OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za okolje in prostor
ter gospodarjenje z nepremičninami
Številka: 032-27/2011
Datum: 16.11.2011

SKRAJŠAN ZAPIS 11. REDNE SEJE ODBORA
ZA OKOLJE IN PROSTOR TER GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI,
KI JE BILA V SREDO, 16.11.2011 Z ZAČETRKOM OB 17.30 URI
V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Miha REBOLJ – predsednik, Andrej ČERNE - namestnik predsednika in člani: Anton
STRAŽIŠAR, Miroslav HAREJ, Aleš NAGODE, Roman SAVINŠEK (prisotnih 6 od 7).
OPRAVIČENO ODSOTEN: mag. Stevo ŠČAVNIČAR, MBA
OSTALI PRISOTNI: direktorica Slavka BRELIH, mag. Valentina GORIŠEK – vodja
Oddelka za okolje in prostor, mag. Vera DJURIĆ DROZDEK - vodja Oddelka za
gospodarstvo, Marko MARKELJ – direktor Komunalne direkcije, Andraž TOLAR –
Oddelek za okolje in prostor, delno Alenka MARKUN, Marbo, d.o.o. ter mag. Božena
RONNER – svetovalka župana.
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 10. redno seje Odbora za okolje
in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami z dne 19.10.2011.
2. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – načrt najema
nepremičnega premoženja za leto 2012.
3. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – načrt razpolaganja z
nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2012.
4. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – načrt pridobivanja
nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2012.
5. Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne
stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2012.
6. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2012.
7. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2012 – PRVA OBRAVNAVA.
8. Obvezna razlaga 8. člena Odloka o Zazidalnem načrtu za »Center Jesenice«.
9. Predlog Poročila št. 3 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za obdobje
od junija 2011 do novembra 2011.

10. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Dnevni red je bil sprejet.

Točka 1:
Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 10. redno seje Odbora za
okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami z dne 19.10.2011.
Pripomb na besedilo skrajšanega zapisa ni bilo.
Predsednik je predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 10. redne
seje Odbora za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami z dne
19.10.2011.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 2:
Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – načrt najema
nepremičnega premoženja za leto 2012.
Uvodno obrazložitev je podala Valentina Gorišek.
Po krajši razpravi predsednika, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Odbor za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami predlaga
Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme Načrt najema nepremičnega
premoženja za leto 2012, ki predstavlja sestavni del načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem ter je sestavljen iz dveh dokumentov in sicer:
• Načrta najema nepremičnega premoženja - najemanje nepremičnin za leto
2012,
• Načrta najema nepremičnega premoženja - oddaja v najem nepremičnin za
leto 2012.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.

Točka 3:
Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – načrt razpolaganja z
nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2012.
Uvodno obrazložitev je podala Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Odbor za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami predlaga
Občinskemu svetu sprejme Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem, v
lasti Občine Jesenice za leto 2012, ki predstavlja sestavni del načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem. Načrt razpolaganja je sestavljen iz treh
dokumentov in sicer:
• Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča, v lasti Občine
Jesenice za leto 2012,
• Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – stanovanja in poslovni
prostori, v lasti Občine Jesenice za leto 2012,
• Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča s stavbami, v
lasti Občine Jesenice za leto 2012.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.

Točka 4:
Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – načrt pridobivanja
nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2012.
Uvodno obrazložitev je podala Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Odbor za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami predlaga
Občinskemu svetu da sprejme Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v
last Občine Jesenice za leto 2012, ki predstavlja sestavni del načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Sklep je bil sprejet.

Točka 5:
Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne
stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2012.
Uvodno obrazložitev je podala Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Odbor za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami predlaga
Občinskemu svetu se Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra
koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2012 znaša 814,62
EUR.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 6:
Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2012.
Uvodno obrazložitev je podala Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Odbor za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami predlaga
Občinskemu svetu predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice znaša za leto 2012
mesečno 0,001415 €.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 7:
Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2012 – PRVA OBRAVNAVA.
Po uvodni obrazložitvi predsednika in njegovemu predlogu, kako naj bi potekala
obrazložitev proračunskih področij, za katere je odbor pristojen, je v nadaljevanju vsa
področja, pojasnjevala Valentina Gorišek in Marko Markelj. Predstavljeni so bili tudi
Načrti razvojnih programov iz istega delovnega področja.
Ker ni bilo predlogov za vsebinske spremembe predlaganega proračuna za prihodnje
leto, je predsednik predlagal v sprejem

Sklep:
Odbor za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami predlaga
Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Proračuna občine
Jesenice za leto 2012 – PRVA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 8:
Obvezna razlaga 8. člena Odloka o Zazidalnem načrtu za »Center Jesenice«.
Obsežno pojasnilo Obvezne razlage predlaganega odloka je podala Valentina
Gorišek, v nadaljevanju pa tudi Andraž Tolar.
Po krajši razprav, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Sklep:
Odbor za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami predlaga
Občinskemu svetu da sprejme Obvezno razlago 8. člena Odloka o zazidalnem
načrtu za “Center Jesenice”
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 9:
Predlog Poročila št. 3 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za
obdobje od junija 2011 do novembra 2011.
Uvodno razlago je podala Valentina Gorišek, v nadaljevanju pa Alenka Markun iz
podjetja MARBO, d. o. o.
V razpravi so sodelovali: Aleš Nagode, Roman Savinšek, Anton Stražišar, Miroslav
Harej in Miha Rebolj, na vprašanja pa sta odgovarjali Valentina Gorišek in Alenka
Markun.
Aleš Nagode:
Moritoring merjenja emisij na Hrušici ni dal negativnih rezultatov. Zanima ga, zakaj se
bo ponovno izvajal moritoring zaradi dveh daljnovodov in se ne pričakuje drugačnih
rezultatov, kot take, ki so že znani. Sicer pa ta dva daljnovoda ne potekata preko
urbanega naselja in zato tudi ni negativnih vplivov na življenje ljudi. Ta moritoring ni
poceni in bi lahko ta finančna sredstva namenili za kaj drugega.

Anton Stražišar:
Prepričan je bil, da bo Acroni podal poročilo, kljub temu, da je na lanskoletni seji
Občinskega sveta obljubil, da bo sproti obveščal o postopkih predelave žlindre.
Občan vedo povedati, da se na območju Acronija žlindra predeluje, da se praši,
poročil v zvezi s tem pa ni. Zanima ga, ali je bilo morda na Občino poslano kakšno
poročilo v zvezi s tem. Problem ni samo predelava žlindre, največji problem je t.im.
rudarjenje.
Na Javorniku pravijo, da se jim dogaja, da imajo na delih stanovanjskih hiš tudi do
milimeter debel bel prah.
Aleš Nagode:
Res je, da se žlindra predeluje, da Harsco dela kot se je odločil ne glede na
obveznosti do občanov, ki jih je obljubil. Ali je mogoče narediti moritoring tega
onesnaževanja. Z moritoringom bi se jim dokazali, da nekaj delajo, kar ne bi smeli, za
kar nimajo dovoljenja.
Strinja se s prijavo na inšpektorat, vendar je treba imeti v rokah nekaj operativnega. V
rokah je treba imeti neki dokaz.

Roman Savinšek:
Občani se pritožujejo, da se jim kadi. Mi pa smo tukaj dobili zagotovilo, da bodo
žlindro predelovali pod vodnimi curki, da se ne bo kadilo. Tudi v tej točki kršijo
dogovor.

Valentina Gorišek:
V kolikor bi na Občino poslali poročilo, naj se verjame, da bi ga dobili tudi svetniki, ne
od Acronija niti ne od Harsca. Opravili niso nobenih raziskav, četudi so jih obljubili.
Imajo pa okoljevarstveno dovoljenje, ker je Harco kupil Ecologic in postopek
predevale teče brez soglasja.
Če ne bodo posredovali poročila, bo Občina to storila in sicer bo zahtevala to poročilo
kot informacija javnega značaja.
Vložili smo tudi predlog, da bi bili pri dodelitvi IPPS dovoljenja vključeni kot stranka v
postopku, toda od julija pa do danes nismo bili o ničemer seznanjeni, vendar bomo
vztrajali. Na koncu ostane samo še to, da bi jim poslali inšpekcijo, da opravi ogled na
tem mestu. Včasih ne da ne dobimo odgovora, še celo dobimo odgovor, da do
odgovora nismo upravičeni.
Miroslav Harej:
Razmišlja, če so kupili firmo z dovoljenjem, imajo predelavo pokrito. Imam več
fotografij s tega območja in še kakšno bi lahko napravil. In ker pravite, lahko bi jim
poslali inšpektorje, zakaj jim inšpektorje ne pošljete. Potem to storite. In koliko mu je
znano, če inšpektor na prijavo ne odreagira, tega ne stori, se potemtakem lahko
smatra to za koruptivno dejanje.

Miha Rebolj:
Velik dokaz je že to, da se kadi. Sami so obljubili, da bodo naredili sondažo na
pešngi, da bi ugotovili, kaj se dejansko v njej nahaja.

Alenka Markun:
Slovenska zakonodaja je taka, če nekdo obdeluje ali predeluje neko zadevo zunaj in
nima definiranih izpustov,kot npr. skozi dimnik, ni predpisanih mejnih vrednosti
moritoringa, tudi, če bi imeli podatek, npr. koliko prahu je padlo na tla. S tem
podatkom pa se ne da nič pomagati, ker ni postavljene mejne vrednosti. Edine mejne
vrednosti so izpust v zrak. Vse kar se dela zunaj, ni mogoče nadzorovati. Edina stvar
je, da so predpisani ukrepi emisij, ki se jih mora upoštevati pri dejavnosti, ki se
opravljajo na prostem .
V sklepi 3 je predlagano, da je mora Acroni predložiti na Arso in da občinskem svetu
poroča o rezultatih spremljanja onesnaženosti zraka zaradi dodatnega vpliva obratov.
Dolžni so spremljati izpuste ne samo na dimnikih, ampak tudi izven, na prostem, okoli
določenih mest ob svojih obratih. Sicer so to poročilo naredili, niso pa posredovali
poročila, zato jim je s sklepom naloženo, da to morajo storiti. Iz poročila bo jasno, ali
jim je država predpisala, da morajo izvajati zunanji moritoring.

Aleš Nagode:
Strinja se s prijavo na inšpektorat, vendar je treba imeti v rokah nekaj operativnega. V
rokah je treba imeti neki dokaz. Ali se ve, kje je deponija bele in črne žlindre?

Alenka Markun:
Ker nimamo v rokah mejnih vrednosti, ker jih ni, ker pa je bilo okoljevarstveno
dovoljenje izdano, najprej Ecologicu in nato Harcu, pa točno določa kaj oni lahko
predeluje in kako pa morajo predelovati. Če predeluje žlindro, in se zaradi tega kadi,
je to v nasprotju s soglasjem OVD. Dobro pa bi bilo imeti sliko o tem, kot dokazilo, kje
se kadi in kaj predelujejo. Acroni je dolžan po IPPC dovoljenju žlindro ločevati že v
proizvodnem procesu in to med belo in črno in je ne sme med seboj mešati. Črno
lahko predeljujejo naprej, za predelavo bele žlindre pa še nimajo dovoljenja. Za stare
zaloge žlindre pa sploh nimajo dovoljenja.
Kje sta deponirani žlindri bi se dalo videti v OVD, oz. kje sta polja za hlajenje obeh
žlindre. Prav bi bilo, da se dobi ortofoto sliko z odlagališči obeh Žlinder. Tudi sam
razpolaga z nekaj dokumentacije
Sklepi:
1. Odbor za okolje in prostor ter gospodarjenje z nepremičninami predlaga
Občinskemu svetu da potrdi predlagano Poročilo št. 3 o realizaciji
Akcijskega programa varstva okolja za obdobje od junija 2011 do
novembra 2011.
2. Družba Acroni se pozove, da občini Jesenice predloži poročilo o
spremljanju vpliva odlagališča PTO Slovenski Javornik na podzemne
vode v letu 2010.

3. Družbo Acroni se pozove, da na naslednjem poročanju o APVO na
občinskem svetu poroča o rezultatih spremljanja onesnaženosti zraka
zaradi dodatnega vpliva obratov družbe Acroni.
4. na pristojno inšpekcijo se vloži prijavo, da se sumi, da se na območju
Acronija predeluje bela žlindra, za katero družba Harco nima dovoljenja,
dokaz zato pa so usedline belega prahu, kadenje belega prahu, h kateri
se s priloženi fotografije.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Sklep je bil sprejet.

Točka 10:
Vprašanja in pobude.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 18.45 uri.

PREDSEDNIK:
MIHA REBOLJ
ZAPISALA:
Božena Ronner

