OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za gospodarstvo

Številka: 032-1/2008
Datum: 25.01.2008

SKRAJŠAN ZAPIS
12. REDNE SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO,
KI JE BILA V ČETRTEK, 24.01.2008 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,
Aleksandra OREL – Oddelek za gospodarstvo, Božena RONNER – svetovalka
župana za Občinski svet, Klemen KLINAR, Miran ŠTEMPIHAR – profesor na srednji
šoli Jesenice ter dijaki Srednje šole Jesenice: Amra REKIČ, Nejc MARKELJ in Grega
TOMAŽIN.
Ker predlogov za spremembo ni bilo, je predsednik Odbora predlagal naslednji
DNEVNI RED
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 11. redne seje Odbora z dne
13.12.2007.
2. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za prijavo podjetniških in razvojnih projektov
mladih na območju občine Jesenice v letu 2007.
3. Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2008 – HITRI
POSTOPEK.
4. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 11. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 13.12.2007.
Razprave in pripomb na skrajšan zapis 11. redne seje Odbora ni bilo, zato je
predsednik dal na glasovanje naslednji
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SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 11. redne seje
Odbora za gospodarstvo z dne 13.12.2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
POROČILO O IZVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA PRIJAVO PODJETNIŠKIH IN
RAZVOJNIH PROJEKTOV MLADIH NA OBMOČJU OBČINE JESENICE V LETU
2007.
Uvodno obrazložitev je dala Aleksandra Orel, v nadaljevanju pa so svoje projekte
predstavili Klemen Klinar in dijaki Srednje šole Jesenice.
1. Klemen Klinar je predstavil projekt z naslovom »Evidenca degradiranih
površin v občini Jesenice:
Klemen Klinar je povedal, da je glavni namen njegovega projekta sistematično
identificirati vse površine, na katerih je katerakoli izmed sestavin okolja prekomerno
oziroma družbeno nesprejemljivo prizadeta. Prijavitelj je prisotnim obrazložil, da je v
procesu identifikacije opredelil pojem degradiranega območja, območja degradacije
na terenu opisal s kazalci, jih ovrednotil s stopnjo razvrednotenja, jih prostorsko
umestil na karti in predvidel možnosti njihove sanacije. V nadaljevanju je ustvaril neke
vrste kataster oziroma evidenco degradiranih površin z vsemi razpoložljivimi podatki o
njih ter podatki, ki jih je pridobil na terenu ter z njihovimi fotografijami. Poleg osnovne
evidence pa je izdelal tudi predlog prioritetnega seznama degradiranih površin, ki jih
je potrebno prioritetno sanirati. Predlagal pa je tudi, da bi bili zbrani podatke o
degradiranih površinah lahko vneseni v ustrezne prostorske podatke in bi bili lahko
vsem občanom na razpolago na geoinformacijskem portalu občine Jesenice. Na
koncu pa je še poudaril, da bi bilo nadaljevanje zastavljenega projekta možno v obliki
nadgradnje ustvarjene osnovne evidence, ter v sprotnem osveževanju evidence, saj
bi le-ta kot taka lahko služila svojemu namenu.
V razpravi so sodelovali: Boris Bregant, Klemen Klinar, Stevo Ščavničar, Aleksandra
Orel in Branka Doberšek.
Boris Bregant je opozoril, da pri obremenitvah okolja s starimi industrijskimi objekti
manjkajo podatki o starih železniških objektih.
Stevo Ščavničar je postavil vprašanje, ali bo upoštevana pobuda avtorja, da se
zbrani podatki vnesejo v digitalni kataster onesnaženja? Zanima pa ga tudi, zakaj pri
območjih, ki so onesnažena s hrupom, ni navedeno tudi območje okoli kiskarne?
Aleksandra Orel je odgovorila, da je zbrane podatke že posredovala Oddelku za
okolje in prostor. Klemen Klinar pa je pojasnil, da meritve onesnaženja s hrupom na
območju kisikarne niso pokazale preseganja mejnih vrednosti. Pri proizvodnih obratih
je po razpoložljivih meritvah hrup presežen samo v 7 stanovanjskih objektih na
Koroški Beli in na slovenskem Javorniku.
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Branka Doberšek je postavila vprašanje, ali obstajajo kakšni razpoložljivi podatki o
tem, v kolikšni meri visokonapetostni vodi negativno vplivajo na živelj.
Klemen Klinar je odgovoril, da tudi strokovnjaki svetovnega merila, ki preučujejo
elektromagnetna sevanja, ne morejo natančno potrditi, kako elektromagnetno
sevanje vpliva na človeški organizem. Statistični podatki sicer kažejo, da je
prebivalstvo pod takimi vodi bolj razdražljivo, bolj dovzetno za srčno kap, prihaja do
večjega števila spontanih splavov ipd., vendar pa so zaenkrat to samo domnevanja.

2. Profesor Miran Štempihar in dijaki Srednje šole Jesenice: Amra Rekič, Nejc
Markelj in Grega Tomažin so predstavili projekt z naslovom »Šolsko glasilo
Profesor in dijaki Srednje šole Jesenice so povedali, da je bil glavni namen njihovega
projekta, da so se dijaki in dijakinje Srednje šole Jesenice, predvsem dijaki in dijakinje
ekonomske usmeritve, preizkusili v uresničevanju svojih podjetniških idej. Povedali
so, da so se pri izvedbi projekta praktično seznanili s procesom proizvodne faze, saj
so v celotnem procesu prešli od poslovne ideje do končnega izdelka. Dijaki in
dijakinje so oblikovali šolsko glasilo Opombe, ki služi kot promocijsko gradivo pri
iskanju podjetij, kjer dijaki opravljajo obvezno šolsko prakso. Dijaki so se pri
oblikovanju in ustvarjanju šolskega glasila seznanili predvsem s timskim in
novinarskim delom, z oblikovanjem in kreativnostjo, z iskanjem sponzorjev, z
oglaševanjem in z računalniškim delom. Končni rezultat izvedenega projekta je bilo
šolsko glasilo Opombe, ki je bilo natisnjeno v 1000 izvodih.
V razpravi so sodelovali: Branka Doberšek, Miran Štempihar, Marijan Nikolavčič,
Stevo Ščavničar in Igor Arh.
Branka Doberšek je postavila vprašanje, kakšno je navdušenje med dijaki za
pripravo gradiva za šolski časopis.
Miran Štempihar je pojasnil, da je gradiva zelo veliko, tako da jim ga je veliko ostalo
še od lanskega leta. Pred petimi leti med dijaki ni bilo zanimanja za novinarski krožek,
sedaj pa se je že oblikovala kar stalna skupina, ki ta krožek redno obiskuje.
Marijan Nikolavčič je postavil vprašanje, kolikokrat letno izide šolski časopis, Igorja
Arha pa je zanimalo, kakšno temo si bodo avtorji izbrali za naslednjo številko
časopisa.
Miran Štempihar je odgovoril, da šolski časopis izide enkrat letno, za prihodnjo
številko pa avtorji načrtujejo, da bi bila posvečena predvsem ljudskim običajem na
Gorenjskem ter odnosom med starši in otroci.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo se je seznanil z izvedenimi projekti Razpisa za
podjetniške in razvojne projekte mladih v občini Jesenice v letu 2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 9
ZA - 9
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 3:
PREDLOG PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE ZA
LETO 2008 – HITRI POSTOPEK.
V razpravi so sodelovali: Stevo Ščavničar, Božena Ronner, Stanislav Pem, Slavka
Brelih, Boris Bregant, Tilka Klinar in Igor Arh.
Stevo Ščavničar je predlagal, da se na strani 10 poleg Poročila o izvajanju Strategije
razvoja občine Jesenice – usklajevanje in izvajanje operativnih programov, vključi tudi
novelacija Strategije razvoja občine.
Strategija je dokument, ki ga sprejme Občinski svet, na podlagi tega dokumenta pa je
potem pripravljen tudi občinski proračun. Zato predlaga, da se novelacija Strategije
razvoja obravnava pred počitnicami, ali pa takoj na prvi seji po počitnicah v mesecu
septembru.
Božena Ronner je pojasnila, da strokovne službe sproti spremljajo izvajanje vseh
sprejetih strategij. V kolikor se ugotovijo posamezna odstopanja od predlaganih
ukrepov, se posamezno strategijo vedno tudi novelira.
Stanislav Pem je povedal, da je sedaj zadnji čas, da bi se v občini še lahko rešila
problematika glede avtoceste. Še vedno je namreč osnovni problem, da avtocesta
nima uporabnega dovoljenja, poleg tega pa tudi DARS ne odgovarja resno na dopise
Občine in krajevne skupnosti. Ta problematika bi se zato morala obravnavati na seji
Občinskega sveta, na katero bi se povabilo tudi vse odgovorne ljudi.
Boris Bregant je predlagal, da se glede problematike avtoceste v Program dela
občinskega sveta vključi poročilo o izvajanju aktivnosti za izboljševanje stanja zaradi
vplivov avtoceste na okolje oz. poročilo o ukrepih za zmanjšanje vpliva avtoceste na
okolje.
Tilka Klinar je predlagala, da se v Program dela občinskega sveta vključi tudi
sprememba Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva,
gozdarstva in podeželja v občini Jesenice.
Predlagala pa je tudi, da naj se na eno izmed sej Občinskega sveta uvrsti
predstavitev problematike kmetijstva in gozdarstva, tako kot je bilo to že predstavljeno
na občinskem svetu v občini Kranjska Gora, februarja pa bo predstavljeno tudi v
občini Žirovnica. V kolikor pa predstavitev na seji Občinskega sveta ni izvedljiva, pa
predlaga, da se ta predstavitev uvrsti vsaj na dnevni red ene izmed sej Odbora za
gospodarstvo.
Slavka Brelih je pojasnila, da je pred uvrstitvijo te točke v Program dela potrebno
preučiti, ali bo predlagane spremembe Pravilnika sploh mogoče izpeljati, glede na to,
da je potrebno za ta pravilnik pridobiti soglasje države.
Igor Arh je povedal, da je Čebelarska zveza Zgornje Gorenjske posredovala predlog
odloka o nerabi gensko spremenjenih organizmov. Nekatere občine so menda take
odloke že sprejele, zato ga zanima, ali se tudi v občini Jesenice lahko kaj naredi na
tem področju?
Tilka Klinar je pojasnila, da imajo nekatere občine sprejeto peticijo o nerabi teh
organizmov. Tudi na občini Jesenice se je že pogovarjalo o tem, da bi se pripravila
taka peticija, vendar pa iz zakonodaje izhaja, da Občina lahko prepove uporabo
gensko spremenjenega semena samo na svojih zemljiščih, ki jih daje v najem. Ne
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more pa se sprejeti splošna prepoved, da se v celotni občini ne bo smelo sejati
gensko spremenjenih semen. Občina sicer lahko sprejme omenjeno peticijo, vendar
le-ta ne bo imela nobenih bistvenih prednosti za občane.
Obstaja pa Zakon o uporabi gensko spremenjenih organizmov, ki trenutno še velja za
poskuse, ki jih delajo v laboratorijih. Pripravljajo pa se dopolnitve zakonodaje, ki bo
določala, da bodo morali vsi proizvajalci take hrane svoja zemljišča posebej označiti,
morali se bodo vpisati v register pridelovalcev gensko spremenjena hrane, pridobiti pa
bodo morali tudi dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za
kmetijstvo in soglasje vseh sosedov.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2008
po hitrem postopku, z naslednjimi dopolnitvami:
 v Program dela se na strani 10 dodatno vključi Novelacija Strategije
razvoja občine Jesenice. Predlagan točka se obravnava na septembrski
seji Občinskega sveta;
 v Program dela se vključi obravnava poročila o ukrepih za zmanjšanje
vpliva avtoceste na okolje. Predlagano poročilo se na sejah Občinskega
sveta obravnava dvakrat letno;
 po predhodni preučitvi se v Program dela vključi tudi sprememba
Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva,
gozdarstva in podeželja v občini Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
4.1 Članice in člani Odbora za gospodarstvo:
Občinska uprava pripravi predlog peticije o uporabi gensko spremenjenih organizmov,
ki se jo potem posreduje v obravnavo in sprejem na eno izmed naslednjih sej
Občinskega sveta občine Jesenice.

4.2 Tilka Klinar:
Na prejšnji seji Odbora za gospodarstvo se je obravnaval predlog za dovoz odpadkov
na deponijo Mala Mežakla iz drugih občin. Med občani pa je glede tega predloga
zaznati zelo negativno vzdušje, saj prevladuje mnenje, da bo na deponiji ta način prej
zmanjkalo prostora za odpadke iz jeseniške občine. Zato predlaga, da se na to temo
na občinski spletni strani objavi anketa, v Jeseniških novicah pa se objavi jasno
pojasnilo o sprejetem predlogu za povečan dovoz odpadkov na Malo Mežaklo.
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4.3 Marijan Nikolavčič:
Stanovalci za Gimnazijo se pritožujejo, da so kontejnerji za plastiko premajhni. Ti
kontejnerji se namreč hitro napolnijo, JEKO-IN jih ne odpelje, ljudje pa potem
odlagajo plastiko kar zraven kontejnerja. Zato predlaga, da se podjetje JEKO-IN
opozori, da naj te kontejnerje bolj pogosto prazni, ali pa naj namesti še kakšen
dodaten kontejner, v katerega bodo ljudje lahko odlagali odpadke.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
Predsednik je sejo Odbora zaključil ob 17.20 uri.

ZAPISALA:
MOJCA RAZINGER

PREDSEDNIK:
ROBERT PAJK
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