OBČINA JESENICE
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Odbor za urejanje prostora,
varstvo okolja ter gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči
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ZAPIS 1. KORESPONDENČNE
SEJE ODBORA ZA UREJANJE PROSTORA, VARSTVO OKOLJA, KI JE
TRAJALA OD ČETRTKA, 14. MAJA 2009 IN SE ZAKLJUČILA V TOREK,
19. MAJA 2009, OB 14. URI

Na podlagi 9. člena Poslovnika o delu odbora je odbor obravnaval gradivo za 28. redno
sejo Občinskega sveta z naslovom točke dnevnega reda:
1. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 752/9, 752/10,
731/4, 731/9, 731/10, 731/11, vse k.o. Blejska Dobrava.
Glasovalo se je za naslednji predlagani
Sklep:
Sprejme se predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 752/9,
752/10, 731/4, 731/9, 731/10, 731/11, vse k.o. Blejska Dobrava.
Pojasnila k vsebini gradiva je dal pripravljavec Mitja Kapus.
Član odbora mag. Ivo ščavničar je postavil dodatno vprašanje, ker je bila povezava do
GIS-a v času poteka glasovanja motena in si zato kart ni mogel ogledati, zato ni bil
prepričan za katere parcele dejansko gre.
Vprašanje - citat:
»Iz gradiva ne morem ugotoviti ali sprememba pomeni to, da bo SEL postal lastnik
zemljišča po katerem vodi pot preko jezu elektrarne Moste in s tem imel možnost, da to
pot zapre. Če je temu tako, sem proti«
Dodatno pojasnilo Mitje Kapusa - citat:
»v prilogi vam pošiljam slike iz GIS-a, na katerih je sicer označena celotna cesta, ki vodi
do elektrarne Moste. Pri tem naj pojasnim, da ne gre za cesto, ki vodi preko jezu,
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temveč gre za cesto, ki vodi do elektrarne Moste in se nahaja pod jezom. Kot ste že
ugotovili, bo Občina Jesenice po izvzemu iz javnega dobra, navedena zemljišča menjala
s SEL, kar pomeni, da bo ta družba postala lastnik teh zemljišč. Na zemljiščih poteka
gozdna cesta, ki je kategorizirana in v večjem delu že v lastništvu SEL-a (SEL že lastnik
parcel št. 573/12, 573/13, 574/25, 574/27, 793/4, 791/6, 791/7, 573/16, 573/19, 573/20,
573/22, 791/9, 791/10 vse k.o. Blejska Dobrava). Občinska zemljišča (731/4, 731/9,
731/10, 731/11, 752/9, 752/10, k.o. Blejska Dobrava) torej predstavljajo le manjše
odseke te ceste, ostala so že v lasti SEL-a.
Glede na to, da gre za kategorizirano gozdno cesto, jo v skladu z Zakonom o gozdovih
praviloma lahko uporabljajo vsi uporabniki v skladu z režimom, ki ga določi Zavod za
gozdove v sodelovanju z lastnikom. Zavod pa v sodelovanju z lokalno skupnostjo označi
gozdno cesto in režim njene uporabe. Navedeno torej pomeni, da lastnik ne more
samovoljno zapreti take ceste, saj režim prometa na gozdnih cestah določa Zavod za
gozdove v sodelovanju z lastnikom oziroma lokalno skupnostjo. Dejstvo, da na zemljišču
poteka gozdna cesta, pa ne vpliva na promet s takimi nepremičninami oziroma pri tem ni
določenih nobenih posebnosti«.
Potek glasovanja je bil:
Boris SMOLEJ – predsednik – DA
Andrej ČERNE – Da
Jernej UDIR – DA
Vera PINTAR – DA
Peter MIRC – DA
Vinko LAVTIŽAR – Da
Valentin MARKEŽ – DA

Za predlagani sklep je ZA od 9 članov glasovalo 7 članov.

Zapisala:
Božena Ronner

Predsednik:
Boris Smolej
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