Občina Gorenja vas – Poljane
ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas
Datum: 2. 2. 2010
ZAPISNIK
5. seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki je bila v četrtek, 2. 2. 2010, ob 19.30.
Prisotni člani odbora: Jurij Krvina, Janez Hrovat, Roman Demšar, Izidor Mrak, Miha Peternel, Ciril Alič
Odsotni člani odbora: Matjaž Kržišnik
Ostali prisotni: Elizabeta Rakovec

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled zapisnika 5. seje odbora z dne 17. 11. 2011
Osnutek Odloka o ustanovitvi razvojnega sveta Gorenjske regije
Zaključek likvidacijskega postopka LTO Blegoš
Razno

Prisotni člani odbora so soglasno potrdili predlagani dnevni red.
K 1. točki
Janez Hrovat je opozoril na napačen zapis o izidu glasovanja v drugem delu zapisnika.
Drugih pripomb na zapisnik ni bilo podanih. Člani odbora so soglasno potrdili vsebino zapisnika.
K 2. točki
E. Rakovec pojasni, da novi Zakon o skladnem regionalnem razvoju v roku enega leta od uveljavitve
zakona določa konstituiranje novega regionalnega razvojnega sveta pri regionalnih razvojnih agencijah,
torej tudi pri BSC Kranj. Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj RS je na podlagi
navedenega kot ustanovni akt novega razvojnega sveta pripravila tudi vzorec odloka za vse regionalne
agencije v državi, ki ga je BSC posredovala občinam sočasno v sprejem. Odlok določa, da novi razvojni
svet Gorenjske regije sestavlja po en funkcionar iz vsake gorenjske občine (18 članov), prav tako 18
predstavnikov gospodarstva v regiji ter 9 predstavnikov nevladnih organizacij, torej skupno 45 članov.
Kakšna morajo biti razmerja predstavnikov v svetu, je določeno z zakonom, svet gorenjske regije pa je
na svoji decembrski seji sklenil, naj ima v svetu svojega predstavnika vsaka Gorenjska občina.
Navedeni odlok tudi natančneje določa postopek konstituiranja sveta, posebnost je dvostopenjski način
imenovanja regijskega sveta, po katerem občinski sveti najprej potrdijo svojega kandidata, nato pa še
celotno listo kandidatov. Novi regionalni razvojnega svet bo nadomestil tako sedanji Regionalni svet (ki
ga sestavlja del gorenjskih županov in predstavniki gospodarstva) ter tudi sedanji Sveta regije, ki ga
sestavljajo izključno župani vseh gorenjskih občin in ki je doslej opravljal vse pomembnejše naloge, ki
bodo po novem prešle na novi razvojni svet, vključno z razdeljevanjem in potrjevanjem projektov, ki
lahko kandidirajo na določene razpise za nepovratna EU sredstva.
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Podrobnejša pojasnila bo na seji občinskega sveta podal tudi direktor BSC Kranj Bogo Filipič, ki je že
potrdil svojo udeležbo na seji.
G. Krvina je dodal, da je svet ustanovljen, ko akt o ustanovitvi sprejme dve tretjini občin z najmanj
dvotretjinsko večino prebivalstva regije.
Prisotni člani odbora so se v sledeči razpravi strinjali, da s konstituiranjem novega razvojnega sveta
Gorenjske regije občine zgubljajo del svojega vpliva, odločujočega vpliva nimamo niti glede na delež
prebivalstva občine v razmerju z ostalo Gorenjsko, koncept ustanovitve pa je določen z zakonom.
Po krajši razpravi so člani glasovali o naslednjem predlogu sklepa:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga občinskemu svetu v sprejem
Osnutek Odloka o ustanovitvi razvojnega sveta Gorenjske regije, ki se ga posreduje v
enomesečno javno obravnavo.
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet.
K 3. točki
E. Rakovec predstavi gradivo v zvezi z dokončno likvidacijo LTO Blegoš, ki je bila v letu 2010 priključena
k Razvojni agenciji Sora, likvidacijski postopek pa še ni zaključen. Pripravljena so vsa potrebna gradiva,
da se nekdanji zavod tudi formalno izbriše iz registra. Likvidacijski postopek je vodila odvetniška pisarna
Kozelj, ki je s končnim poročilom zamujala.
G. Krvina je vprašal, koliko so znašali stroški likvidacijskega upravitelja. E. Rakovec pojasni, da so ti
stroški znašali 2.200 eur.
Člani odbora so bili mnenja, da je potrebno postopek zaključiti, glasovali so o predlogu sklepa:
Občinskemu svetu se predlaga v sprejem obe poročili likvidacijskega upravitelja o poteku
likvidacije in sklep o izbrisu LTO Blegoš iz registra.
Predlagani sklep je bil soglasno sprejet.

K 4. točki
Svetniki so izmenjali mnenja in se seznanili s tekočo problematiko, zlasti glede stanja investitorjev v
gospodarski coni Dobje in na področju turizma v občini.
Podan je bil predlog, da se izdela analiza o turističnih nočitvah v občini, kot izhajajo iz poročil o turistični
taksi, ki jih nosilci dejavnosti posredujejo občini.
Odbor tudi podaja pobudo županu, da se preveri, na kakšen način bi lahko dosegli večjo povezanost
turističnih ponudnikov, zlasti gostincev in drugih delujočih na področju turizma z območja celotne občine.
Opozorjeno je tudi bilo, da Bioenergetika še vedno ni posredovala podatka o porabi 65.000 eur za eno
izmed postavk iz bilanc, ki ga je treba posredovati do naslednje seje odbora.

Zapisala:
E. Rakovec
Predsednik odbora
Jurij Krvina, l.r.
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