OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za gospodarstvo
Številka: 032-13/2007
Datum: 14.12.2007
SKRAJŠAN ZAPIS
11. REDNE SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO,
KI JE BILA V ČETRTEK, 13.12.2007 OB 16.00 URI
V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Robert PAJK, Marija KALAN, Tilka KLINAR, Stevo ŠČAVNIČAR, Stanislav PEM,
Marijan NIKOLAVČIČ, Branka DOBERŠEK, Igor ARH in Hamdija MULAHMETOVIČ.
OSTALI PRISOTNI:
Podžupan Boris BREGANT, Slavka BRELIH – direktorica občinske uprave, Valentina
GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor, Nuša JELENC – JKP JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice in Božena RONNER – svetovalka župana za Občinski svet.
Predsednik Odbora je predlagal, da se točka 2 – Predstavitev razvojnih projektov
mladih prestavi na naslednjo sejo Odbora, saj članicam in članom Odbora predhodno
ni bilo posredovano gradivo za točko dnevnega red.
Ker drugih predlogov za spremembo ni bilo, je predsednik Odbora predlagal naslednji
DNEVNI RED
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 10 redne seje Odbora z dne
15.11.2007.
2. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2008 in za leto 2009 – DRUGA
OBRAVNAVA.
3. Premoženjsko pravne zadeve:
3.1 Posamični program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice –
prodaja zemljišča s parc. št. 1719/2 k.o. Jesenice.
3.2 Posamični program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice –
prodaja zemljišča s parc. št. 1719/3 k.o. Jesenice.
3.3 Posamični program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice –
prodaja zemljišča s parc. št. 1720 in s parc. št. 1719/1 obe k.o. Jesenice.
3.4 Posamični program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice –
prodaja zemljišča s parc. št. 1719/4 k.o. Jesenice.
3.5 Posamični program prodaje stvarnega premoženja v lasti Občine Jesenice –
prodaja zemljišča s parc. št. 615/1 k.o. Jesenice.
4. Predlog odlaganja odpadkov na deponijo Mala Mežakla iz drugih gorenjskih občin.
5. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Dnevni red je bil sprejet.
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TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 10 REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 15.11.2007.
Stevo Ščavničar je predlagal, da se na strani 3 pri njegovi razpravi v drugem
odstavku popravi drugi stavek, tako da se ta pravilno glasi: »V programu RAGOR-ja
tega projekta ni, saj je to regijski projekt.«
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 10. redne seje
Odbora za gospodarstvo z dne 15.11.2007 z upoštevanjem pripombe Steva
Ščavničarja.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2008 IN ZA LETO 2009 –
DRUGA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je podžupan Boris Bregant obrazložil spremembe proračuna,
ki so nastale med prvo in drugo obravnavo, pojasnil pa je tudi odgovore na pripombe
in predloge, ki so bili dani v prvi obravnavi proračuna..
V razpravi so sodelovali: Tilka Klinar, Igor Arh in Boris Bregant.
Tilka Klinar je povedala, da je podžupan omenil, da je v gradivu posredovan odgovor
na sklep Odbora za gospodarstvo, da se na Oddelku za okolje in prostor poišče
varianto, da bi tudi ohranjanje krajine in travniških habitatov (narcis) uvrstili v
sofinanciranje iz proračuna. Vendar pa bi morali poiskati drugačen izraz, kajti podporo
travniških habitatom daje že država v okviru okoljskih programov. Prvi del odgovora
se je zato zdi popolnoma nesmiseln, saj je v prvem delu odgovora na strani 8
napisano ravno to, kar je ona razpravljala.
V drugem odstavku odgovora je navedeno, da bo Občina proučila možnosti priprave
pravnega akta, ki bo omogočal dodelitev sredstev za ta namen. Pričakovala je, da bo
ugotovitev možnosti pripravljena že za ta proračun. Župan občine Jesenice je namreč
7. decembra v Planini pod Golico na dnevu Sv. Barbare povedal, da bo naredil vse,
kar je v njegovi moči, da se bo ta kraj še naprej razvijal. Zato pričakuje, da bo v okviru
Oddelka za okolje in prostor tudi odprl to postavko in poiskal nekaj sredstev za ta
namen. Predlaga, da Odbor sprejme sklep, s katerim se postavi rok, do kdaj bo
pripravljen pravni akt, ki bo omogočal dodelitev sredstev za ta namen. Prepričana je,
da ko bo ta akt pripravljen, nihče od svetnikov ne bo glasoval proti ohranjanju narcis.
Igor Arh je postavil vprašanje, koliko sredstev bi morali zagotoviti za ohranjanje
travniških habitatov. V odgovoru je namreč navedeno, da je za ta namen možno
pridobiti sredstva iz državnega proračuna.
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Tilka Klinar je odgovorila, da bi za ta namen morali v proračunu zagotoviti letno
5.000 EUR. Ko se je na regijskem nivoju pripravljal pravilnik o sofinanciranju
namenov, ki naj bi jih občine podpirale, je bil dan tudi predlog, da bi med občinske
ukrepe vnesli tudi ohranjanje narcis. Dan je bil odgovor, da bi za to morali posebej
zaprositi v Bruselj, ker je to poseben namen, ki ni značilen za celo Gorenjsko oz. za
celo državo. Zato ta ukrep ni bil uvrščen v pravilnik, rečeno pa je bilo, da se bodo
poskušale najti variantne rešitve, da se bodo narcise nekako ohranile. Za ohranjanje
narcis na državnem nivoju namreč ni predvidenih nobenih sredstev. Če sredstev ne
bo tudi v občinskem proračunu, potem bo narcis vsako leto manj, kajti košenice se
zaraščajo, obdelava v najtežjih pogojih, kjer je največ narcis, pa se tudi opušča.
Boris Bregant je povedal, da je prav, da se postavi rok, do kdaj je potrebno pripraviti
predlog, vendar pa je nemogoče postaviti rok, do kdaj mora biti nek akt sprejet. Zato
predlaga, da se v nekem razumnem roku pripravi predlog načina reševanja omenjene
problematike.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem
SKLEP 1:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
občinska uprava do februarske seje Občinskega sveta preuči možnost priprave
pravnega akta, ki bo omogočal dodelitev sredstev za zaščito narcis oz. za
ohranjanje krajine.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Sklep je bil sprejet.
SKLEP 2:
Odbor za gospodarstvo predlaga, da Občinski svet sprejme predlagani
proračun občine Jesenice za leto 2008 v drugi obravnavi na področjih, za katere
je Odbor pristojen.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA – 8
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
in
SKLEP 3:
Odbor za gospodarstvo predlaga, da Občinski svet sprejme predlagani
proračun občine Jesenice za leto 2009 v drugi obravnavi na področjih, za katere
je Odbor pristojen.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA – 8
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 3:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE:
3.1 Posamični program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Jesenice – prodaja zemljišča s parc. št. 1719/2 k.o. Jesenice.
3.2 Posamični program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Jesenice – prodaja zemljišča s parc. št. 1719/3 k.o. Jesenice.
3.3 Posamični program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Jesenice – prodaja zemljišča s parc. št. 1720 in s parc. št. 1719/1 obe k.o.
Jesenice.
3.4 Posamični program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Jesenice – prodaja zemljišča s parc. št. 1719/4 k.o. Jesenice.
3.5 Posamični program prodaje stvarnega premoženja v lasti Občine Jesenice –
prodaja zemljišča s parc. št. 615/1 k.o. Jesenice.
3.1 POSAMIČNI PROGRAM RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
OBČINE JESENICE – PRODAJA ZEMLJIŠČA S PARC. ŠT. 1719/2 K.O.
JESENICE.
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 se
zemljišče s parc. št. 1719/2 k.o. Jesenice, v izmeri 79 m2, uvrsti v letni
program prodaje stvarnega premoženja za leto 2007.
2. Odbor predlaga, da Občinski svet sprejme posamičen program razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice – prodaja zemljišča s parc. št.
1719/2 k.o. Jesenice.
3. Občina Jesenice na podlagi metode neposredne pogodbe proda zemljišče s
parc. št. 1719/2 k.o. Jesenice kupcu, Bedene Stanislavu, Cesta Borisa Kidriča
8, 4270 Jesenice, po ceni, določeni na podlagi cenitvenega poročila sodnega
cenilca.
Občina Jesenice bo s kupcem sklenila prodajno pogodbo.
Stroški in davščine v zvezi z realizacijo pravnega posla bremenijo kupca.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Sklep je bil sprejet.

3.2 POSAMIČNI PROGRAM RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
OBČINE JESENICE – PRODAJA ZEMLJIŠČA S PARC. ŠT. 1719/3 K.O.
JESENICE.
Razprave in pripomb ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem
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SKLEP:
1. Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da se
zemljišče s parc. št. 1719/3 k.o. Jesenice, v izmeri 72 m2, uvrsti v letni
program prodaje stvarnega premoženja za leto 2007.
2. Odbor predlaga, da Občinski svet sprejme posamičen program razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice – prodaja zemljišča s parc. št.
1719/3 k.o. Jesenice.
3. Občina Jesenice na podlagi metode neposredne pogodbe proda zemljišče s
parc. št. 1719/3 k.o. Jesenice kupcu, Gajšek Jelki, Cesta Borisa Kidriča 7/a,
4270 Jesenice, po ceni, določeni na podlagi cenitvenega poročila sodnega
cenilca.
Občina Jesenice bo s kupcem sklenila prodajno pogodbo.
Stroški in davščine v zvezi z realizacijo pravnega posla bremenijo kupca.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Sklep je bil sprejet.

3.3 POSAMIČNI PROGRAM RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
OBČINE JESENICE – PRODAJA ZEMLJIŠČA S PARC. ŠT. 1720 IN 1719/1
OBE K.O. JESENICE.
Razprave in pripomb ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem
SKLEP:
1. Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da se
zemljišči s parc. št. 1720 in s parc. št. 1719/1 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 78
m2, uvrstita v letni program prodaje stvarnega premoženja za leto 2007.
2. Odbor predlaga, da Občinski svet sprejme posamičen program razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice – prodaja zemljišč s parc. št.
1720 in s parc. št. 1719/1 obe k.o. Jesenice.
3. Občina Jesenice na podlagi metode neposredne pogodbe proda zemljišči s
parc. št. 1719/1 in s parc. št. 1720 obe k.o. Jesenice kupcu, Bojanu Šuligoju,
Cesta Borisa Kidriča 9, 4270 Jesenice, po ceni, določeni na podlagi
cenitvenega poročila sodnega cenilca.
Občina Jesenice bo s kupcem sklenila prodajno pogodbo.
Stroški in davščine v zvezi z realizacijo pravnega posla bremenijo kupca.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Sklep je bil sprejet.
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3.4 POSAMIČNI PROGRAM RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
V LASTI OBČINE JESENICE – PRODAJA ZEMLJIŠČA S PARC. ŠT. 1719/4
K.O. JESENICE.
Razprave in pripomb ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem
SKLEP:
1. Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da se
zemljišče s parc. št. 1719/4 k.o. Jesenice, v izmeri 96 m2, uvrsti v letni
program prodaje stvarnega premoženja za leto 2007.
2. Odbor predlaga, da Občinski svet sprejme posamičen program razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice – prodaja zemljišča s parc. št.
1719/4 k.o. Jesenice.
3. Občina Jesenice na podlagi metode neposredne pogodbe proda zemljišče s
parc. št. 1719/4 k.o. Jesenice kupcu, Volčanšek Miri, Cesta Borisa Kidriča 7,
4270 Jesenice, po ceni, določeni na podlagi cenitvenega poročila sodnega
cenilca.
Občina Jesenice bo s kupcem sklenila prodajno pogodbo.
Stroški in davščine v zvezi z realizacijo pravnega posla bremenijo kupca.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Sklep je bil sprejet.

3.5 POSAMIČNI PROGRAM PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA V LASTI
OBČINE JESENICE – PRODAJA ZEMLJIŠČA S PARC. ŠT. 615/1 K.O.
JESENICE.
Razprave in pripomb ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme pripravljeni posamičen program prodaje stvarnega premoženja v lasti
Občine Jesenice – prodaja zemljišča s parc. št. 615/1 k.o. Jesenice, Cesta
Franceta Prešerna 17, Jesenice – predlog prodaje.
Občina Jesenice proda zemljišče s parc. št. 615/1 k.o. Jesenice ponudniku
ELEKTRO Begović Emir, s.p. skrajšana firma EMBS, Emir Begović s.p., Ulica
Staneta Bokala 9, 4270 Jesenice, in sicer za ceno 68.250,00 EUR.
Davek na promet nepremičnin ni vštet v ceno in ga je dolžan plačati izbrani
ponudnik. Vse stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe nosi izbrani ponudnik.
Položena varščina se izbranemu ponudniku všteje v ceno.
V skladu z razpisnimi pogoji si Občina Jesenice pri prodaji zemljišča s parc. št.
615/1 k.o. Jesenice izgovori v korist vsakokratnega lastnika nepremičnin s parc.
št. 616/9 k.o. Jesenice brezplačno trajno stvarno služnost dostopa do
nepremičnin s parc. št. 616/9 k.o. Jesenice.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG ODLAGANJA ODPADKOV NA DEPONIJO MALA MEŽAKLA IZ
DRUGIH GORENJSKIH OBČIN.
Uvodno obrazložitev je dal podžupan Boris Bregant.
V razpravi so sodelovali: Marijan Nikolavčič, Boris Bregant, Stevo Ščavničar, Nuša
Jelenc, Branka Doberšek, Igor Arh in Tilka Klinar.
Marijan Nikolavčič je povedal, da je občina Jesenice veliko sredstev vlagala v
sanacijo odlagališča na Mali Mežakli, zato se mu zdi cen 85 EUR/tono odpadkov
prenizka. Po informacijah iz medijev je cena v Logatcu 105 EUR/tono, zato bi bilo
smotrno, da bi bila tudi na Jesenicah cena nekoliko višja.
Boris Bregant je pojasnil, da končno ceno za odlaganje odpadkov potrjuje država.
Občina bo vsekakor poskušala doseči najvišjo možno ceno, vendar pa ni smiselno
postaviti tako visoke cene, da jo potem država ne bo potrdila. Posledica previsoke
cene pa je lahko tudi zmanjšan priliv sredstev v proračun, ker bo na odlagališče
pripeljanih manj odpadkov.
Stevo Ščavničar je postavil vprašanje, zakaj se predlog operativnega programa za
ravnanje z odpadki razlikuje od dejanskega stanja? V predlogu sta kot odlagališči
prvega reda navedena Mala Mežakla in Kovor, ni pa navedenega odlagališča v
Tenetišah, kljub temu, da je CERO odločil, da bo regijsko odlagališče v Tenetišah.
V predlogu je odlagališče Mala Mežakla predvideno do leta 2020, kar se ne sklada z
gradivom za sejo Občinskega sveta, v katerem je navedeno, da bo odlagališče
zapolnjeno leta 2016. Zato predlaga, da se na predstavljeni operativni program
posredujejo pripombe, kajti ni pripravljenih mehanizmov, ki bi stimulirali ljudi k
ločenemu zbiranju odpadkov.
Nuša Jelenc je odgovorila, da je operativni program v fazi javne razgrnitve, glede na
veliko število pripomb, pa je podaljšan rok za zbiranje pripomb do 21.12.2007. Iz
Kranja so že posredovali pripombe, da v programu ni omenjeno odlagališče v
Tenetišah, kljub temu, da je bilo doseženo soglasje gorenjskih županov, da se na tem
območju zgradi zbirni center odpadkov za Gorenjsko. Posredovane pa so bile tudi
kritike, da ministrstvo ne postavi meje, do katere lahko posega civilna iniciativa.
V gradivu, ki je bil pripravljen za sejo Občinskega sveta je navedena letnica
zapolnitve deponije 2016 ob upoštevanju sedanje dinamike in količine odlaganja
odpadkov. Glede na to, da pa je potrebno povečevati količine ločeno zbranih frakcij in
zmanjševati količino odloženih odpadkov, pa je v operativnem programu predvideno
zapiranje deponije leta 2020.
Boris Bregant je pojasnil, da je odlagališče Mala Mežakla definirano za 107.000
prebivalcev. Danes se letno zbere približno 450 kg odpadkov na prebivalca, zato je
po današnjem stanju zbranih odpadkov predvidena zapolnitev deponije leta 2016. Po
letu 2009 pa bo potrebno zbrati letno najmanj 20 % manj odpadkov, zato se
predvideva, da bi deponija morala imeti proste kapacitete vsaj do leta 2020.
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Branka Doberšek je postavila vprašanje, kakšno je trenutno stanje glede postavitve
sežigalnic odpadkov.
Nuša Jelenc je odgovorila, da je v Celju že postavljena manjša sežigalnica. V
prihodnje pa se predvideva postavitev še dveh sežigalnic, eno za osrednjo Slovenijo
in eno na območju proti Štajerski. Lokacije in območja, ki jih bodo sežigalnice
pokrivale, pa so še v fazi dogovora.
Igor Arh je povedal, da v kolikor se bo količina odloženih odpadkov zmanjševala, bo
verjetno deponija lahko obratovala še dlje kot samo do leta 2020. Zanima pa ga, ali
se že razmišlja tudi o kakšnih drugih lokacijah za odlaganje odpadkov oz. ali bi država
dovolila povečanje odlagališča na Mali Mežakli?
Boris Bregant je odgovoril, da je vzhodno od sedanjega odlagališča teoretično
deponijo na Mali Mežakli možno tudi povečati. Prostorska možnost povečanja
deponije torej obstaja, vendar pa je vprašanje, ali je ta možnost tudi okoljsko in
državno sprejemljiva. Če ne bi bilo nobene druge rešitve in če bi se Gorenjska
utapljala v odpadkih, potem je možno tudi podaljšanje ob ustreznih tehničnih ukrepih.
Tilka Klinar je povedala, da je bilo v razpravi omenjeno, da naj bi občina Jesenice
dobila več denarja, kot drugi dve solastnici deponije. Vendar je Občina Jesenice že
sedaj uspela iztržiti nekaj več sredstev kot ostali dve solastnici. Po njenem bi morali
vsi razmišljati o varčevanju s prostorom in se ne zanašati na podatek, da se bodo
odpadki lahko odlagali na Malo Mežaklo do leta 2020. Rečeno je bilo sicer, da bo po
letu 2009 potrebno vse odpadke sortirati, vendar se boji, da se bodo te letnice spet
odmaknile, ker je ta problematika zelo težka. Potrebno pa je razmišljati tudi o zgornji
količini odpadkov, ki jo je občina še pripravljena sprejeti na odlagališče Mala Mežakla.
Občani opozarjajo, da ko se pobirajo ločeno zbrani odpadki, se le-ti pobirajo skupaj in
se vsi zmečejo v en zabojnik.
Boris Bregant je povedal, da je prvi predlog sklepa potrebno dopolniti s podatkom,
da sta cena in količina za dovoz odpadkov dogovorjeni za leto 2008. Za vsako
naslednje leto, pa se bo dogovor o ceni in količini odpadkov sprejemal naknadno.
Nuša Jelenc je pojasnila, da se odpadki iz ekoloških otokov pobirajo ločeno, saj je za
odvoz posamezne frakcije določen drug dan v mesecu. Papir se tako npr. pobira vsak
četrtek in petek, ostale frakcije pa se pobirajo enkrat na 14 dni.
Stevo Ščavničar je postavil vprašanje, ali je operativni program za občino
obvezujoč? Lahko se namreč zgodi, da bo občina morala sprejeti določene količine
odpadkov ne glede na sklepe Občinskega sveta.
Nuša Jelenc je pojasnila, da zakonodaja točno določa na kakšen način in kateri
odpadki se lahko odlagajo na deponijo. Upravljavec deponije pa je tisti, ki se lahko
odloči, ali bo določene odpadke sprejel ali ne.
Tilka Klinar je postavila vprašanje, ali se še kaj razmišlja o postavitvi sežigalnice
odpadkov na Jesenicah?
Boris Bregant je odgovoril, da je Občinski svet leta 2004 sprejel sklep, da se
sežigalnica odpadkov na Jesenicah ne bo gradila. Glede na ta sklep se potem tudi
nikoli ni začela razprava o sežigalnici na Jesenicah. Ni pa odveč razmišljati o tem, da
bi na Jesenicah imeli pripravljalnico odpadkov.
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Marijan Nikolavčič je povedal, da so si občinski svetniki ogledali sežigalnico
odpadkov v Arnoldsteinu. Tam se je točno videlo, da je okolica sežigalnice zelo čista,
poleg tega pa sežigalnica proizvaja tudi energijo, zaradi česar imajo prebivalci mesta
veliko cenejše ogrevanje.
Stevo Ščavničar je povedal, da je v operativnem programu predvidena sežigalnica
odpadkov v bližini Ljubljane, kajti država bo morala poskrbeti, da se bo del odpadkov
odstranjeval s sežiganjem.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem
SKLEP:
1. Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da za
leto 2008 da soglasje za odlaganje odpadkov na odlagališče Mala Mežakla iz
drugih (kranjskih) občin po ceni 85 EUR/tono odloženih odpadkov in v
okviru skupne letne količine odpadkov v višini 16.000 ton, z maksimalnim
dnevnim dovozom do 80 ton odpadkov. Cena ne vključuje okoljske dajatve
za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
2. Odbor predlaga, da Občinski svet pooblasti župana Občine Jesenice za
podpis ustreznih pogodb o odlaganju odpadkov iz drugih (kranjskih) občin
na odlagališče Mala Mežakla za leto 2008.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA – 8
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
5.1 Tilka Klinar:
V gradivo, ki je pripravljeno v zvezi s podpisom listine o sodelovanju med občino
Jesenice in občino St. Jakob naj se doda tudi podatek, da občini sodelujeta tudi na
področju kmetijstva. Vsako leto namreč poteka srečanje slovenskih kmetov treh
dežel, ki se ga poleg slovenskih kmetov udeležijo tudi Beneški in Koroški Slovenci.
Boris Bregant – odgovor:
Predlaga, da predsednik Odbora to pobudo posreduje Občinskemu svetu ter da se
potem tudi gradivo ustrezno dopolni.

5.2 Tilka Klinar:
V gradivu je navedeno, da je občina Jesenice pobratena z občino Trbovlje in z občino
Nagold. Zanima jo, kakšno je sodelovanje s tema dvema občinama oz. ali je občina
Jesenice finančno kaj izkoristila pobratenje z občino Nagold, tako kot so to storili v
občini Kranjska Gora? Občina Nagold je namreč financiralo obnovo vseh kozolcev v
občini Kranjska Gora.
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Boris Bregant – odgovor:
Občina Jesenice z Nagoldom vrši predvsem kulturne izmenjave in izmenjave otrok,
za katere je potrebno plačati samo potne stroške. To je edini ekonomski učinek tega
sodelovanja, ki pa je sicer na vseh področjih zelo intenzivno.

5.3 Tilka Klinar:
Zavod za varstvo narave Kranj ob kakršnihkoli posegih v prostor na varovanih
območjih daje posebno soglasje. V mnenjih oz. soglasjih Zavoda pa je naveden tudi
pogoj, da je po teh poteh prepovedana vožnja s štirikolesniki, z motornimi sanmi in s
kroslami. Zanima jo, ali obstaja zakonska možnost, da se lahko ubrani motenje tega
prostora oz. ali je možno to vnesti v občinske predpise?
Boris Bregant – odgovor:
Predlagane pogoje oz. prepovedi se da zapisati v obliki nekih predpisov, vendar
potem nastane problem, kako te predpise izvrševati.

5.4 Stevo Ščavničar:
Zanima ga, ali bo zaposlenih več občinskih redarjev, ko bo ustanovljena skupna
redarska služba s sosednjimi občinami?
Boris Bregant – odgovor:
V skupni redarski službi se predvideva zaposlitev treh redarjev, vendar pa bodo ti
redarji pokrivali tudi več kot trikrat večje območje, kot pa ga pokriva sedanji občinski
redar.

5.5 Stevo Ščavničar:
Zanima ga, ali je občina Jesenice še vedno pobratena z občino Valjevo?
Slavka Brelih – odgovor:
Občina Jesenice in občina Valjevo pobratenja sicer nista preklicali, vendar pa sta med
seboj nehali sodelovati.

5.6 Robert Pajk:
Odbor v bodoče ne bo obravnaval tistih točk dnevnega reda, za katere članicam in
članom Odbora predhodno ne bo posredovano gradivo. Poleg tega pa bi bilo lepo, če
se povabljeni seje Odbora ne morejo udeležiti, da predhodno vsaj opravičijo svojo
odsotnost.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
Predsednik je sejo Odbora zaključil ob 17.35 uri.

ZAPISALA:
MOJCA RAZINGER

PREDSEDNIK:
ROBERT PAJK

10

