OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za gospodarstvo

Številka: 032-8/2007
Datum: 14.09.2007

SKRAJŠAN ZAPIS
8. REDNE SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO,
KI JE BILA V ČETRTEK, 13.09.2007 OB 16.00 URI
V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA: Robert PAJK, Branka DOBERŠEK, Marija KALAN,
Stanislav PEM, Igor ARH, Stevo ŠČAVNIČAR (tudi kot direktor RAGOR-ja), Marijan
NIKOLAVČIČ in Hamdija MULAHMETOVIČ (prisotnih 8 od 9 članov).
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANICA: Tilka KLINAR.
OSTALI PRISOTNI: Podžupan Boris BREGANT, Valentina GORIŠEK – vodja
Oddelka za okolje in prostor, Boža KOVAČ – vodja Oddelka za gospodarstvo, Katja
NOVAK – Oddelek za okolje in prostor ter Damjan JENSTERLE – Atelje Prizma.
Predsednik Odbora je predlagal, da se razprava k točki 6. in točki 9. opravi istočasno,
saj gre za dve točki dnevnega reda, ki se nanašata na isto tematiko.
Ker predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, je predsednik Odbora predlagal
v sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 7 redne seje Odbora z dne
14.06.2007.
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah tekstualnega dela Prostorskih
ureditvenih pogojev (PUP) za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4) –
HITRI POSTOPEK.
3. Predlog spremembe in dopolnitve Odloka o programu opremljanja zemljišč za
gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Jesenice
- HITRI POSTOPEK.
4. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta občine Jesenice – pravni status krajevnih
skupnosti - PRVA OBRAVNAVA.
5. Predlog Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva,
gozdarstva in podeželja v občini Jesenice.
6. Predlog sprememb Načrtov razvojnih programov občine Jesenice za obdobje
2007-2010 in predlog dopolnitve Odloka o rebalansu proračuna za leto 2007.
7. Premoženjsko pravne zadeve:
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7.1 Posamični program prodaje stvarnega premoženja v lasti Občine Jesenice –
Plavški travnik II, zemljišče med avtocesto in prodno pregrado – zemljišči s parc.
št. 185/4 in 185/7 k.o. Hrušica
7.2 Posamični program prodaje stvarnega premoženja - stanovanja na Cesti Borisa
Kidriča, Cesti železarjev in v Logu Ivana Krivca,
7.3 Posamični program prodaje stvarnega premoženja - stanovanje na Cesti Borisa
Kidriča in na Trgu Toneta Čufarja
7.4 Posamični program razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Jesenice prodaja zemljišča s parc. št. 275/2 k.o. Koroška Bela
7.5 Posamični program pridobivanja stvarnega premoženja – stanovanje na Cesti
maršala Tita 17
8 Poročila:
8.1 Predlog Poročila o izvrševanju Proračuna občine Jesenice za prvo polletje za leto
2007
8.2 Poročilo o delu RAGOR za prvo polletje 2007,
9 Informacija o izvajanju aktivnosti projekta »Revitalizacija območja Fiprom«
10 Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 8
ZA - 8
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 7 REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 14.06.2007.
Razprave in pripomb na skrajšan zapis 7. redne seje Odbora ni bilo, zato je
predsednik dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 7. redne seje
Odbora za gospodarstvo z dne 14.06.2007.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 8
ZA – 8
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) – HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je dala Valentina Gorišek.
Igor Arh je postavil vprašanje, ali se s tem Odlokom urejata tudi postavitev jumbo
plakatov ob avtocesti in melioracija na Blejski Dobravi. Meni namreč, da bi morali
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imeti jumbo panoji ob avtocesti tako vsebino, da bi mimoidočim na njih predstavili
Jesenice.
Valentina Gorišek je pojasnila, da se s predlaganim odlokom daje samo prostorska
možnost, da se jumbo panoji lahko postavijo ob avtocesti, medtem ko so sami pogoji
postavitve določeni z drugim odlokom. Za melioracijo Blejska Dobrava pa se je začel
postopek za spremembe in dopolnitve odloka, vendar pa je ta postopek še na
samem začetku, saj še niso izbrani niti izvajalci.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
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) po hitrem postopku.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 8
ZA – 8
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O PROGRAMU
OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO IN MERILIH ZA ODMERO
KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINE JESENICE - HITRI
POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je dala Valentina Gorišek, ki je odgovorila tudi na vprašanje
Marijana Nikolavčiča, da se komunalni prispevek plača pred pridobitvijo gradbenega
dovoljenja samo za novogradnje in za nadomestne gradnje, medtem ko se za že
obstoječe stavbe komunalni prispevek ne plača.
Na vprašanje Steva Ščavničarja pa je Valentina Gorišek pojasnila, da se za trgovske
objekte zaračunava višji komunalni prispevek, zato so za te objekte tudi navedeni
višji faktorji.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu
opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka
za območje občine Jesenice po hitrem postopku.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 8
ZA – 8
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 4:
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OBČINE JESENICE –
PRAVNI STATUS KRAJEVNIH SKUPNOSTI - PRVA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je dala Valentina Gorišek.
V razpravi so sodelovali: Igor Arh, Valentina Gorišek, Stevo Ščavničar, Branka
Doberšek in Boris Bregant.
Igor Arh je povedal, da je bil predlog predsednikov krajevnih skupnosti za
spremembo statusa pravne osebe dan predvsem v tej smeri, da se zmanjšajo stroški,
ter da se racionalizira poslovanje, medtem ko avtonomija krajevnih skupnosti še
naprej ostane nespremenjena. Zato bi po njegovem mnenju morali biti v gradivu
predstavljeni predvsem podatki, katere pristojnosti se ohranjajo, in ne samo podatki,
kaj krajevne skupnosti s spremembo statusa izgubijo.
Valentina Gorišek je pojasnila, da z ukinitvijo pravnega statusa krajevne skupnosti ne
obstajajo več kot pravne osebe javnega prava. To pomeni, da krajevna skupnost
postane pomemben zbor krajanov, ki ima preko sveta KS še vedno možnost vplivati
na delovanje občine, vendar pa kot taka nima več pravne subjektivitete.
Stevo Ščavničar je postavil vprašanje, kako so krajevne skupnosti organizirane v
drugih slovenskih občinah. Glede na to, da pa se v okviru finančnih posledic zaradi
spremembe statusa krajevnih skupnosti ne predvideva prihranka, pa ga zanima tudi,
kakšen je sploh motiv za spremembo tega statusa.
Valentina Gorišek je odgovorila, da se zaradi spremembe statusa krajevnih skupnosti
ne predvideva prihranka sredstev, kajti sredstva za delovanje krajevnih skupnosti
ostanejo nespremenjena. Se pa s spremembo statusa krajevnim skupnostim zelo
olajša finančno poslovanje, kar pomeni, da bodo zaposleni imeli več časa za delo
same krajevne skupnosti. Pojasnila pa je tudi, da so krajevne skupnosti v Sloveniji
organizirane zelo različno; v občini Žirovnica imajo npr. vaške odbore, v občini
Radovljica imajo krajevne skupnosti, ki imajo poseben status, ker same urejajo in
vodijo investicijska vlaganja, itd.
Boris Bregant je še pojasnil, da so krajevne skupnosti organizirane kot pravne osebe
predvsem v tistih občinah, kjer so te krajevne skupnosti precej oddaljene od središča
občine (npr. v Beli Krajini). Kjer pa so krajevne skupnosti bolj koncentrirane (npr. v
Velenju, v Trbovljah), pa take organiziranosti ni, ker za to tudi ni nobene potrebe.
Branka Doberšek je povedala, da se strinja s predlogom za spremembo statusa
krajevnih skupnosti, saj je bila tudi sama predsednica sveta KS in je v preteklosti tudi
že posredovala tak predlog. Meni namreč, da sprememba statusa ne pomeni ukinitve
krajevnih skupnosti, ampak je to korak k zmanjšanju birokracije in razbremenitvi
delavcev na krajevnih skupnostih.
Stevo Ščavničar je povedal, da se strinja z razlago, da je racionalnost upravičena, če
bodo na krajevnih skupnostih s to spremembo statusa imeli več časa za občane, zato
bo sam tudi podprl predlagano spremembo statusa krajevnih skupnosti.
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Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Sprememb in dopolnitev Statuta občine Jesenice v prvi
obravnavi.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 8
ZA – 8
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5
PREDLOG PRAVILNIKA O DODELITVI POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ
KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI JESENICE.
Uvodno obrazložitev je dala Boža Kovač, ki je na vprašanje Steva Ščavničarja tudi
pojasnila, da se nove spremembe nanašajo samo na izrazoslovje in ne predstavljajo
nobenih vsebinskih sprememb pravilnika.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem
SKLEP:
1. Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da se
razveljavita naslednja sklepa Občinskega sveta občine Jesenice:
 140. sklep 7. seje z dne 31.05.2007 k 7. točki dnevnega reda ter
 161. sklep 8. seje z dne 21.06.2007 k 13. točki dnevnega reda.
2. Odbor predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog Pravilnika o
dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja
v občini Jesenice v predloženem besedilu.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 8
ZA – 8
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6
PREDLOG SPREMEMB NAČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE
JESENICE ZA OBDOBJE 2007-2010 IN PREDLOG DOPOLNITVE ODLOKA O
REBALANSU PRORAČUNA ZA LETO 2007.
Uvodno obrazložitev je podala Boža Kovač.
V razpravi so sodelovali: Marijan Nikolavčič, Boris Bregant, Stevo Ščavničar, Igor Arh
in Boža Kovač.
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Marijan Nikolavčič je postavil vprašanje, ali se ob rekonstrukciji Tavčarjeve ceste
predvideva istočasno tudi rekonstrukcija magistralne ceste.
Boris Bregant je odgovoril, da država ni sledila načrtovanemu tempu, zato
rekonstrukcija magistralne ceste ne bo izvedena pravočasno. Vendar pa je sedaj
prometni režim potrjen, kar pomeni, da se Tavčarjeva cesta lahko uredi, priključek na
magistralno cesto pa se bo izvedel naknadno.
Stevo Ščavničar je povedal, da so tiste občine, ki so uspele na razpisu, želele, da se
razpis ne ponovi, ampak se odpre rezervne projekte; občine, ki pa niso uspele, pa so
želele ponovitev razpisa. Dejansko se je tako pojavila osnovna dilema, ali se s to
odločitvijo, da se razpis ponovi, izkaže solidarnost do nekaterih občin, ki so res po
krivici dobile zavrnjene prijave, ali pa se daje potuha tistim občinam, ki so projekte
slabo pripravile. V ponedeljek je na to temo ponovno sklicana seja regijskega sveta,
vendar pa še ne ve, ali se bo na tej seji ponovno odločalo, ali se bo samo sporočilo,
da je odprt nov razpis.
Boža Kovač je pojasnila, da je bilo do prejšnjega petka potrebno poslati najavo vseh
investicij, kar pomeni, da bo regijski svet verjetno ponovno odločal o prednostni listi,
kajti samo prednostna lista je tista, ki sploh omogoča prijavo na razpis.
Marijan Nikolavčič je postavil vprašanje, kolikšna je celotna vrednost investicije za
obnovo Tavčarjeve ceste.
Boža Kovač je odgovorila, da je celotna vrednost investicije 1.632.000,00 EUR,
pričakuje pa se sofinanciranje v višini 1.077.000,00 EUR.
Igorja Arha je zanimalo, kaj pridobitev sredstev sofinanciranja za navedene projekte
pomeni za ostale projekte, ki se jih ne prijavlja na razpise oz. koliko se časovno
zamakne njihova izvedba.
Boža Kovač je pojasnila, da bo realizacija ostalih projektov predvsem predmet
razprave pri prvi obravnavi proračuna za leti 2008 in 2009.
Stevo Ščavničar je povedal, da je ozko grlo ravno v lastnem proračunu. Občina bi
namreč hipotetično lahko uspela na razpisu z velikim številom projektov, vendar pa
ne bi imela zadosti lastnih sredstev. Kvote so sedaj bolj ugodne, ker je ključ razvojna
ogroženost, zato bi morali doseči konsenz, da ostali projekti malo potrpijo, kajti obseg
sofinanciranja se bo po letu 2013 bistveno zmanjšal.
Boris Bregant je pojasnil, da bo ta razprava aktualna predvsem pri sprejemu
proračuna za leti 2008 in 2009, kajti tudi v priročniku za pripravo proračuna so glavna
izhodišča že napisana.
Boža Kovača pa je še povedala, da je Občinski svet v mesecu juliju že sprejel
izhodišča za pripravo proračuna oz. prednostne usmeritve za prihodnje obdobje.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem
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SKLEP:
1. Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Načrt razvojnih programov občine Jesenice za obdobje 2007 – 2010
po hitrem postopku.
2. Odbor predlaga Občinskemu svetu, da sprejme Odlok o rebalansu
proračuna za leto 2007 – dopolnitev po hitrem postopku.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 8
ZA – 8
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE:
7.1 Posamični program prodaje stvarnega premoženja v lasti Občine Jesenice –
Plavški travnik II, zemljišče med avtocesto in prodno pregrado – zemljišči s
parc. št. 185/4 in 185/7 k.o. Hrušica.
7.2 Posamični program prodaje stvarnega premoženja - stanovanja na Cesti
Borisa Kidriča, Cesti železarjev in v Logu Ivana Krivca,
7.3 Posamični program prodaje stvarnega premoženja - stanovanje na Cesti
Borisa Kidriča in na Trgu Toneta Čufarja.
7.4 Posamični program razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine
Jesenice - prodaja zemljišča s parc. št. 275/2 k.o. Koroška Bela.
7.5 Posamični program pridobivanja stvarnega premoženja – stanovanje na
Cesti maršala Tita 17.
7.1 POSAMIČNI PROGRAM PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA V LASTI
OBČINE JESENICE – PLAVŠKI TRAVNIK II, ZEMLJIŠČE MED AVTOCESTO
IN PRODNO PREGRADO – ZEMLJIŠČI S PARC. ŠT. 185/4 IN 185/7 K.O.
HRUŠICA.
Uvodno obrazložitev je dala Valentina Gorišek, na vprašanje Marijana Nikolavčiča pa
je Boris Bregant pojasnil, da je pozidava pod bencinsko črpalko na Plavžu v lasti
Mercatorja, zemljišče, ki se prodaja, pa leži približno 500 m bolj vzhodno v
neposredni bližini separacije.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme pripravljeni posamični program prodaje stvarnega premoženja v lasti
občine Jesenice – Plavški travnik II, zemljišči med avtocesto in prodno
pregrado – zemljišči s parc. št. 185/4 in 185/7 k.o. Hrušica – predlog prodaje.
Občina Jesenice proda zemljišči s parc. št. 185/4 in 185/7 k.o. Hrušica
ponudniku NATIONAL opažni sistemi, d.o.o., Žirovnica 107/a, 4274 Žirovnica, in
sicer za ceno 69.903,00 EUR. DDV ni vštet v ceno in ga je dolžan plačati izbrani
ponudnik.
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Občina Jesenice bo z izbranim ponudnikom sklenila prodajno pogodbo v obliki
notarskega zapisa. V pogodbi se uredi tudi trajna brezplačna služnostna
pravica vzdrževanja vodovoda, zgrajenega preko zemljišč s parc. št. 185/4 in
185/7 k.o. Hrušica, in sicer v korist občine Jesenice.
Vse stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe nosi izbrani ponudnik. Položena
varščina se izbranemu ponudniku všteje v ceno.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 8
ZA – 8
Sklep je bil sprejet.

7.2 POSAMIČNI PROGRAM PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA STANOVANJA NA CESTI BORISA KIDRIČA, CESTI ŽELEZARJEV IN V LOGU
IVANA KRIVCA.
Uvodno obrazložitev je dala Valentina Gorišek, ki je tudi odgovorila na vprašanje
Branke Doberšek, da se načrtuje, da bo poslovni prostor na naslovu Cesta Borisa
Kidriča 35, prodan v letu 2008.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
Občina Jesenice v postopku javne ponudbe proda naslednja stanovanja:
 stanovanje št. 8, Cesta Borisa Kidriča 10, Jesenice, za ceno 19.980,00 EUR,
edinemu ponudniku, Ključevič Alojzu;
 stanovanje št. 104, Cesta Borisa Kidriča 35, Jesenice, za ceno 13.900,00
EUR, edinemu ponudniku, Tomazin Eckard Peteru;
 stanovanje št 1, Log Ivana Krivca 17, Jesenice, za ceno 19.600,00 EUR,
edinemu ponudniku, Radišič Miloradu;
 stanovanje št. 2, Cesta železarjev 18, Jesenice, za ceno 17.200,00 EUR, edini
ponudnici, Porča Senki;
 stanovanje št. 7, Cesta Borisa Kidriča 10, Jesenice, za ceno 25.500,00 EUR,
najboljšemu ponudniku, Ropoša Dejanu.
Stanovanje št. 3, na naslovu Hrušica 49, Hrušica, stanovanje št. 2, na naslovu
Cesta Borisa Kidriča 10, Jesenice in stanovanje št. 1, na naslovu Potoki 3/b,
Žirovnica, se po tej javni ponudbi ne prodajo. V veljavi ostajajo najemna
razmerja med Občino Jesenice in najemniki Rašidovič Ibrom, Vidnar Romano
in Škrabelj Jožico.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
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7.3 POSAMIČNI PROGRAM PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA STANOVANJE NA CESTI BORISA KIDRIČA IN NA TRGU TONETA ČUFARJA.
Uvodno obrazložitev je dala Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem
SKLEP:
1. Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog posamičnega programa prodaje stvarnega premoženja v
lasti občine Jesenice za naslednja stanovanja:
- v večstanovanjski stavbi na Cesti Borisa Kidriča 24, stanovanje št. 6, v
izmeri 23,90 m2, parc. št. 1762/2 k.o. Jesenice; izklicna cena stanovanja
znaša 9.950,00 EUR;
- v stanovanjski stavbi na Trgu Toneta Čufarja 5, Jesenice, stanovanje št. 1,
v izmeri 50,55 m2 in pripadajoče zemljišče v izmeri 81 m2, parc. št. 942/1 k.o.
Jesenice; izklicna cena stanovanja znaša 38.582,00 EUR.
2. Javna ponudba za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Jesenice se
objavi v sredstvih javnega obveščanja.
3. O dokončni prodaji stanovanj bo Občinski svet občine Jesenice odločal po
končanem postopku javne ponudbe.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 8
ZA – 8
Sklep je bil sprejet.

7.4 POSAMIČNI PROGRAM RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
OBČINE JESENICE - PRODAJA ZEMLJIŠČA S PARC. ŠT. 275/2 K.O.
KOROŠKA BELA.
Uvodno obrazložitev je dala Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem
SKLEP:
1. Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme posamičen program razpolaganja z nepremičnim premoženjem
občine Jesenice – prodaja zemljišča s parc. št. 275/2 k.o. Koroška Bela.
2. Občina Jesenice na podlagi metode neposredne pogodbe proda zemljišče s
parc. št. 275/2 k.o. Koroška Bela kupcem Mojci Kerin, V. Vodopivca 59, 5000
Nova Gorica; Anžetu Vengarju, Cesta talcev 3, Jesenice; Srečku Vengarju,
Cesta talcev 3, Jesenice in Darji Torkar, Cesta talcev 3, Jesenice, vsem v
enakih deležih, in sicer po ceni, določeni na podlagi cenitvenega poročila
sodnega cenilca.
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Občina Jesenice bo s kupci sklenila prodajno pogodbo.
Stroški in davščine v zvezi z realizacijo pravnega posla bremenijo kupce.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 8
ZA – 8
Sklep je bil sprejet.

7.5 POSAMIČNI PROGRAM PRIDOBIVANJA STVARNEGA PREMOŽENJA –
STANOVANJE NA CESTI MARŠALA TITA 17.
Uvodno obrazložitev je dala Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog posamičnega programa pridobivanja stvarnega premoženja v
lasti občine Jesenice za naslednje stanovanje:
- stanovanje s samostojnim vhodom v prvem nadstropju in pritličju
stanovanjsko poslovnega objekta, na naslovu Cesta maršala Tita 17,
Jesenice, na parceli s parc. št. 1429 k.o. Jesenice, v izmeri 131,32 m2, kar
predstavlja 12/100 deleža na nepremičnini.
Cena stanovanja znaša 58.006,27 EUR.
Občina Jesenice nosi stroške davka na promet z nepremičninami (v višini 2
odstotka vrednosti stanovanja), stroške notarja in stroške zemljiškoknjižne
ureditve.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 8
ZA – 8
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
POROČILA:
8.1 Predlog Poročila o izvrševanju Proračuna občine Jesenice za prvo polletje
za leto 2007.
8.2 Poročilo o delu RAGOR za prvo polletje 2007.
8.1 PREDLOG POROČILA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE
ZA PRVO POLLETJE ZA LETO 2007.
Uvodno obrazložitev je dala Boža Kovač.
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Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Poročila o izvrševanju proračuna občine Jesenice za prvo
polletje za leto 2007.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 8
ZA – 8
Sklep je bil sprejet.

8.2 POROČILO O DELU RAGOR ZA PRVO POLLETJE 2007.
Uvodno obrazložitev sta dala Boža Kovač in Stevo Ščavničar, direktor RAGOR-ja.
Branka Doberšek je predlagala, da bi v prihodnje tako kot za ostale občine, tudi za
občino Jesenice RAGOR pripravljal samo še letno poročilo in ne več tudi polletnega
poročila.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Poročilo o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske v prvem polletju
2007.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 8
ZA – 8
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
INFORMACIJA O IZVAJANJU AKTIVNOSTI PROJEKTA »REVITALIZACIJA
OBMOČJA FIPROM«
Razprave in pripomb ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo se je seznanil z Informacijo o izvajanju aktivnosti
projekta »Revitalizacija območja Fiprom.«

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 8
ZA – 8
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 10:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
10.1 Branka Doberšek:
Predlaga, da bi v prihodnje tako kot za ostale občine, tudi za občino Jesenice
RAGOR pripravljal samo še letno poročilo in ne več tudi polletnega poročila.
Predsednik je predlagal v sprejem naslednjo
POBUDO:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme sklep, da v prihodnje Občinski svet občine Jesenice ne obravnava več
polletnega poročila, ampak samo še letno poročilo o delu Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske.
Pobuda je bila soglasno sprejeta.

10.2 Marijan Nikolavčič:
Zanima ga, ali je Cestno podjetje Kranj že posredovalo kakšne informacije v zvezi z
njegovo pobudo za preplastitev dela cestišča od SKB Banke na Plavžu do Upravne
enote, saj je ta del cestišča v zelo slabem stanju.
Boris Bregant – odgovor:
Cestno podjetje Kranj je začelo popravljati Finžgarjevo cesto, kljub temu, da
popravilo te ceste ni bilo v nobenem programu. Za rekonstrukcijo omenjene
regionalne ceste pa naj bi bil v letošnjem letu naročen projekt, vendar pa sama
rekonstrukcija verjetno pred letom 2009 ne bo izvedena.

10.3 Marija Kalan:
Zanima jo, kdaj bo DARS Podmežaklo začel postavljati protihrupno zaščito. Če bi
namreč hoteli protihrupne ograje postaviti še v letošnjem letu, potem bi morali z deli
že začeti.
Boris Bregant – odgovor:
DARS že sklepa pogodbe z SCT-jem in išče izvajalce za postavitev protihrupne
zaščite in menjavo stavbnega pohištva na območju Verdnikove ulice št. 40.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 17.55 uri.

ZAPISALA:
MOJCA RAZINGER

PREDSEDNIK:
ROBERT PAJK

12

