OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za stanovanjske zadeve,
komunalno infrastrukturo
ter energetiko

Številka: 032-11/2007
Datum: 14.11.2007

SKRAJŠAN ZAPIS
10. REDNE SEJE ODBORA ZA STANOVANJSKE ZADEVE,
KOMUNALNO INFRASTRUKTURO TER ENERGETIKO,
KI JE BILA V SREDO, 14.11. 2007, OB 14.00 URI
V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI IN ČLANICE ODBORA:
BORIS DOLŽAN - PREDSEDNIK, MARKO ZUPANČIČ – NAMESTNIK
PREDSEDNIKA, IVANKA ZUPANČIČ, ANA MARIJA KOROŠEC, BRANKO NOČ,
BOŽIDAR ERJAVEC IN MIROSLAV HAREJ (7 OD 7).
OSTALI PRISOTNI: Boris KITEK- podžupan, Slavka BRELIH - direktorica občinske
uprave, VALENTINA GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor, Matej
SMUKAVEC in Marija LAH – oba Oddelek za okolje in prostor, Tomaž VIDMAR –
direktor Komunalne direkcije, Boža KOVAČ – vodja Oddelka za gospodarstvo,
Simona KANCLER – Komunalna direkcija in BOŽENA RONNER – svetovalka.
Predsednik dal v razpravo in sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 9. redne seje Odbora z dne
17.10.2007.
2. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 7. korespondenčne seje Odbora z
dne 30.10.2007.
3. Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA.
4. Predlog Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva Jesenice –
PRVA OBRAVNAVA.
5. Predlog Pravilnika o prenehanju veljavnosti Pravilnika o oddajanju poslovnih
prostorov in garaž v lasti Občine Jesenice v najem ter določanju najemnin.
6. Predlog Sklepov o določitvi vrednosti točke po Odloku o določitvi vrednosti točke
za občinske takse za leto 2008 in za leto 2009.
7. Predlog letnega Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine
Jesenice za leto 2008 in za leto 2009.
8. Predlog letnega Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine
Jesenice za leto 2008 in za leto 2009.
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9. Predlog graditve in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2008 – 2011.
10. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2008 in za leto 2009 – PRVA
OBRAVNAVA.
11. Vprašanja in pobude.
Glasovanje:

prisotnih 7
Za – 7

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

Točka 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 9. redne seje Odbora z dne
17.10.2007.
Razprave in pripomb na skrajšan zapis ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem
naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa in pregled sprejetih sklepov 9. redne seje
Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko z dne
14. 10. 2007
Glasovanje:

prisotnih - 7
za - 6
proti - 1

Sklep je bil sprejet.
Ana Marija Korošec je povedala, da ne more glasovati za potrditev zapisnika, zato je
glasovala proti sklepu, namreč v razpravo niso bili dani sprejeti sklepi, oz. pregled
njihove realizacije, kot je bilo dogovorjeno na prejšnji seji odbora.

Točka 2:
Pregled sklepa in potrditev zapisa 7. korespondenčne seje Odbora z dne
30.10.2007.
Članice in člani Odbora so se seznanili s sklepom, sprejetem na 7. korespondenčni
seji in sicer, da je variabilni del cene za dobavo toplote za končnega uporabnika
znižan za 0,17 % in da znaša 54.5740 €/MWh ter da nova cena velja od 01.11.2007
dalje.

Točka 3:
Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA.
Predlog Odloka je obrazložila Simona Kancler in prisotne seznanila z vsemi

2

spremembami, ki so nastale med prvo in drugo obravnavo. Poudarila je tudi, da so
upoštevali vse pripombe, dane na seji odbora in seji Občinskega sveta.
V razpravi je Ana Marija Korošec zaprosila za tolmačenje 6. in 7. člena Odloka, kjer
se navaja, da izbirne gospodarske službe niso obvezne za uporabnika. Zanima jo tudi
kdo je lastnik infrastrukture, konkretno pa jo zanima lastništvo kotlarne na Hrušici.
Na strani 6, v 9. člen je napaka pri oštevilčenju (za 2 je 3 in ne 4). Pod upravljanjem in
urejanjem pokopališč ni napisane pogrebe službe. Pod točko 7 (prav je 6), bi bilo bolj
prav, če bi se zapisalo, da so to občinske in ne javne ceste.
V 2. odstavku 11. člena je napisano, da se za izvajanje posameznih strokovno tehničnih in razvojnih nalog »lahko z odlokom pooblasti...«. V kolikor se to pooblastilo
daje z odlokom je postopek daljši, zato se ji zdi bolj smiselno, če bi se zapisalo, da o
tem odloči župan na podlagi danih pooblastil, če se vzame v ozir, koliko časa poteka
sprejem nekega akta, medtem pa se v nekem obdobju njegove veljavnosti in na
področju stroke že veliko spremeni.
Branko Noč je pojasnil, da je na tem območju kotlarna bila zgrajena v sklopu
stanovanjskih hiš in da so kupci stanovanj postali tudi solastniki kotlarne v nekem
sorazmernem deležu. Upravljavec kotlarne je v tem primeru Dominvest, po sklenjeni
pogodbi z lastniki.
Predsednik odbora je pojasnil, da je predlagani odlok v drugi obravnavi, zato je
vprašal, če ima kdo od prisotnih članov odbora pripravljen amandma.
Na podlagi danih zadovoljivih pojasnil v razpravi postavljenih vprašanj in ker ni bilo
vloženih amandmajev je predsednik dal na glasovanje naslednji
Sklep:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko
predlaga, da se sprejme predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v občini
Jesenice v drugi obravnavi.
Glasovanje:

prisotnih - 7
za - 7

Sklep je bil sprejet.

Točka 4:
Predlog Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva
Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
Predlagani Odlok sta obrazložili Slavka Brelih in Simona Kancler
V razpravi so sodelovali:Ana Marija Korošec, Ivanka Zupančič, Miroslav Harej, Marko
Zupančič, Boris Dolžan in podžupan Boris Kitek.
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Ana Marija Korošec:
 kaj pomeni »uporaba živali« (na strani 5 obrazložitve),
 razmerje delitve stroškov med občinami ni v korist Občine Jesenice (stran 6
obrazložitve), če npr. primerja občine s številom in dolžino cest,
 v 10. členu je napisan postopek imenovanja vodja medobčinskega inšpektorata,
zato jo zanima, če ta člen ni morda v nasprotju z delovno – pravno zakonodajo in
v nasprotju z 18. členom predlaganega odloka,
 ali je vodja na mandatu in koliko dolgo traja mandat
Ivanka Zupančič:
 Moti jo napisana dikcija v 1. členu, prvega odstavka. Z besedi »bosta delovala« se
razume, da je več organov in ne le en sam, kot ji je bilo pojasnjeno, zato naj se
besedilo popravi in tudi naslov oddelka naj bo napisan z veliko začetnico,
 Pogreša pojasnila, za koliko in za katere občine je napisan ta odlok, namreč
smatra se, da velja za območje zgornje Gorenjske.
Marko Zupančič:
Zanima ga predvideno število zaposlenih v tem oddelku in kje je to opredeljeno
Na vprašanja sta odgovorili Slavka Brelih in Simona Kancler:
 Uporaba živali – v 19. členu se povezuje na pravilnost vodenja npr. psov v ali na
javnih mestih,
 Za razdelitev stroškov je bil uporabljen sistem števila prebivalcev, ki je za enkrat
še najbolj primeren in uporaben sistem in upoštevan je ZLS,
 Postopek o imenovanju vodja tega organa je v skladu s področnimi zakoni, oz.
podzakonskim predpisi,
 Komisija bo proučevala in reševala morebitne pritožbe občanov v primeru takega
ali drugačnega ravnanja redarjev, glede na dejstvo, da bodo redarji imeli skoraj
toliko pooblastil, kot policisti oz. bodo uporabljali različna prisilna sredstva,
 Vodja ni na mandatu, imenujejo ga župani soglasno in
 Število zaposlenih je napisano v kadrovskem načrtu in je: vodja, inšpektor ter trije
redarji
 Sedež službe bo na Občini Jesenice in tudi delovno razmerje bo sklenjen jeseniški
župan
 Ustanovitev skupnega organa je racionalnejše za ustanovitelje, v tem konkretnem
predlaganem primeru in z interesom v preamboli napisanih občin, namreč v uvodu
predlaganega odloka so napisane občine ustanoviteljice.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko
predlagam da se sprejme predlog Odloka o ustanovitvi medobčinskega
inšpektorata in redarstva – prva obravnava, s popravkom besedila v 3. vrstici, 1.
odstavka 1. člena tako, da se črtata besedi »bosta delovala« in se ju nadomesti
z besedama »bo deloval«.
Glasovanje:

prisotnih - 7
za - 7
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Sklep je bil sprejet.

Točka 5:
Predlog Pravilnika o prenehanju veljavnosti Pravilnika o oddajanju poslovnih
prostorov in garaž v lasti Občine Jesenice v najem ter določanju najemnin.
Predlog pravilnika je obrazložil Matej Smukavec, ki je sproti odgovarjal na vprašanja
članov odbora.
Po krajši razpravi Ivanke Zupančič je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo predlaga, da se
sprejme predlog Pravilnika o prenehanju veljavnosti Pravilnika o oddajanju
poslovnih prostorov in garaž v lasti Občine Jesenice v najem ter določanju
najemnin.
Glasovanje:

prisotnih - 7
za - 7

Sklep je bil sprejet.

Točka 6:
Predlog Sklepov o določitvi vrednosti točke po Odloku o določitvi vrednosti
točke za občinske takse za leto 2008 in za leto 2009.
Predlog vrednosti točke za leto 2008 in leto 2009 je obrazložil Tomaž Vidmar.
V primeru, da bi med letom sprejemali rebalans proračuna, ali je možno, da se v tem
primeru pričakuje tudi nov predlog za spremembo vrednosti točke, je zanimalo Marka
Zupančiča.
Sprememba vrednosti točke med letom je možna in bi se jo usklajevalo z
revalorizirano vrednostjo in sprejemalo pred predlaganim rebalansom proračuna, je
odgovoril Tomaž Vidmar.
Ker druge razprave ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednja sklepa.
Sklep 1:
Sprejme se predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih
taksah v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 55/07) za leto 2008, v višini 0,053 EUR.
Glasovanje:

prisotnih - 7
za - 7

Sklep je bil sprejet.
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Sklep 2:
Sprejme se predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih
taksah v Občini Jesenice (Ur. list RS, št. 55/07) za leto 2009, v višini 0,054 EUR.
Glasovanje:

prisotnih - 7
za - 7

Sklep je bil sprejet.

Točka 7:
Predlog letnega Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti
Občine Jesenice za leto 2008 in za leto 2009.
Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem in predlog za prodajo stanovanj
in poslovnih prostorov je pojasnil Matej Smukavec.
V razpravi so sodelovali: Marko Zupančič, Ana Marija Korošec, Ivanka Zupančič,
Božidar Erjavec, Miroslav Harej, Boris Kitek, Valentina Gorišek, Slavka Brelih in Boris
Dolžan.
Marko Zupančič:
Ali je v planu vključeni tudi tisti objekti, ki so se načrtovali za prodajo v tem letu,
prodani pa še niso bili in se obveznost prenese v naslednje leto. Ali je stanovanjska
hiša cesta v Rovte 25 že prodana, če je, v redu, če pa ni, zakaj potem ni vključena v
plan prodaje?
Miroslav Harej:
Kako je bila določena vrednost stanovanj, ki se prodajajo? In koliko je potreb oz. želja
za nakup stanovanj.
Ana Marija Korošec:
Kakšni so kriteriji za nakup stanovanj oz., kriteriji, da je določeno stanovanje možno
odkupiti. Plan prodaje stanovanj je različen, v letu 2008 je planiranih 80 enot, v letu
2009 pa 47 enot. In če je pogoj za prodajo leto gradnje in manj kot 15 % delež
stanovanj v lasti Občine, zakaj se ta pogoj ne upošteva. Namreč stanovanjska enota
št. 52, ki se nahaja na Cesti maršala Tita 71, leto gradnje 1977, ni vključena v plan
prodaje, čeprav pogoje najemnica izpolnjuje. Najemnica je občinska uslužbenka in je
bila njena vloga že trikrat zavrnjena za nakup. Druga, tudi občinska uslužbenka pa je
stanovanje na cesti maršala Tita 16 lahko odkupila, četudi je bilo zgrajeno leta 1999
in je v tem letu stanovanje tudi dobila, in še bi lahko naštevala.
Ivanka Zupančič:
Pridružuje se mnenju Ane Marije Korošec zato, ker tudi sama razpolaga s podatki o
zavrnitvi vlog za odkup stanovanj. Če je cilj Občine, da se proda čim več, mi morali
biti bolj elastični pri tem in če, nekdo želi kupiti stanovanje, naj se mu gre t.im »na
roko«, ker je Občina zaradi ljud in naj bodo uslužbenci prijazni do ljudi. Tako pa se ji
zdi, kot da se nalašč nekomu ne omogoči nakupa.
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Božidar Erjavec:
Če se v tem primeru za nakup enega stanovanja ali se lahko zgodi, da bo zahtevalo
nakup, npr. še 50 takih prosilcev, če je nek vrstni red – kriteriji za prodajo?
Boris Kitek:
Prodajo stvarnega premoženja vrši tisti, ki občino zastopa, noben drug ne more biti tu
predlagatelj prodaje in prodaja je del proračunske procedure. To vprašanje oz.
pobudo naj prosilka naslovi na županov naslov in tudi odgovor naj gre iz tega
naslova, ker to vprašanje ne sodi na ta odbor. Na odboru se obravnava predlog, ki je
bil predhodno strokovno usklajen.
Slavka Brelih:
Mora povedati, da so za to željo, ki je bila tu omenjena, zvedeli šele pred dvema
dnevoma in ti očitki niso resnični.
Valentina Gorišek:
 Prodaje, ki niso bile zaključene in tudi ne morejo biti v tem letu so že vključene v
plan za leto 2008.
 Stanovanjska hiša Cesta v Rovte 25 ni vključena v prodajo, ker Občina še ni
lastnica tega objekta, takoj, ko bo zemljiško knjižno stanje urejeno, bo vključena v
plan prodaje,
 Vrednost stanovanj je določena v knjižni vrednost, ta vrednost pa še ne pomeni
prodajne cene,
 Predlagana prodajo stanovanj je po že in še vedno veljavnih kriterijih, in še veljajo.
 Izjema za nakup stanovanj je bila opravljena na Cesti maršala Tita 63 ( 4 – enote),
ker jih Občine ne bi mogla niti oddati, ker je povpraševanja po manjših enotah,
 Z izjemami bi se sprožil plaz zahtev za nakup
 Stanovanje na Titovi 16 je bilo zgrajeno leta 1966 in ne 1999. Kriteriji še niso bili
spremenjeni. Najemniki so bili pisno obveščeni o možnostih nakupa stanovanja, ki
ga zasedajo. Povpraševanja za nakup občinskih zasedenih stanovanj je toliko,
kolikor je najemnikov. Cilj oz. politika Občine je, da obdrži oz. ima v lasti cca 100
stanovanj za lastne potrebe in ne več in
 Pobudo se bo proučila.
Po zaključeni razpravi je predsednik dal na glasovanje pobudo Ane Marije Korošec.
Pobuda:
Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – stanovanja in poslovni
prostori v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 se dopolni s prodajo
stanovanja, na Jesenicah, cesta maršala Tita 71.
V Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – stanovanja in
poslovni prostori v lasti Občine Jesenice za leto 2008 vključi isto stanovanja, s
katerim se je ta letni načrt dopolnil.
Glasovanje:

prisotnih - 7
za - 5
proti - 2

Pobuda je bila sprejeta.
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Sklep:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo predlaga, da se Letni
načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – stanovanja in poslovni
prostori, v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 sprejme.
Glasovanje:

prisotnih - 7
za - 7

Sklep je bil sprejet.
Na vprašanje Ana Marija Korošec, kaj se bo zgodilo s sprejeto pobudo in, da se ne bi
zgodilo to, da bi bil odgovor na pobudo dan enkrat naslednjič, je odgovor Božene
Ronner.

Točka 8:
Predlog letnega Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine
Jesenice za leto 2008 in za leto 2009.
Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem in predlog za pridobivanje
nepremičnega premoženja je pojasnil Matej Smukavec.
Po krajši razpravi Marka Zupančiča o pridobitve zemljišča na Belem polju, se
spominja, da je enkrat to prodaja bila že izvedena.
Valentina Gorišek:
Zemljišče še ni bilo odkupljeno, temveč je bilo odstopljeno od zahtevka za
denacionalizacijo. Prodajalec zahteva 100.000 tolarjev.
Ker druge razprave ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo predlaga, da se
sprejme Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine
Jesenice za leti 2008 in 2009.
Glasovanje:

prisotnih - 7
za - 7

Sklep je bil sprejet.

Točka 9:
Predlog graditve in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2008 – 2011.
Predlog graditve in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2008 – 2011 je obrazložil
Tomaž Vidmar.
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Povedal je, da je plan obnov in graditev občinskih cest usklajen s predlaganima
proračunoma za leto 2008 in 2009, ni pa zagotovljeno, da bo ta plan možno vključiti v
proračune od leta 2010 in 2011. S tem planom so izpolnjeni pogoji Odloka o občinskih
cestah.
Ivanka Zupančič:
 Nikjer ni napisano, da se bodo obnavljale ceste med bloki na Cesti revolucije, saj
so razrite in luknjaste
 Kje je napisana gradnja kolesarskih poti,
 Na Jesenicah ni kolesarske steze in skozi Jesenice se ni mogoče peljati s
kolesom, razen po pločniku
Marko Zupančič:
 Glede na to, da je bilo rečeno, da je bil ta predlog usklajen s predsedniki krajevnih
skupnosti, ga zanima, če je njihova krajevna skupnost dala kakšen predlog za
gradnjo ali obnovo na območju Koroške Bele in Javornika.
Tomaž Vidmar:
 Poti med bloki niso kategorizirane kot občinske ceste, čeprav je treba najprej
ugotoviti, ali je to dvorišče ali cesta
 Gradnja kolesarskih poti so v pristojnosti države in te so vključene v lokacijski
načrt njihove izgradnje od Kranjske Gore do Bleda. V kolikor pa je mišljena
kolesarska steza, pa imamo te narisane in sodijo k vzdrževanju cestnega telesa,
 Koroška bela je že v celoti asfaltirana, obnovljena, razen cca 40 m Partizanske
ceste. Na Javorniku pa ni urejen del Mladinske in Trevnove ulice.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
1. Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo predlaga, da se
prejme predlog Plana graditve in vzdrževanja občinskih cest v obdobju
od leta 2008 do 2011 (z naslednjimi dopolnitvami).
2. Plan graditve in vzdrževanja občinskih cest za obdobje od leta 2008 do
2011 se lahko spremeni s sklepom župana Občine Jesenice, ob
predhodnem soglasju krajevne skupnosti, v kateri pride do spremembe ,
in sicer tisti del programa, ki se izvaja na podlagi sprejetega programa
modernizacije cest, usklajenega na Koordinaciji predsednikov krajevnih
skupnosti.
Glasovanje:

prisotnih - 7
za - 7

Sklep je bil sprejet.

Točka 10:
Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2008 in za leto 2009 – PRVA
OBRAVNAVA.
Predsednik je predlagal, da naj razprava, kot tudi vprašanja in dopolnilni predlogi k
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posameznemu delu proračuna potekajo za obe leti ločeno in tako, kot bo našteval
posamezno področje oz. proračunsko postavko. Po temu sklopu pa se nadaljuje še
razprava na Načrt razvojnih programov.
Obrazložitve k predlaganem Proračunu za leto 2008 in obrazložitev NRP so dali
Valentina Gorišek, Tomaž Vidmar in Boža Kovač ob naslednjih področjih:
04 – skupne administrativne službe in splošne javne storitve, poslovni prostori.
Področje 11 –kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo – vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.
Področje 12 - pridobivanje in distribucija energetskih zasnov stran. Področje 13 –
promet, prometna infrastruktura in komunikacije in področje 16 – prostorsko
planiranje.
Enak postopek je bil dan v razpravo za Načrt razvojnih programov.
V razpravi so postavljali vprašanja: Marko Zupančič, Ivanka Zupančič, Ana Marija
Korošec, Miroslav Harej.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik z razpravo zaključil.
Ana Marija Korošec:
Ni bila seznanjena s tem, kako se obravnava tak akt na tem nivoju. Pričakovala je, da
se bo proračun obravnaval v celoti in da bo dan v razpravo tudi besedilo odloka. Ima
kar nekaj vprašanj o proračunu, toda na drugih področjih. Sprašuje pa se, kaj se bo
zgodilo vnaprej, kaže, da se nič rožnato ne piše. Če gleda v naprej kaj kmalu bo
zmanjkalo denarja in občini bo zmanjkalo denarja in ne bo mogla več izvajat večjih
investicij.
Sklep:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo predlaga, da Občinski
svet sprejme predlagani proračun občine Jesenice za leto 2008, v prvi
obravnavi in na področjih, za katere je odbor pristojen: stanovanjskokomunalno področje, ceste in energetiko.
Glasovanje:

prisotnih - 7
za - 7

Sklep je sprejet.
Obrazložitve k predlaganem Proračunu za leto 2009 in obrazložitev NRP so dali
Valentina Gorišek, Tomaž Vidmar za naslednja področja:
04 – skupne administrativne službe in splošne javne storitve, poslovni prostori.
Področje 11 –kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo – vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.
Področje 12 - pridobivanje in distribucija energetskih zasnov stran. Področje 13 –
promet, prometna infrastruktura in komunikacije in področje 16 – prostorsko
planiranje.
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V krajši razpravi Ivanke Zupančič, Marka Zupančiča in Borisa Dolžana v zvezi s
železniškim prehodom na Potokih, ki je tudi nevaren, na semaforju ni mogoče zaradi
bleščanja sonca opaziti rdečo luč.
Ivanka Zupančič je predlagala, da se zaradi varnosti semafor nekoliko obrne.
Ker ni bilo druge razprave in so bili odgovori dani pri obravnavanem proračunu za leto
2008, je predsednik z razpravo zaključil in dal na glasovanje naslednji
Sklep:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo predlaga, da Občinski
svet sprejme predlagani proračun občine Jesenice za leto 2009, v prvi
obravnavi in na področjih, za katere je odbor pristojen: stanovanjskokomunalno področje, ceste in energetike.
Glasovanje:

prisotnih - 7
za - 7

Sklep je bil sprejet.

Točka 11:
Vprašanja in pobude.
Vprašanj in pobud ni bilo je predsednik s sejo zaključil ob 15.45 uri.

ZAPISALA:
BOŽENA RONNER

PREDSEDNIK:
BORIS DOLŽAN
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