OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za gospodarstvo

Številka: 032-02/2009
Datum: 19.02.2009

SKRAJŠAN ZAPIS
22. REDNE SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO,
KI JE BILA V SREDO, 18.02. 2009 OB 16.00 URI
V MALI SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Robert
PAJK,
Marijan
NIKOLAVČIČ,
Branka
DOBERŠEK,
Hamdija
MULAHMETOVIČ, Stevo ŠČAVNIČAR, Stanislav PEM, Igor ARH, Tilka KLINAR in
Marija KALAN.
OSTALI PRISOTNI: podžupan Boris BREGANT, mag. Valentina GORIŠEK – vodja
Oddelka za okolje in prostor (delno), Edita GRANATIR LAPUH – vodja Oddelka za
gospodarstvo, Aleksandra OREL – Oddelek za gospodarstvo, Nataša ŠTEFELIN –
Kabinet župana, Marko MARKELJ – direktor Komunalne direkcije in mag. Božena
RONNER – svetovalka župana za Občinski svet (delno).
Predsednik Odbora je predlagal, da se na dnevni red pod zap. št. 2 uvrsti dodatna
točka z naslovom: »Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah tekstualnega dela
prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in
J4) – DRUGA OBRAVNAVA.«
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Na dnevni red 22. redne seje Odbora za gospodarstvo se pod zap. št. 2 uvrsti
dodatna točka z naslovom: »Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za mesto Jesenice
(planska celota J1, J2, J3 in J4) – DRUGA OBRAVNAVA.« Ostale točke
dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Sklep je bil sprejet.

Ker drugih predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, je predsednik Odbora
predlagal v sprejem naslednji
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DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 21. redne seje Odbora z dne
22.01.2009.
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah tekstualnega dela prostorskih
ureditvenih pogojev (PUP) za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4) –
DRUGA OBRAVNAVA.
3. Predlog Odloka o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v občini
Jesenice – HITRI POSTOPEK.
4. Predlog Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja
toplotne energije v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
5. Predlog Tarifnega sistema za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja
toplotne energije v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
6. Predlog Odloka o distribuciji toplote iz vročevodnega omrežja v občini Jesenice –
PRVA OBRAVNAVA.
7. Predlog Splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz
distribucijskega omrežja za geografsko območje občine Jesenice - PRVA
OBRAVNAVA.
8. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju
državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice.
9. Premoženjsko pravne zadeve:
9.1 Dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem - zemljišča
v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
9.2 Dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine
Jesenice za leti 2008 in 2009.
10. Informacija o razvojnih trendih v občini Jesenice za leto 2007.
11. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 21. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 22.01.2009.
Marijan Nikolavčič je opozoril, da v zapisniku 21. seje Odbora pri njegovi razpravi
pod točko 3 manjka del besedila.
Tilka Klinar je povedala, da ne bo glasovala o potrditvi skrajšanega zapisa 21. redne
seje Odbora, ker ni prejela zapisnika in sklica za 22. redno sejo Odbora.
Božena Ronner je pojasnila, da del besedila pri razpravi Marijana Nikolavčiča
manjka le zaradi nastavitev pri tiskanju besedila, sicer pa je zapisnik napisan v celoti.
Povedala pa je tudi, da je glede dostave gradiva potrebno urgirati neposredno na
pošti, kajti po njihovih internih pravilih jim pošiljk ni potrebno dostaviti takoj naslednji
dan, temveč jih lahko dostavijo v roku treh dni.
Drugih in pripomb na skrajšan zapis 21. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
dal na glasovanje naslednji
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SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 21. redne seje
Odbora za gospodarstvo z dne 22.01.2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA – 8
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH TEKSTUALNEGA
DELA PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV (PUP) ZA MESTO JESENICE
(PLANSKA CELOTA J1, J2, J3 IN J4) – DRUGA OBRAVNAVA.
Predlagani Odlok je obrazložila mag. Božena Ronner.
Stevo Ščavničar je povedal, da je državni operativni program že odredil, da je
odlagališče odpadkov na Mali Mežakli odlagališče prvega reda. Zanima ga, ali se s
predlaganim amandmajem sedaj ta odločitev države legalizira.
Marko Markelj je pojasnil, da se v prostorskih dokumentih odlagališče na Mali
Mežakli še ni opredeljeno kot odlagališče prvega reda, zato je prav, da se sedaj to
uredi, da ne bo kasneje prihajalo do težav s pridobivanjem kakšnih nepovratnih
sredstev ipd.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem
AMANDMA:
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Jesenice (Uradni list RS, št.
131/2004, 27/2005 in 88/2007) se dopolni tako, da se doda nov 74. c člen, ki se
glasi: »V ureditvenem območju J2/O1 – odlagališče komunalnih odpadkov je
dopustna dejavnost ravnanja s komunalnimi odpadki centrov 1. reda.«
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Amandma je bil sprejet.
in
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah tekstualnega dela
prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za mesto Jesenice (planska celota J1,
J2, J3 in J4) v drugi obravnavi, s sprejetim amandmajem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O GOSPODARSKIH JAVNIH
SLUŽBAH V OBČINI JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Predlagani Odlok je obrazložil Marko Markelj.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v
občini Jesenice po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG SPLOŠNIH POGOJEV ZA DOBAVO IN ODJEM TOPLOTE IZ
DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA TOPLOTNE ENERGIJE V OBČINI JESENICE –
DRUGA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je dal Robert Pajk, ki je na vprašanje Tilke Klinar tudi pojasnil,
da med besedilom splošnih pogojev v prvi in drugi obravnavi ni bistvenih sprememb,
ker je predlagatelj že za prvo obravnavo besedilo splošnih pogojev pripravil v skladu z
metodologijo za pripravo splošnih pogojev.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo je presodil, da so predlagani Splošni pogoji za dobavo
in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v občini Jesenice
v skladu z Aktom o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za
dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja in predlaga, da Občinski
svet občine Jesenice da soglasje k predlogu akta v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA – 9
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG TARIFNEGA SISTEMA ZA DOBAVO IN ODJEM TOPLOTE IZ
DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA TOPLOTNE ENERGIJE V OBČINI JESENICE –
DRUGA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je dal Robert Pajk.
V razpravi so sodelovali: Boris Bregant, Robert Pajk, Tilka Klinar in Igor Arh.
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Boris Bregant je povedal, da se tudi znotraj posamezne tarifne skupine lahko
upošteva različne pristope pri obračunu. Energija je sicer za vse enak strošek, pri
števnini in priključni moči pa lahko nastopijo razlike.
Robert Pajk je povedal, da odlok določa, da cene storitev, vključno s števnino in
priključno močjo, potrjuje Občinski svet na predlog distributerja, tako da se to lahko
uredi. Fiksni del cene za toploto pa je trenutno na Jesenicah med najnižjimi v Sloveniji
in se ni spremenil že več let. Števnina pa je bila leta 2003 uvedena s sklepom
Občinskega sveta.
Tilka Klinar je postavila vprašanje, kako bo dejstvo, da gre distribucija toplotne
energije iz koncesionirane dejavnosti v gospodarsko javno službo, vplivalo na ceno
fiksnega dela, števnine in priključne moči.
Boris Bregant je odgovoril, da sprememba Odloka o gospodarskih javnih službah ne
bo vplivala na ceno. Po do sedaj veljavnem Odloku bi bilo potrebno razpisati
koncesijo za izvajalca distribucije vroče vode, s spremembo odloka pa ta dejavnost
ostane v izvajanju pri Javnem komunalnem podjetju JEKO-IN, d.o.o. Javno podjetje
pa mora ceno toplote obračunavati po tarifnem pravilniku, ki bi bil verjetno enak tudi v
primeru podelitve koncesije.
Igor Arh je postavil vprašanje, kaj pomeni določba 3. odstavka 11. člena, da morata
pri drugi varianti plačevanja toplote dobavitelj in odjemalec obvezno skleniti pisni
sporazum o delitvi stroškov in obračunu porabe toplotne energije.
Robert Pajk je pojasnil, da je pisni sporazum potrebno skleniti pri vseh variantah, ki
niso opredeljene v 1. in 2. odstavku 11. člena Tarifnega sistema.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem
AMANDMA:
V 11. členu Tarifnega sistema za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega
omrežja toplotne energije v občini Jesenice se spremeni besedilo 3. odstavka,
tako da se ta pravilno glasi: »V drugih primerih plačevanja toplote morata
dobavitelj in odjemalec obvezno skleniti pisni sporazum o delitvi stroškov in
obračunu porabe toplotne energije.«
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Amandma je bil sprejet.
in
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo je presodil, da je predlagani Tarifni sistem za dobavo in
odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v občini Jesenice v
skladu z Aktom o določitvi metodologije za določitev tarifnih sistemov za
dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja in predlaga, da Občinski
svet občine Jesenice da soglasje k predlogu akta v drugi obravnavi, s sprejetim
amandmajem.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA – 9
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG ODLOKA O DISTRIBUCIJI TOPLOTE IZ VROČEVODNEGA OMREŽJA
V OBČINI JESENICE – PRVA OBRAVNAVA.
Predlagani Odlok je obrazložil Marko Markelj.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o distribuciji toplote iz vročevodnega omrežja v občini
Jesenice v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA – 9
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG SPLOŠNIH POGOJEV ZA DOBAVO IN ODJEM ZEMELJSKEGA PLINA
IZ DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA ZA GEOGRAFSKO OBMOČJE OBČINE
JESENICE - PRVA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je dal Robert Pajk.
V razpravi so sodelovali: Boris Bregant, Robert Pajk, Tilka Klinar in Igor Arh.
Tilka Klinar je postavila vprašanje, zakaj se splošni pogoji za dobavo in odjem
zemeljskega plina sprejemajo za geografsko območje občine Jesenice. Zanima jo,
zakaj se ti splošni pogoji nanašajo na območje cele občine, saj celo občina nima
plinovodnega omrežja in tudi ne verjame, da ga bo kdaj imela, predvsem zaradi vidika
varovanja okolja in uporabe obnovljivih virov energije.
Boris Bregant je pojasnil, da bi bil plinovod pod odločenimi pogoji lahko uveljavljen
tudi na območju celotne občine, če bi bilo za distributerja to ekonomsko opravičljivo.
Odlok pa samo določa, da na kateremkoli območju bi to omrežje bilo, zanj veljajo
navedeni splošni pogoji.
Igor Arh je postavil vprašanje, kaj pomeni dikcija v 1. odstavku 30. člena, da
uporabnik oz. odjemalec pri predaji zemeljskega plina na prevzemnem mestu preda
zemeljski plin sistemskemu operaterju v skladu s predpisi.
Robert Pajk je pojasnil, da navedena dikcija pomeni, da uporabnik oz. odjemalec
neporabljen del zemeljskega plina vrne nazaj v omrežje, ki ga upravlja sistemski
operater.
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Druge razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo je presodil, da so predlagani Splošni pogoji za dobavo
in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje
občine Jesenice v skladu z Aktom o določitvi metodologije za določitev
splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega
omrežja in predlaga, da Občinski svet občine Jesenice da soglasje k predlogu
akta v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA – 9
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O
DODELJEVANJU DRŽAVNIH POMOČI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA
GOSPODARSTVA V OBČINI JESENICE.
Uvodno obrazložitev je dala Edita Granatir Lapuh.
Stevo Ščavničar je postavil vprašanje, ali se tudi izobraževanje šteje za naložbo.
Edita Granatir Lapuh je povedala, da se je pravilnik dve leti usklajeval z državnim
pravilnikom, ker gre za državno pomoč. Ta pravilnik velja za vse gorenjske občine,
zato se njegova vsebina ne spreminja, razen v delu, kjer so bile konkretno
opredeljene višine sredstev. Eden od ukrepov je tudi sofinanciranje obrestne mere v
primeru naložb in investicij, izobraževanje pa je popolnoma drug ukrep.
Stevo Ščavničar je povedal, da predzadnja alineja 15. člena veljavnega pravilnika
določa, da se mora delovno mesto, za katero je pridobljena pomoč, ohraniti vsaj 5 let
po prejemu pomoči. Ta doba se mu zdi nekoliko predolga.
Edita Granatir Lapuh je pojasnila, da se ta doba spreminja iz petih let na dve leti, da
bo enaka kot je na državni ravni.
Stevo Ščavničar je povedal, da zadnja alineja 15. člena določa pogoje pod katerimi
brezposelna oseba lahko dobi pomoč. Eden od pogojev je med drugim tudi potrjen
obrazec M1/M2, zato ga zanima, ali brezposelne osebe sploh lahko imajo ta obrazec.
Edita Granatir Lapuh je odgovorila, da razpis za brezposelne osebe objavlja Zavod
za zaposlovanje, Občina pa bo objavila razpis, s katerim bo spodbujala odpiranje
novih delovnih mest pri obstoječih delodajalcih in preusposabljanje zaradi
gospodarske krize.
Stanislav Pem je povedal, da brezposelna oseba s potrjenim obrazcem M1/M2
dokaže, da se je zaposlila.
Boris Bregant je pojasnil, da zadnji odstavek 15. člena jasno določa, da v primeru,
da je prejemnik brezposelna oseba, je pogoj za pridobitev izražena namera po
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samozaposlitvi, kar dokaže s predložitvijo poslovnega načrta za samozaposlitev,
dokazilom o registraciji podjetja in potrjenim obrazcem M1/M2.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
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 v predloženem besedilu, s tem, da se v predzadnji alineji 15. člena
obdobje, v katerem se mora ohraniti delovno mesto, za katero je bila
pridobljena pomoč, iz 5 let skrajša na 2 leti.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA – 9
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE:
9.1 Dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem zemljišča v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
9.2 Dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
TOČKA 9.1:
DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM - ZEMLJIŠČA V LASTI OBČINE JESENICE ZA LETI 2008 IN
2009.
Uvodno obrazložitev je dala mag. Valentina Gorišek.
Tilka Klinar je povedala, da je v gradivu navedeno, da naj bi Občine Jesenice
Benjaminu Izmajlovu prodala zemljišče s parc. št. 1950/2 k.o. Blejska Dobrava. To
zemljišče je pred starim gasilskim domom v zgornjem delu vasi, in je služilo kot
odlagališče lesa za vaščane oz. za lastnike gozdov, ker so od tukaj les lahko odvažali
s tovornjakom. Zanima jo, ali se je to pri prodaji upoštevalo ter ali bo rezerviran
kakšen drug prostor za skladiščenje lesa. Predlaga, da naj Krajevna skupnost blejska
Dobrava in vaščani sami povedo koliko prostora potrebujejo, saj se ga ne sme kar
širokogrudno prodajati nekomu, ki je kupil bližnjo kmetijo.
Mag. Valentina Gorišek je povedala, da je Krajevna skupnost Blejska Dobrava že
posredovala svoje mnenje oz. soglasje, pod pogojem, da se predhodno preveri, koliko
prostora je potrebno za odlagališče lesa. Pred prodajo se bo to vsekakor preverilo,
ker je tako ali tako potrebno izvesti geodetsko odmero.
Igor Arh je povedal, da se je Krajevna skupnost uskladila in dala svoje mnenje,
čeprav so mnenja vaščanov različna. Sosedom je predvsem v interesu, da se ta
prostor uredi, da ne bo zapuščen in zanemarjen. Po drugi strani pa je bila že tudi
praksa, da se je les skladal na zemljišču za gasilnim domom, ki je v lasti agrarne
skupnosti.
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Mag. Valentina Gorišek je predlagala, da naj Odbor sprejem pobudo, da se pred
geodetsko odmero preveri, kolikšen del prostora je še potreben za skladiščenje lesa.
Marijan Nikolavčič je postavil vprašanje, ali je pri navedbi parc. št. 1458/14 k.o.
Jesenice prišlo do napake, ker tega zemljišča ni videti na priloženi skici.
Mag. Valentina Gorišek je povedala, da je parc. št. 1458/14 k.o. Jesenice navedena
pravilno, predstavlja pa v naravi del novo odmerjene ceste.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
1. Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem – zemljišča v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009, s tem,
da se pred geodetsko odmero na zemljišču s parc. št. 1950/2 k.o. Blejska
Dobrava preveri, kolikšen del prostora je še potreben za skladiščenje lesa.
2. Ta dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v
lasti Občine Jesenice – zemljišča za leti 2008 in 2009 je sestavni del Letnega
načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča v lasti Občine
Jesenice za leti 2008 in 2009, ki ga je na svoji redni seji dne 22.11.2007
sprejel Občinski svet občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9.2:
DOPOLNITEV
LETNEGA
NAČRTA
PRIDOBIVANJA
NEPREMIČNEGA
PREMOŽENJA V LAST OBČINE JESENICE ZA LETI 2008 IN 2009.
Uvodno obrazložitev je dala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
1. Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme dopolnitev Letnega pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
2. Ta dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 je sestavni del Letnega načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leti 2008
in 2009, ki ga je na svoji redni seji dne 22.11.2007 sprejel Občinski svet
občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 10:
INFORMACIJA O RAZVOJNIH TRENDIH V OBČINI JESENICE ZA LETO 2007.
Uvodno obrazložitev sta dala Edita Granatir Lapuh in Boris Bregant, ki je predstavil
informacije o projektu SOS trgovine.
Stevo Ščavničar je povedal, da je to eden od pomembnejših dokumentov, ki mora
odgovoriti na vprašanje, kakšno je trenutno stanje v občini, napredek skupnosti ter
kako kaže za vnaprej. Od teh poglavij se mu zdi najbolj pomembno poglavje, ki govori
o kvaliteti življenja, ker se v tem odraža tudi vse ostalo, od gospodarstva, sociale itd.
Zato predlaga, da bi reorganizirali prikaz podatkov, dodali druge kazalnike ter
poskušali nekoliko preurediti vprašalnik in dodati nova poglavja. Predvsem je
potrebno poudarek dati tistim področje, na katere ima Občina večji vpliv, kajti na
gospodarstvo ima sorazmerno malo vpliva. Na veliko področij ima namreč Občina
sorazmerno velik vpliv, pa ta področja tukaj niso zajeta, npr. kvaliteta zraka,
onesnaženost, učni uspeh študentov ipd.
Edita Granatir Lapuh je povedala, da so v poročilu zbrani vsi podatki, ki so dosegljivi
na občinski ravni. Zato predlaga, da Stevo Ščavničar posreduje pisne predloge, kako
naj se poročilo dopolni, potem pa se bodo ti predlogi preučili in v kolikor bo možno
tudi upoštevali.
Stevo Ščavničar je predlagal, da se je najprej potrebno zediniti, katere cilje se bo
zasledovalo z zbiranjem teh informacij in podatkov. Zato bo sam do naslednje seje
Odbora pripravil nek predlog, kako bi lahko razširili to informacijo o trendih v občini
Jesenice.
Tilka Klinar je povedala, da se v gradivu izkazuje, da je v občini Jesenice od leta
1999 do leta 2007 več delovno aktivnega prebivalstva v kmetijstvu, čeprav se je
število kmečkih zavarovancev skoraj za polovico zmanjšalo.
Aleksandra Orel je povedala, da je bilo po podatkih statističnega urada zadnji dve
leti 21 delovno aktivnih ljudi v kmetijstvu, zadnje leto pa se je to število povečalo na
22. Se bo pa te podatke še enkrat preverilo.
Stevo Ščavničar je predlagal, da se še enkrat preverijo tudi podatki o dodani
vrednosti na prebivalca in dodani vrednosti na zaposlenega, ker je med temi
vrednostmi prevelika razlika.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo se je seznanil z Informacijo o razvojnih trendih občine
Jesenice za leto 2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 11:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
11.1 Tilka Klinar:
Na prejšnji seji Odbora za gospodarstvo, ko je bil sprejet program dela za leto 2009,
je bilo rečeno, da bo na februarski seji Odbora obravnavana tudi problematika
kmetijstva in gozdarstva v občini Jesenice. Zaradi nesporazuma ta točka ni bila
uvrščena na dnevni red februarske seje Odbora, zato predlaga, da se obravnava na
marčevski seji.

11.2 Stevo Ščavničar:
Informacija o razvojnih trendih občine je od pomembnejših dokumentov, ki mora
odgovoriti na vprašanje, kakšno je trenutno stanje v občini, napredek skupnosti ter
kako kaže za vnaprej. Zato predlaga, da bi reorganizirali prikaz podatkov, dodali
druge kazalnike ter poskušali nekoliko preurediti vprašalnik in dodati nova poglavja.
Predvsem je potrebno poudarek dati tistim področje, na katere ima Občina večji vpliv,
npr. kvaliteta zraka, onesnaženost, učni uspeh študentov ipd. Najprej se je potrebno
zediniti, katere cilje se bo zasledovalo z zbiranjem teh informacij in podatkov, sam pa
bo do naslednje seje Odbora pripravil nek predlog, kako bi lahko razširili to
informacijo o trendih v občini Jesenice.

11.3 Tilka Klinar:
Glede na to, da je občina Kranjska Gora že objavila in skoraj zaključila razpis za
intervencije v kmetijstvo in gozdarstvo, jo zanima, kdaj bo ta razpis objavljen tudi v
občini Jesenice. Predlaga, da naj se ta razpis objavi čim prej, da se kmetje potem
lahko organizirajo in razmislijo v kaj bodo v letošnjem letu investirali.

11.4 Tilka Klinar:
Število kaznivih dejanj, vlomov in prekrškov se v zadnjem času močno povečuje, zato
jo zanima, kdaj bo spet začela delovati občinska redarska služba.
Boris Bregant – odgovor:
Občinska redarska služba je že organizirana, imenovani so tudi že trije občinski
redarji, vendar pa morajo le-ti najprej opraviti 300 urni program izobraževanja.

11.4 Marija Kalan:
Zanima jo, kaj bo zgrajeno na prostoru porušene stavbe pri Hotelu Pošta. Ker je že
narejen izkop, bi se na tem mestu lahko zgradila garažna hiša, ker bi na ta način
zagotovili veliko več parkirnih mest.
Mag. Valentina Gorišek – odgovor:
Na prostoru porušene stavbe pri Hotelu Pošta bodo urejeni parkirni prostori. Za
gradnjo garažne hiše na tej lokaciji pa trenutno ni nobenega zainteresiranega
investitorja.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 18.05 uri.
ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
ROBERT PAJK
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