OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za gospodarstvo
Številka: 032-01/2010
Datum: 3. 2. 2010

SKRAJŠAN ZAPIS
30. REDNE SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO,
KI JE BILA V SREDO, 3. februarja, OB 16.30 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, mag. Edita Granatir Lapuh – vodja
Oddelka za gospodarstvo, Aleksandra Orel – Oddelek za gospodarstvo, Tina Zajc,
Anja Jeršin in Nina Hribar – Klub BMK in Petra Klinar - avtorice projektov mladih 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 29. redne seje Odbora z dne 9.
12. 2009.
2. Predstavitev projektov mladih iz leta 2009
3. Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2010.
4. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Dnevni red je bil sprejet.
TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 29. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 9. 12. 2009.
Razprave na sklepe in besedi zapisnika ni bilo, zato je predsednik na glasovanje dal
naslednji
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SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 29. redne seje
Odbora za gospodarstvo z dne 9.12. 2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDSTAVITEV PROJEKTOV MLADIH IZ LETA 2009
Uvodna obrazložitev o projektih mladih, izvedenih v letu 2009 in financiranih s strani
Občine Jesenice, je podala Aleksandra Orel.
Poročilo o izidu razpisa so člani odbora dobili skupaj s sklicem za 30. sejo odbora.
Posamezne projekte so predstavili:
Projekt: »Varujmo- varčujmo« - Razvojna agencija zgornje Gorenjske. Projekt je
namesto Urške Železnikar predstavil Stevo Ščavničar.
Projekt: »Primerjava vseživljenjskega razvoja jeseniških
osnovnošolskih učiteljev« - projekt je predstavila Petra Klinar.

in

bruseljskih

Projekt: »Teaterček« BMK – društvo brez meja, v imenu društva je projekt predstavila
Nina Hribar.
Po krajši razpravi, v kateri so sodelovali Igor Arh, Tina Zajc, Nina Hribar, mag. Edita
Granatir Lapuh, Boris Bregant in Petra Klinar, je predsednik predlagal naslednji
Sklep:
Odbor za gospodarstvo se je seznanil iz izvedenimi projekti Razpisa za
podjetniške in razvojne projekte mladih v občini Jesenice v letu 2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 3:
PREDLOG PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE ZA
LETO 2010.
Program dela, ki sodi v pristojnost Odbora za gospodarstvo je predstavila Edita
Granati Lapuh, širše in v zvezi z njegovim izvajanjem pa še Božena Ronner.
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Tilka Klinar:
Predlagala je, naj se v gradiva uvrsti tudi predstavitev gozdarstva v občini Jesenice.
Božena Ronner:
Predlagala je možen datum mesec september
Robert Pajk:
je zagovarjal stališče, da je po poslovniku o delu odbora za gospodarstvo razvidno,
da je Odbor za gospodarstvo zainteresirano za vsa področja, kar pomeni, da bi lahko
obravnaval vsa predlagana gradiva
V nadaljevanju sta še razpravljala Božena Ronner in Robert Pajk predvsem zaradi
zainteresiranosti delovnih teles. Božena Ronner je pojasnila, da z novim mandatom
stopi v veljavo del poslovniških določil, vezanih na pristojnost delovnih teles.
Po razpravi je predsednik dal na glasovanje naslednji
Sklep:
Odbor za gospodarstvo nima pripomb na predlog Programa dela Občinskega
sveta občine Jesenice za leto 2010 in predlaga, da ga Občinski svet v
predlagani obliki in vsebini sprejme z dopolnitvijo, da se pod zaporedno št. I. –
gospodarstvo, doda nova točka 9, ki glasi: predstavitev dejavnosti gozdarstva
na območju občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
VPRAŠANJA IN POBUDE.

4.1. Tilka Klinar - vprašanje:
Zanima jo, zakaj na nekatera vprašanja s prejšnjih sej še ni bilo odgovora. Kot primer
je navedla vprašanje o prometnem znaku na Križevcu.
Božena Ronner - odgovor:
Na večino vprašanj, postavljenih na odborih se odgovori sproti, nekatera so
posredovana tudi z gradivom za sejo Občinskega sveta, zato je treba biti pazljiv in da
se tudi tiste odgovore pregleda.

4.2. Stevo Ščavničar:
Tudi on nima odgovorov na vprašanja, npr. predlagal je obravnavo (že na naslednji
seji) kriterijev za ocenjevanje razvoja občine. Odgovora nima in zanima ga tudi, če je
župan na to vprašanje že dal odgovor, če je župan s tem seznanjen in da je rekel
NE, ne bo pri tem vztrajal. V kolikor pa z njegovim predlogom ni seznanjen, predlaga,
da se ga obvesti in se mu kot članu odbora tudi odgovori

3

Edita Granatir Lapuh - odgovor:
Na to vprašanje je že odgovorila. Kazalci razvoja pa bodo predstavljeni po končanem
občinskem razvojnem programu.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, je predsednik s sejo zaključil ob 17. 40 uri.

Zapisala:
Monika Sušanj

Predsednik:
Robert Pajk
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