OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za urejanje prostora,
varstvo okolja ter gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči

Številka: 032-13/2007
Datum: 14.12.2007

SKRAJŠAN ZAPIS
11. REDNE SEJE ODBORA ZA UREJANJE PROSTORA, VARSTVO OKOLJA
TER GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI,
KI JE BILA V SREDO, 13.12.2007 OB 18.30 URI
V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Boris SMOLEJ, Jernej UDIR, Peter MIRC, Valentin MARKEŽ, Sajid SALIHOVIČ,
mag. Ivo ŠČAVNIČAR, Andrej ČERNE, Vera PINTAR in Vinko LAVTIŽAR.
OSTALI PRISOTNI: Boris BREGANT – podžupan, Valentina GORIŠEK – vodja
Oddelka za okolje in prostor, Tomaž VIDMAR – direktor Komunalne direkcije,
Tamara HRIBAR – JKP JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Stanislava ZUPAN – Oddelek za
okolje in prostor, Alenka MARKUN – Marbo d.o.o., Andreja PURKAT – ACRONI,
d.o.o. in Božena RONNER – svetovalka župana za Občinski svet.
Peter Mirc je predlagal, da se točki 5.1 - Poročilo št. 3 o vplivih Acronija na okolje in
5.2 - Poročilo št. 3 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2007
obravnavata takoj za potrditvijo zapisnika 10. seje Odbora. Ostale točke dnevnega
reda pa naj se ustrezno preštevilčijo.
Predsednik Odbora je predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Poročilo št. 3 o vplivih Acronija na okolje in Poročilo št. 3 o realizaciji
Akcijskega programa varstva okolja za leto 2007 se obravnavata kot druga
točka dnevnega reda. Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 8
ZA – 8
Sklep je bil sprejet.
Ker drugih predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, je predsednik dal na
glasovanje naslednji
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DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 10. redne seje Odbora z dne
15.11.2007.
2. Poročila:
2.1 Poročilo št. 3 o vplivih Acronija na okolje.
2.2 Poročilo št. 3 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2007.
3. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2008 in za leto 2009 – DRUGA
OBRAVNAVA.
4. Premoženjsko pravne zadeve:
4.1 Posamični program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice –
prodaja zemljišča s parc. št. 1719/2 k.o. Jesenice.
4.2 Posamični program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice –
prodaja zemljišča s parc. št. 1719/3 k.o. Jesenice.
4.3 Posamični program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Jesenice –
prodaja zemljišča s parc. št. 1720 in 1719/1 obe k.o. Jesenice.
4.4 Posamični program razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine
Jesenice – prodaja zemljišča s parc. št. 1719/4 k.o. Jesenice.
4.5 Posamični program prodaje stvarnega premoženja v lasti Občine Jesenice –
prodaja zemljišča s parc. št. 615/1 k.o. Jesenice.
5. Predlog odlaganja odpadkov na deponijo Mala Mežakla iz drugih gorenjskih
občin.
6. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 8
ZA - 8
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 10. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 15.11.2007.
Boris Smolej je povedal, da je v zvezi z razpravo glede pridobivanja gramoza iz reke
Save, uspel pridobiti podatek, da se letno pridobi med 25 in 30.000 m3 gramoza.
Druge razprave in pripomb na zapisnik 10. redne seje Odbora ni bilo, zato je
predsednik Odbora dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 10. redne seje
Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči z dne 15.11.2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 8
ZA – 8
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 2:
POROČILA:
2.1 Poročilo št. 3 o vplivih Acronija na okolje.
2.2 Poročilo št. 3 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2007.
2.1 POROČILO ŠT. 3 O VPLIVIH ACRONIJA NA OKOLJE.
Uvodno obrazložitev k poročilu o vplivih Acronija na okolje in k poročilu o realizaciji
Akcijskega programa varstva okolja za leto 2007 so podale Valentina Gorišek,
Alenka Markun in Andreja Purkat.
V razpravi so sodelovali: Jernej Udir, Andreja Purkat, mag. Ivo Ščavničar, Alenka
Markun, Sajid Salihovič, Boris Smolej, Valentina Gorišek, Boris Bregant in Peter
Mirc.
Jernej Udir je postavil vprašanje, kolikšno temperaturo dosega voda, ki kroži po
zaprtem vodnem tokokrogu
Andreja Purkat je odgovorila, da hladilna voda, ki se lahko izteka v reko Savo, ne
sme imeti več kot 300C, temperatura preostale vode pa je zelo različna, saj je
dejansko prilagojena posamezni proizvodnji.
Mag. Ivo Ščavničar je povedal, da je ocena zdravstvenega stanja pokazala, da pri
otrocih ni zaslediti kakšnih zastrupitev s svincem. Zanima pa ga, ali je analiza
pokazala, da je mogoče na posameznem delu mesta povečana prisotnost svinca v
krvi otrok?
Po podatkih Acronija o izpustih je razvidno, da sicer ne gre za obsežnejše izpuste,
vendar ga kljub temu zanima, ali so bile ocenjene tudi kakšne posledice teh
izpustov?
Alenka Markun je pojasnila, da so pri merjenju koncentracije svinca v krvi otrok
starši izpolnili tudi anketni list, kje ti otroci stanujejo, kje obiskujejo vrtec ter na
katerem območju se največ zadržujejo. Na podlagi teh podatkov se bo poskušala
narediti korelacija med mestom prebivanja oz. zadrževanja otroka in koncentracijo
svinca v njegovi krvi.
Pri vseh meritvah, ki so narejene pri odpadnih vodah, gre za 24 urne vzorce, medtem
ko so pri zraku polurni oz. urni vzorci. Vpliv Acronija se na koncentraciji kovin v vodi
ne vidi, vendar pa je potrebno vedeti, da se težke kovine usedejo v mulj, ki pa se ne
analizira. Pri emisijah v zrak pa je posledica to, da v večji ali manjši oddaljenosti od
Acronija ti delci padejo na tla. Težke kovine so nerazgradljive in se sčasoma
koncentrirajo v tleh, zato so tudi meritve pokazale, da so tla na Jesenicah
onesnažena s težkimi kovinami.
Sajid Salihovič je postavil vprašanje, kdo določa, ali je smiselno narediti meritve
hrupa v gostinskih lokalih ali ne, glede na to, da je osem lokalov zavrnilo zahtevo,
ker so meritve glede na okolico po njihovem mnenju nesmiselne?
Alenka Markun je odgovorila, da bo Oddelek za okolje in prostor ocenil, ali so
meritve za posamezen gostinski lokal smiselne ali ne. Glaven problem pri gostinskih
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lokalih je hrup glasbenih naprav, ki pa ga v času meritev lastniki lokalov lahko
prilagodijo.
Boris Smolej je povedal, da so ukrepi za izboljšanje stanja Acronija zelo
vzpodbudni. Zanima pa ga, kako bodo v podjetju Acroni v prihodnje merili prašne
usedline? Ali se bodo te meritve izvajale na stroške občine, ali se sploh ne bodo
izvajale?
Andreja Purkat je odgovorila, da je bil z novo uredbo ukinjen monitoring prašnih
usedlin, zato mejne vrednosti niso več določene. Acroni zato zaenkrat teh meritev ne
izvaja, vendar pa pooblaščena inštitucija že izdeluje študijo o vplivih Acronija na
okolje, v okviru katere bo strokovno podkrepljeno, katere meritve in na katerih mestih
je smiselno še naprej izvajati. Na podlagi te strokovne ocene se bodo potem v
Acroniju odločili, katere meritve, poleg zakonsko določenih, bodo še izvajali.
Peter Mirc je postavil vprašanje, kakšno varovalko je Vlada določila za nadzor
onesnaževanja glede na to, da so bile mejne vrednosti ukinjene?
Valentina Gorišek je povedala, da je bilo z Acronijem dogovorjeno, da bodo tudi
Občini in Občinskem svetu predstavili rezultate študije o vplivih na okolje. Strinja pa
se s pobudo, da je potrebno meritve še naprej izvajati.
Jernej Udir je povedal, da so v preteklosti meritve pokazale, da so mejne vrednosti
presežene. Glede na to, da je Acroni lociran skoraj v urbanem naselju, bi te meritve
morali še naprej izvajati.
Boris Bregant je predlagal, da se podjetje Acroni pozove, da na mestih, kjer prihaja
do prekomernih emisij, vendarle nadaljuje z meritvami V kolikor pa Acroni teh meritev
kljub temu ne bi izvajal, potem bo na občini potrebno sprejeti nek program in te
meritve izvajati.
Po razpravi je bil predlagan naslednji
SKLEP:
1. Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme Poročilo
št. 3 o vplivih Acronija na okolje.
2. Družbo Acroni se pozove, da do obravnave naslednjega Poročila o vplivu
Acronija na okolje predlaga nov način spremljanja emisije prašnih usedlin
na Jesenicah kot posledico obratovanja družbe Acroni (merilna mesta za
spremljanje, metoda spremljanja in obseg meritev na posameznem merilnem
mestu).
3. Odbor predlaga, da se družbo Acroni pozove, da vsaj na mestih, kjer prihaja
do prekomernih emisij, tudi v prihodnje nadaljuje z izvajanjem meritev.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 9
ZA – 9
Sklep je bil sprejet.
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2.2 POROČILO ŠT. 3 O REALIZACIJI AKCIJSKEGA PROGRAMA VARSTVA
OKOLJA ZA LETO 2007.
Razprava o tej točki dnevnega reda je potekala že pri obravnavi poročila o vplivih
Acronija na okolje, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
1. Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme Poročilo
št. 3 o realizaciji akcijskega programa varstva okolja za mesec april do
september leta 2007.
2. Kataster onesnaževalcev se v letu 2008 nadgradi z razdelkom podzemne
vode, pri vpisu za odpadne vode se obseg parametrov razširi še za vezani
dušik in Kjeldahlov dušik, pri zraku pa za CO2, delce PM10, pri tleh pa za
parametre barij, kositer in litij.
3. Vse čezmerne obremenjevalce okolja v občini Jesenice v letu 2006 se
pozove, da do konca leta 2007 obrazložijo ukrepe, ki so jih že izvedli za
sanacijo posameznih virov čezmerne obremenitve okolja in predložijo
terminski plan za dokončanje sanacije čezmernih virov onesnaževanja
okolja.
4. O vseh čezmernih obremenjevalcih okolja se obvesti tudi okoljska inšpekcija
in se jih pozove, da povedo, kako so že oziroma še bodo ukrepali pri
čezmernih obremenjevalcih okolja.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 9
ZA – 9
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2008 IN ZA LETO 2009 –
DRUGA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek obrazložila spremembe proračuna, ki so
nastale med prvo in drugo obravnavo, pojasnila pa je tudi odgovore na pripombe in
predloge, ki so bili dani v prvi obravnavi proračuna.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP 1:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči predlaga, da Občinski svet sprejme predlagani proračun občine
Jesenice za leto 2008 v drugi obravnavi na področjih, za katere je Odbor
pristojen.
GLASOVANJE: PRISOTNIH –
ZA –
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Sklep je bil sprejet.
in
SKLEP 2:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči predlaga, da Občinski svet sprejme predlagani proračun občine
Jesenice za leto 2009 v drugi obravnavi na področjih, za katere je Odbor
pristojen.
GLASOVANJE: PRISOTNIH –
ZA –
PROTI Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE:
4.1 Posamični program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Jesenice – prodaja zemljišča s parc. št. 1719/2 k.o. Jesenice.
4.2 Posamični program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Jesenice – prodaja zemljišča s parc. št. 1719/3 k.o. Jesenice.
4.3 Posamični program razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Jesenice – prodaja zemljišča s parc. št. 1720 in 1719/1 obe k.o. Jesenice.
4.4 Posamični program razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti
občine Jesenice – prodaja zemljišča s parc. št. 1719/4 k.o. Jesenice.
4.5 Posamični program prodaje stvarnega premoženja v lasti Občine Jesenice –
prodaja zemljišča s parc. št. 615/1 k.o. Jesenice.
4.1 POSAMIČNI PROGRAM RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
OBČINE JESENICE – PRODAJA ZEMLJIŠČA S PARC. ŠT. 1719/2 K.O.
JESENICE.
Razprave in pripomb ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
1. Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči 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.
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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.

4.2 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 Odbora predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
1. Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči 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.

4.3 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 Odbora predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
1. Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da se zemljišči s
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parc. št. 1720 in s parc. št. 1718/13 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.

4.4 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 Odbora predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
1. Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči 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 Jelki, 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.
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4.5 POSAMIČNI PROGRAM PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA V LASTI
OBČINE JESENICE – PRODAJA ZEMLJIŠČA S PARC. ŠT. 615/1 K.O.
JESENICE.
Uvodno obrazložitev je dala Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči 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.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 9
ZA – 9
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG ODLAGANJA ODPADKOV NA DEPONIJO MALA MEŽAKLA IZ
DRUGIH GORENJSKIH OBČIN.
Uvodno obrazložitev je dala Tamara Hribar.
V razpravi so sodelovali: Sajid Salihovič, Tamara Hribar, Jernej Udir, mag. Ivo
Ščavničar, Andrej Černe, Peter Mirc, Boris Bregant, Tomaž Vidmar in Boris Smolej.
Sajid Salihovič je postavil vprašanje, ali je dovoz 60 ton odpadkov na dan predviden
za prihodnje leto?
Tamara Hribar je odgovorila, da je 60 ton odpadkov na dan predvideno v letu 2008,
vendar to ni celotna kvota odpadkov iz občine Kranj, saj pridelajo v tej občini okoli
150 ton odpadkov na dan.
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Jernej Udir je povedal, da je do sedaj zapolnjene 33 % deponije Mala Mežakla, zato
bi bilo priporočljivo potrditi predlog za dovoz odpadkov do leta 2013. Po letu 2013 pa
je potrebno poiskati drugo rešitev, sicer bo občina Jesenice imela težave z
odlaganjem smeti.
Mag. Ivo Ščavničar je povedal, da sam nikoli ni bil proti temu, da na odlagališče
Mala Mežakla vozijo tudi odpadke iz drugih občin, kajti odpadki v sosednjih občinah
so tudi naš problem, zato je prav, da se jim ponudi proste kapacitete.
Glede regijskega centra za ravnanje z odpadki ni še nič narejenega, zato je sedaj
skrajni čas, da se napnejo vse sile, da pride do realizacije teh projektov.
Andrej Černe je povedal, da se je odlagališče na Mali Mežakli delalo 14 let, da je
bila dosežena taka stopnja ureditve, kot je sedaj. Zato se sam osebno ne boji tudi
eventuelne širitve in kvalitetne dopolnitve tega odlagališča, saj se v občini Jesenice
ta problematika že od vsega začetka rešuje z vso resnostjo in zavzetostjo.
Peter Mirc je povedal, da pogovori o regionalnem centru za odpadke potekajo že
najmanj 10 let, narejenega pa ni še popolnoma nič. Če bi vedeli, kdaj bo regionalni
center zgrajen, potem bi sam ta predlog podprl, dokler pa se ne ve, pa raje vidi, da
se odpadki iz drugih občin ne dovažajo, razen v primeru, če obstaja možnost širitve
odlagališča. Zanima ga namreč, kje je garancija, da bodo po letu 2016 občani občine
Jesenice imeli kje možnost odlaganja odpadkov?
Tamara Hribar je pojasnila, da po sprejetju operativnega programa za ravnanje z
odpadki, lastniki deponij ne bodo mogli več odločati, kdo bo lahko odlagal odpadke
na njihovo deponijo, ampak bo to v pristojnosti države.
Boris Bregant je povedal, da lokalne skupnosti ne bodo same odločale kje in kakšno
bo regionalno odlagališče odpadkov. Ko pa bo to odlagališče zgrajeno, bodo morale
občine svoje odpadke odlagati tja, ne glede na to, ali bo na ostalih deponijah še
dovolj prostih kapacitet. Prizadevati pa si je potrebno, da bo odlagališče Mala
Mežakla zapolnjeno in zaključeno skladno s predpisi in okoljevarstvenimi navodili.
Tomaž Vidmar je pojasnil, da v kolikor deponija na Mali Mežakli ne bi bila vključena
v operativni program ravnanja z odpadki, bi jo bilo potrebno zapreti, tako kot se je to
zgodilo z deponijo v Tenetišah, ne glede na to, v kolikšni meri bi bila zapolnjena. Leta
2008 pa bo na Jesenicah začel delovati tudi zbirni center odpadkov, ki bo posledično
zmanjšal količino odpadkov.
Peter Mirc je postavil vprašanje, zakaj odlagališče v Tenetišah ni dobilo dovoljenja
za nadaljnje obratovanje?
Boris Bregant je pojasnil, da je bilo v občini Jesenice ves čas nespremenjeno
mnenje, da se pridobi vsa potrebna dokumentacija za obratovanje odlagališča na
Mali Mežakli. Drugje pa se permanentno niso približevali končnemu cilju, ker so bili
mišljenja, da že imajo vse urejeno.
Boris Smolej je predlagal, da se je potrebno dogovoriti z občinama solastnicama o
delitvi dohodka od odlagališča, saj Jesenice dobijo poleg dohodka tudi odpadke in
smrad, ostali dve občini pa dobita samo dohodek. Poleg tega pa je cena 85
EUR/tono odpadkov ne more veljati do leta 2016, saj jo je potrebno vsako povišati
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vsaj za stopnjo inflacije. Predlaga pa tudi, da se pristopi k razveljaviti pogodbe o
dovozu odpadkov na Malo Mežaklo, v kolikor se do polovice dogovorjenega obdobja
ne bo nič naredilo v zvezi z regijskim centrom za odlaganje odpadkov.
Tomaž Vidmar je pojasnil, da se bo za dovoz odpadkov na odlagališče Mala
Mežakla sklenila letna pogodba, ki bo veljala samo za leto 2008.
Po razpravi je bil predlagan naslednji
SKLEP:
1. Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči 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 – 8
ZA – 7
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
6.1 Peter Mirc:
Zanima ga, ali je pri projektu Hrenovica Občina Jesenice zavezana za kakršnakoli
izvedbena dela oz. ali bo imela kakršnekoli stroške, glede na to, da se investitorji ne
držijo plana gradnje?
Valentina Gorišek je pojasnila, da Občina na tem zemljišču nič ne gradi, poleg tega
pa tudi ne bo imela stroškov zaradi časovnega zamika gradnje.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
Seja je bila končana ob 19.50 uri.
ZAPISALA:
MOJCA RAZINGER

PREDSEDNIK:
BORIS SMOLEJ
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