OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za gospodarstvo
Številka: 032-04/2010
Datum: 5. 5. 2010

SKRAJŠAN ZAPIS
33. REDNE SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO,
KI JE BILA V SREDO, 5. 5. 2010, OB 16.00 URI
V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE, NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Robert PAJK, Marijan NIKOLAVČIČ, Stevo ŠČAVNIČAR, Stanislav PEM (odšel
16.55), Igor ARH (prišel 17.05), Branka DOBERŠEK,Tilka KLINAR in Marija KALAN
(prisotnih 8 od 9).
OPRAVIČEN ODSOTEN: Hamdija MULAHMETOVIĆ.
OSTALI PRISOTNI: mag. Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor,
Marko Markelj – vodja Komunalne direkcije, Slavka BRELIH – direktorica Občinske
uprave in mag. Božena RONNER – svetovalka župana.
Ker predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 32. redne seje Odbora z dne 7.4.
2010
2. Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice – PRVA
OBRAVNAVA.
3. Predlog Odloka o javnem redu in miru – PRVA OBRAVNAVA
4. Predlog Odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini Jesenice – PRVA
OBRAVNAVA.
5. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 32. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 7. 4. 2010
Pripombo na zapisnik je dala Tilka Klinar, ker ni zadovoljna z odgovorom na
vprašanje, ki se nanaša na dejavnost v klavnici. Namembnost klavnice je bila po
njenem pred leti določena s sklepom Občinskega sveta in se ne bi smela

namembnost spreminjati. Kot sta ji pojasnili Božena Ronner in Valentina Gorišek je
sklep irelevanten, če so bili kasneje sprejeti prostorski akti, kot se je zgodilo tudi v
tem primeru z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Plavški travnik
II – Vrbje. Območje bivše klavnice je torej lahko namenjeno tudi drugim dejavnostim,
razen stanovanjskim stavbam.
Po pripombi je predsednik predlagal naslednji
SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 32. redne seje
Odbora za gospodarstvo z dne 7. 4. 2010.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 6
PROTI -0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI
JESENICE – PRVA OBRAVNAVA.
Predlog je obrazložil Marko Markelj.
V razpravi so sodelovali vsi prisotni člani odbora, na vprašanja pa sta odgovarjala
Valentina Gorišek in Marko Markelj.
 Cena bo sedaj sestavljena iz dveh delov; iz fiksnega in variabilnega dela,
slednji se bo določal glede na volumen. V več stanovanjskih hišah se bo
volumen opredelil glede na število oseb.
 Iz amortizacije bodo kupili tudi zabojnike za bioodpadke, predvsem pri
večstanovanjskih hišah oziroma v mestih, saj pri individualnih hišah večinoma
že uporabljajo kompostnike.
 Odvoz kosovnih odpadkov bodo po novem izvajali enkrat letno, količina ni
predvidena, enkrat letno pa tudi zato, ker je za občane sedaj na voljo zbirni
center, kamor lahko kadarkoli pripeljejo odpadke.
 Črna odlagališča odstrani povzročitelj, ki tudi krije vse stroške. V primeru, da
ga ne najdejo je za odstranitev odgovoren lastnik zemljišča. Od ugotovitve
stanja in zapisnika ima povzročitelj oziroma lastnik 3 mesece časa, da
pospravi odlagališče oziroma najde povzročitelja.
 Predvidene sankcije za namerno povzročanje nereda okoli zabojnikov in
ekoloških otokov so predvidene.
Drugih vprašanj ni bilo.
Po razpravi je predsednik predlagal naslednji

SKLEP:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog
Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O JAVNEM REDU IN MIRU – PRVA OBRAVNAVA
Predlog je obrazložila mag. Valentina Gorišek.
Razprava:
Člani odbora so imeli nekaj vprašanj, glavne pripomb, ki naj se preučijo in upoštevajo
v naslednji obravnavi pa so podali:
Tilka Klinar:
 V 18. členu naj se spremeni v »strnjenih mestnih naseljih«, saj v vaseh na
obrobju mesta lahko redijo živali v naseljih, ker je status kmeta zelo težko
pridobiti.
 Zanimalo jo je, kako je glede prostega kurjenja, recimo vaj in ostalega
materiala, ki ostane po čiščenju zemljišča. Valentina Gorišek ji je obrazložila,
da se mora tovrstno kurjenje prijaviti gasilcem in je potem dovoljeno.
 Psi morajo biti na povodcih, kar je opredeljeno v 15. členu. Valentina Gorišek
je še pojasnila, da streljanje živali ni dovoljeno. Tilka Klinar je še predlagala,
naj se dopolni tudi s tem, da morajo na pašnikih z organizirano pašo psi biti na
povodcih. Člen naj se dopolni, da je prepovedano pustiti brez ustreznega
nadzorstva žival, ki utegne ogrožati varnost ljudi, premoženja in drugih živali.
 V 9. člen, 1. odstavek, naj se doda še »prevažati«, ker tudi hlodi in opeke
povzročajo škodo na cestah.
Marina Kalan:
 V 10. člen (4. podtočka) naj se doda, da je prepovedano puščati človeške
iztrebke (uriniranje …).
Robert Pajk:
 Preuči naj se možnost, da se v Odlok vključi dopolnitev enega od členov, kako
ravnati v primeru izkopanih in nezasutih lukenj za npr. plinovode.
Po razpravi je predsednik dal na glasovanje naslednji:
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog
Odloka o javnem redu in miru v prvi obravnavi s pripombami, danimi v prvi
obravnavi, ki so:
 18. člen: doda naj se »v strnjenih mestnih naseljih«,

 15. člen: doda naj se, da je prepovedano pustiti brez ustreznega
nadzorstva žival, ki utegne ogrožati varnost ljudi, premoženja in drugih
živali,
 9. člen, 1. odstavek, naj se doda še »prevažati«, ker tudi hlodi in opeke
povzročajo škodo na cestah,
 10. člen, 4. podtočka, doda naj se, da je prepovedano puščati tudi
človeške iztrebke.
 Preuči naj se možnost, da se vključi prepoved izkopa (in kasnejšega
nezasutja) vodov za plinovod …
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O OGLAŠEVANJU IN PLAKATIRANJU V OBČINI JESENICE
– PRVA OBRAVNAVA
Predlog je obrazložil Marko Markelj.
V razpravi je več predlogov podal Igor Arh:
 Pohvalil je, da je odlok pripravljen, saj se mu zdi prav, da se uredi oglaševanje
in plakatiranje v občini, in da so pravila, ki zagotavljajo estetsko urejenost.
 13. člen: opredeli naj se videz gradbenih odrov, če stojijo dlje časa, naj se
določi, da morajo polepšati okolico, npr. plakat s kasnejšo podobo stavbe, ki
bo kasneje tam stala.
 Kako naj bi se oglaševanje izvajalo na zasebnih zemljiščih (tendenca, da je po
vsej občini oglaševanje in plakatiranje usklajeno)?
 25. člen: Ali je dovolj, da dovolj, da se lokacije postavljanja reklamnih objektov
določijo s prostorskimi akti?
 26. člen: definira naj se oblike in dimenzije tipskih objektov.
 31. člen, 2. alineja, črta naj se beseda »vsaj«, saj mora biti vsak objekt
označen z logotipom podjetja.
Drugih pripomb na odlok ni bilo, zato je predsednik predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog
Odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini Jesenice v prvi obravnavi, s
pripombami, danimi v prvi obravnavi, ki so:
 13. člen: opredeli naj se videz gradbenih odrov, če stojijo dlje časa, naj
se določi, da morajo polepšati okolico, npr. plakat s kasnejšo podobo
stavbe, ki bo kasneje tam stala.
 26. člen: definira naj se oblike in dimenzije tipskih objektov.
 31. člen, 2. alineja, črta naj se beseda »vsaj«, saj mora biti vsak objekt
označen z logotipom podjetja.

GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
VPRAŠANJA IN POBUDE
5. 1 Tilka Klinar:
Ali je Občina Jesenice uredila prehodnost javne poti št. 577 k. o. Plavški Rovt?
Predsednik je s sejo zaključil ob 17.20.
ZAPISALA:
MONIKA SUŠANJ

PREDSEDNIK:
ROBERT PAJK

