OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za gospodarstvo

Številka: 032-11/2008
Datum: 11.12.2008

SKRAJŠAN ZAPIS
20. REDNE SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO,
KI JE BILA V ČETRTEK, 11.12. 2008 OB 16.00 URI
V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Robert
PAJK,
Marijan
NIKOLAVČIČ,
Branka
DOBERŠEK,
Hamdija
MULAHMETOVIČ, Stevo ŠČAVNIČAR, Tilka KLINAR in Marija KALAN (7 od 9).
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANA: Stanislav PEM in Igor ARH.
OSTALI PRISOTNI: podžupan Boris BREGANT, Slavka BRELIH – direktorica
občinske uprave, mag. Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor,
Tomaž VIDMAR - direktor Komunalne direkcije in mag. Božena Ronner – svetovalka
župana.
Ker predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, je predsednik Odbora predlagal
v sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 19. redne seje Odbora z dne
13.11.2008.
2. Predlog dopolnitve Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
3. Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v
lasti občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
4. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2009.
5. Predlog Sprememb Proračuna občine Jesenice za leto 2009 – HITRI POSTOPEK.
6. Predlog za odlaganje odpadkov na deponijo Mala Mežakla iz občin Upravne enote
Škofja Loka.
7. Predlog Poročila o realizaciji Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2008 in o realizaciji Letnega načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja v last občine Jesenice za leto 2008.
8. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil sprejet.
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TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 19. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 13.11.2008.
Razprave in pripomb na skrajšan zapis 19. redne seje Odbora ni bilo, zato je
predsednik dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 19. redne seje
Odbora za gospodarstvo z dne 13.11. 2008.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA
PREMOŽENJA V LAST OBČINE JESENICE ZA LETI 2008 IN 2009.
Predlagani Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last občine Jesenice
je obrazložila mag. Valentina Gorišek. Ker dodatnih vprašanj ni bilo je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
1. Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v
last občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
2. Ta dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
občine Jesenice za leti 2008 in 2009 je sestavni del Letnega načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja v last občine Jesenice za leti 2008 in
2009, ki ga je na svoji redni seji dne 22.11.2007 sprejel Občinski svet občine
Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG
DOPOLNITVE
LETNEGA
NAČRTA
RAZPOLAGANJA
Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE ZA LETI 2008 IN
2009.
Predlagani Letni načrt razpolaganja nepremičnega premoženja v last občine Jesenice
je obrazložila mag. Valentina Gorišek.
Vprašanj in razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
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SKLEP:
1. Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem – zemljišča v lasti občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
2. Ta dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v
lasti občine Jesenice za leti 2008 in 2009 je sestavni del Letnega načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leti
2008 in 2009, ki ga je na svoji redni seji dne 22.11.2007 sprejel Občinski svet
občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG SKLEPA O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA
UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA NA OBMOČJU OBČINE JESENICE ZA
LETO 2009.
Predlagani Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča je obrazložila mag. Valentina Gorišek.
V razpravi so sodelovali: Marijan Nikolavčič, Stevo Ščavničar, Tilka Klinar in Valentina
Gorišek, ki je tudi odgovarjala na vprašanja.
Marijan Nikolavčič:
Zanima ga za koliko se je vrednost točke odsotno od prej podražila?
Stevo Ščavničar:
Ali je razlika s tem predlogom v tem, da je tarifa za pozidan in nepozidan del sedaj
enaka, prej pa je bila različna.
Mag. Valentina Gorišek:
Vrednost točke se ni povišala in ostaja nespremenjena. Tarifa je bila prej razdeljena
na štiri vrednosti točke. Vrednost toče je enaka, za zazidana in nezazidana stavbna
zemljišča ter za poslovne stavbe in stanovanjske stavbe.
Za leto 2009 je vrednost točke enotna, tako za zazidana kot nezazidana stavbna
zemljišča, predvsem zato, ker je ta način preglednejši. Vrednost točke je bila pred tem
diferencirana in sicer za stanovanjski in poslovni tip območij ter dodatno še za
stavbna zemljišča (zazidana in nezazidana), seveda po pripadnosti območja (A, B in
C). V letošnjem letu in na pobudo, priporočila ter mnenja Nadzornega odbora so
pripravili nov odlok, predvsem zato, da se ga uskladi z občinskimi akti - z veljavnimi
zakonskimi določili, tudi v smislu odločitev Ustavnega sodišča RS. Besedilo Odloka je
usklajeno tudi glede na dana priporočila in mnenja Nadzornega odbora Občine
Jesenice.
S tem odlokom je Občina zaradi preglednosti in enostavnejšega izračuna in odmero
nadomestila začela uporabljati enotno vrednost točke za vsa zemljišča – tako za
zazidana kot za nezazidana.
3

Ker druge razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 6
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2009 – HITRI
POSTOPEK.
Predlagane spremembe (zmanjšanje ali povečanje posameznih postavk) Proračuna
za leto 2009 za področja kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo – 11 in področje
gospodarstva – 14 je obrazložila Slavka Brelih.
V razpravi so sodelovali: Tilka Klinar, Branka Doberšek, Stevo Ščavničar, Robert
Pajk, Valentina Gorišek in Boris Bregant.
Tilka Klinar:
Kdo je lastnik nepremičnin pri Savskih jamah, ki jih noče prodati.
Boris Bregant:
Lastnik je Gozdno gospodarstvo Bled.
Tilka Klinar:
Daje pobudo, da se najdejo sredstva v višini 5.000,00 € z namenom ohranjanja narcis
in njihovega okolja. Glede na dejstvo, da pri predlogu rebalansa proračuna 2009 ta
namen ni izkazan, predlaga, da se sredstva izdvojijo ali na postavki 15 - 9130 ali na
postavki 11 – 7150.
Obrazložitev predloga:
Narcise so morda eden najznačilnejših simbolov in razpoznavnih znakov Jesenic. Za
Jesenice rečemo, da so mesto jekla in cvetja in se kitimo z narcisami. Narcisne
poljane so turistično poznane še iz predvojnih časov. Narcisa je kot rastlina zaščitena.
Radi se pohvalimo z Rovtami in kjer rastejo narcise. Žal pa zaradi opuščanja
kmetovanja je življenjskega prostora zanje vedno manj. Že večkrat so soglasno
ugotovili, da bi bilo rastišča in njihov obstoj potrebno ohranjati. Predlaga, da tokrat
resnično nekaj stori za njihov obstoj. Območja, kjer rastejo narcise, kmetje za ta
namen ne dobivajo nobenih stimulacij ali podpor.
Obdelovalcem zemljišča so dodelili podporo za ekstenzivno rabo travinja (pozna
košnja) saj dejansko z varovanjem in pozno košnjo se izgublja na kvaliteti pridelka, če
pa ne kosijo, se pač travnik zaraste. Območja narcis, misli, da je to tudi opredeljeno v
OPN, in v teh območjih naj se prijaviteljem dodeli podpora. Kriterije naj pripravi
Oddelek za okolje in prostor ali oddelek za gospodarstvo.

4

Že v letu 2007, ko se je sprejemal proračun za leto 2008 in 2009 je bila sprejeta
pobuda, da se na nekem proračunskem področju v okviru urejanja prostora zagotovijo
dodatna proračunska sredstva, ki bodo namenjena za ohranjanje travniščnih
habitatov in kulturne krajine. To ni realizirano, zato je pripravila amandma, oz.
pobudo, o tem kaj je bolj smiselno pa naj odloči odbor.
Mag. Valentina Gorišek:
V okviru Oddelka za okolje in prostor ni mogoče za ta namen nameniti sredstev, ker
bi to pomenilo prikrito financiranje kmetov. V okviru Oddelka za gospodarstvo in
pravilnika za spodbujanje kmetijstva pa je bil ta ukrep - pomoč črtan in to je bilo že
pojasnjeno takrat na Odboru, ko se je sprejemal proračun. V kolikor bi bilo to
izvedljivo, je prepričana, da bi to bilo izvedeno oz. sredstva za ta namen rezervirana.
Stevo Ščavničar:
Tu se postavlja vprašanje, kako realizirati neko pobudo, ki je bila sprejeta in nanjo
niso dobili odgovora. Če se v okviru zakonodaje tega ne da realizirati ostaja možnost,
kako take pobude realizirati. Razmišljati je treba z rešitvijo, kako v okviru spodbujanja
turizma ta predlog – pobudo realizirati.
Tilka Klinar:
Da je to prikrito financiranje, s to razlago se ne strinja oz. se le delno strinja. Tudi če
bi bilo to prikrito financiranje kmetijstva, se s tem ohranjajo narcise. In kot drugič,
travnike kosijo tudi tisti ljudje, ki nimajo živine in ne bodo imeli takega namena.
POBUDA:
Daje pobudo, da se najdejo sredstva v višini 5.000,00 € z namenom ohranjanja narcis
in njihovega okolja. Glede na dejstvo, da pri predlogu rebalansa proračuna 2009 ta
namen ni izkazan, predlaga, da se sredstva izdvojijo ali na postavki 15 - 9130 ali na
postavki 11 – 7150.
Sredstva v višini 5000 € za ohranjanje narcis in njihovega okolja se pri predlogu
rebalansa proračuna za leto 2009 izdvojijo ali na postavki 15 - 9130 ali na
postavki 11 – 7150.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Pobuda je bila sprejeta.

Robert Pajk:
Ima vprašanja v zvezi postavko 7130, in sicer, če se ne moti je bil terminski plan pri
Fipromu zamaknjen že pri Rebalansu proračuna za leto 2008.
Boris Bregant:
Terminski plan se ni spremenil in ostane enak, t.j. 30.6.2009. Dinamika gradnje je
taka, da je večji del v letu 2009 kot v letu 2008. Zato se neporabljena sredstva iz leta
2008 prenesejo v leto 2009. Vsota sredstev za ta namen je enaka.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik dal na glasovanje
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SKLEP:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Sprememb proračuna občine Jesenice za leto 2009 po hitrem
postopku, s sprejeto pobudo, ki se jo do seje Občinskega sveta prouči in nanjo
odgovori.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG ZA ODLAGANJE ODPADKOV NA DEPONIJO MALA MEŽAKLA IZ
OBČIN UPRAVNE ENOTE ŠKOFJA LOKA.
Uvodno obrazložitev je podal Tomaž Vidmar.
V razpravi so sodelovali: Tilka Klinar, Marijan Nikolavčič, Branka Doberšek, Boris
Bregant, Stevo Ščavničar in Tomaž Vidmar, ki je odgovarjal na vprašanja, dana v
razpravi .
Stevo Ščavničar:
Zanima ga center za obdelavo odpadkov, ki naj bi bil na Polici in ve tudi, da se tam
zatika. Rezervna varianta pa so Jesenice. Pred leti je bil sprejet sklep da bo MBO na
Polici. Postavlja se vprašanje, če ta center na Polici ne bo zgrajen, ali bodo občine iz
Upravne enote Škofja Loka vseeno vozila odpadke na Malo Mežaklo.
Kdaj se začne uporabljati rezervna varianta.
Tilka Klinar:
Glasovala bo proti temu predlogu – pojasni glas proti z: »ker niso ugotovljeni
dolgoročni učinki deponije za 40, 60 ali več let na okolje in glede na dejstvo, da prav
mi živimo v tem okolju in smo prav mi neposredno prizadeti. Glede na dejstvo, da
imamo že veliko smeti, glede na to, da moramo gledati tudi na bodoče rodove in ne
na naše prihodke in tudi, zakaj bi morali prav mi vse to pogoltniti, bo njen glas proti
predlaganem sklepu.
Tomaž Vidmar:
Rezervna varianta ni nikjer zapisana. Po operativnem veljavnem programu je center
planiran na Polici. Ti odpadki (iz občin UE Škofja Loka) se bodo lahko do 15.7.2009
odlagali na Mali Mežakli. Kaj bo po tem datumu še ne ve nihče. Evropska direktiva
določa, da se bo lahko odlagalo le predelane odpadke. Ali bo občina še po tem
datumu sprejemala odpadke drugih občin, ne ve, lahko pa jih bo tudi jeseniška občina
odvažala v Celje.
Sama izgradnja te deponije, okoljevarstveno dovoljenje, uporabno dovoljenje, vsi
dokumenti za to področje in že sama izgradnja te deponije so pripravljeni tako, da tudi
z zapiranjem deponije (ne glede na leto zapiranja) ne bo negativnega vpliva na okolje
Boris Bregant:
Na podlagi načrtov zaprtja deponije je večja verjetnost, da bo okolju prijazno zaprta,
kot če bi ustavili odlaganje, zato dobili manj denarja in na koncu vsega, tega denarja
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za zaprtje ne bi imeli; odlagališče bi bilo odprto in namenjeno komurkoli, vranam, če
hočete.
Marijan Nikolavčič:
S sprejem drugih odpadkov, iz drugih občin bomo deponijo prej zapolnili in kasneje,
ko bo ta polna, bodo občani Jesenic prisiljeni voziti naše odpadke na druge deponije
in to za precej višjo ceno, kot je sedaj ta predlagana.
Branka Doberšek:
Ali še obstaja možnost izgradnje sežigalnice?
Boris Bregant:
Ta možnost sigurno obstaja. Glede na normative in število prebivalcev bo verjetno v
Sloveniji le ena sežigalnica.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik dal na glasovanje
SKLEP:
1. Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
soglaša z odlaganjem odpadkov na odlagališče Mala Mežakla iz občin
Upravne enote Škofja Loka po ceni 85 EUR/tono odloženih odpadkov, ki se ji
prišteje okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov (trenutno znaša 16,983 EUR/tono odloženih odpadkov) in v okviru
skupne letne količine odpadkov v višini 11.000 ton.
2. Odbor za gospodarstvo predlaga, da Občinski svet občine Jesenice župana
Tomaža Toma Mencingerja pooblasti za podpis ustreznih pogodb o
odlaganju odpadkov iz drugih občin Upravne enote Škofja Loka na
odlagališče Mala Mežakla, ki se lahko sklenejo ob sočasni sklenitvi
dogovora (pisma o nameri), s katerim se bodo občine iz Upravne enote
Škofja Loka zavezale, da bodo aktivno pristopile k izgradnji regijskega
centra – odlagališča na Mali Mežakli.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 6
PROTI – 1
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG POROČILA O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE ZA LETO 2008 IN O
REALIZACIJI
LETNEGA
NAČRTA
PRIDOBIVANJA
NEPREMIČNEGA
PREMOŽENJA V LAST OBČINE JESENICE ZA LETO 2008.
Predlagano poročilo je obrazložila mag. Valentina Gorišek.
Ker razprave in pripomb ni bilo, je predsednik dal na glasovanje
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Sklep:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Poročilo o realizaciji Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2008 in Poročilo o realizaciji
Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last občine Jesenice
za leto 2008.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
8.1. Tilka Klinar - pobuda
Sprašuje Tomaža Vidmarja, kdaj se bo rešila javna pot, ki je bila enkrat v preteklosti
prekinjena; meji z neko drugo parcelo. Že pred tremi, štirimi leta je bilo postavljeno to
vprašanje. Gre za parc. št. 577 k.o. Plavški Rovt. Prosi za pisni odgovor.

8.2. Tilka Klinar – pobuda
Leta 1997 je Občinski svet sprejel odlok (točnega imena odloka se ne spominja), ki
vsebuje - ureja varstvo voda, vodo-zbirnih območij. V tem odloku so našteta tudi
območja, ki so varovana kot zbirna območja za naše občane (prvo območje, ožje,
širše…). Ta Odlok zavezuje tudi Občino, da mora v nekem doglednem času območje
prvega reda odkupiti.
Pri svojem delu in po evropskih usmeritvah, so kmetje stroko nadzorovani, posebej še
takrat, ko pripravljajo gnojilne načrte, kako bodo razvozili svoj hlevski gnoj, gnojnico
na svoje obdelovalne površine. Naleteli pa so na problem, da ima nek kmet več ha
zemljišč na vodozbirnem območju prvega reda. Zato se pojavi vprašanje, kaj bo počel
s svojim gnojem in kam naj ga izvozi. Inšpektorji že hodijo po terenu in vršijo kontrolo.
Na ARSO-tu so jim odgovorili, da so jim ta območja, ki so zaščitena posredovale
občine in ARSO je ta območja prenesel v svoje kmetijske karte. Predlaga, ker je za
kmete to precej pereč problem (k.o. Bl. Dobrava, Prihodi, Plavški Rovt, Javorniški
Rovt...), da bi se v času, ko se pripravlja OPN sestali s Komunalno direkcijo, da bi ta
območja uskladili. Tako bodo tudi na ARSO-tu (Helena Matoš) imeli usklajena
območja in kmetje ne bodo več plačevali kazni.

Seja je bila zaključena ob 17.05 uri

ZAPISALA:
BOŽENA RONNER

PREDSEDNIK:
ROBERT PAJK
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