinskemu svetu, le zaključiti se mora najprej. Glede na prejete ponudbe oz. na sam
rezultat razpisa bo podana informacija občinskemu svetu. Pove pa, da ne vemo kakšen
bo rezultat, ali bomo lahko izbrali koncesionarja, ali bomo morali razpis ponoviti, ali bo
mogoče potrebno Odlok spreminjati. Doda pa, da bomo, vsaj kar se tiče komunalne
direkcije, imeli v programu bistveno več točk kot jih je po programu dela.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu svetu
Občine Jesenice, da sprejme Program dela Občinskega sveta občine Jesenice za
leto 2014.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
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Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG PROGRAMA DELA S FINANČNIM NAČRTOM RAZVOJNE AGENCIJE
ZGORNJE GORENJSKE ZA LETO 2014
Uvodno obrazložitev je podala mag. Vera Djurić Drozdek.
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 predlog Programa dela Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske za leto 2014 s finančnim načrtom.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
VPRAŠANJA IN POBUDE
6.1 Marijan Nikolavčič
Prosil je za pomoč v zvezi z dopisom Vrhovnega sodišča, kjer je zapisano, da sta dve
zemljišči, na katerih stojita stolpnici za Gimnazijo Jesenice, pod hipoteko.
Mag. Vitomir Pretnar je g. Nikolavčiča zaprosil, naj vprašanje posreduje pisno na
Občino in priloži fotokopije dokumentacije, s katero razpolaga, tako da bodo strokovne
službe zadevo ustrezno proučile.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 17.05.

ZAPISALA:
FERIDA AGIČIČ

PREDSEDNIK
ROBERT PAJK
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