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

Številka: 032-02/2008
Datum: 21.02.2008

SKRAJŠAN ZAPIS
12. REDNE SEJE ODBORA ZA UREJANJE PROSTORA, VARSTVO OKOLJA
TER GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI,
KI JE BILA V SREDO, 20.02.2008 OB 17.30 URI
V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Boris SMOLEJ, Jernej UDIR, Valentin MARKEŽ, mag. Ivo ŠČAVNIČAR, Andrej
ČERNE in Vera PINTAR.
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI: Sajid SALIHOVIČ, Vinko LAVTIŽAR in Peter
MIRC.
OSTALI PRISOTNI: Valentina GORIŠEK in Aleksandra AŽMAN – Oddelek za okolje
in prostor.
Ker predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, je predsednik dal na glasovanje
naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 11. redne seje Odbora z dne
12.12.2007.
2. Predlog obvezne razlage 34. člena Odloka o ureditvenem načrtu Stara Sava –
HITRI POSTOPEK.
3. Predlog Poročila o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2007 in
predlog akcijskega programa varstva okolja za leto 2008.
4. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNI - 6
ZA - 6
Dnevni red je bil sprejet.
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TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 11. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 12.12.2007.
Razprave in pripomb na zapisnik 11. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
Odbora dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 11. redne seje
Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči z dne 12.12.2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG OBVEZNE RAZLAGE 34. ČLENA ODLOKA O UREDITVENEM
NAČRTU STARA SAVA – HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je dala Valentina Gorišek, ki je odgovorila na vprašanji
Valentina Markeža in Jerneja Udirja, da se v Korenovi hiši predvidevata čajnica in
barvarna, kar ne nasprotuje sedanji ureditvi. Pojasnila pa je tudi, da podzemni
hodniki med Kolperno in Ruardovo graščino že obstajajo, vendar pa so trenutno
nerabni in jih je potrebno sanirati.
Po razpravi je bil predlagan naslednji
SKLEP:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme obvezno
razlago 34. člena Odloka o ureditvenem načrtu Stara Sava po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG POROČILA O REALIZACIJI AKCIJSKEGA PROGRAMA VARSTVA
OKOLJA ZA LETO 2007 IN PREDLOG AKCIJSKEGA PROGRAMA VARSTVA
OKOLJA ZA LETO 2008.
V razpravi so sodelovali: Boris Smolej, Valentina Gorišek, Vera Pintar, Jernej Udir,
Valentin Markež, mag. Ivo Ščavničar in Andrej Černe.
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Boris Smolej je povedal, da je v gradivu na strani 2 napisano, da je potrebno pri
družbi Acroni več pozornosti usmeriti v zmanjševanje emisij prahu in težkih kovin iz
vroče in hladne valjarne. V Akcijskem programu varstva okolja za leto 2008 pa ta
aktivnost ni navedena, zato predlaga, da se program ustrezno dopolni. Zanima pa ga
tudi, kdo je financiral zamenjavo oken na Verdnikovi 40 ter kdo je pripravljavec
zdravstvenega poročila za občino Jesenice?
Valentina Gorišek je odgovorila, da se bo Akcijski program za leto 2008 dopolnil s
predlaganim ukrepom. Pojasnila pa je tudi, da je zamenjavo oken na Verdnikovi 40
financiral DARS, poročilo o stanju zdravja občanov na Jesenicah pa je izvedel Zavod
za zdravstveno varstvo Kranj.
Vera Pintar je poudarila, da je iz poročila razvidno, da na Jesenicah niso nič slabši
pogoji za življenje kot pa drugod na Gorenjskem oz. v Sloveniji. V večjih industrijskih
centrih je že od nekdaj malo večja gostota umrljivosti, sicer pa je iz analize razvidno,
da Jesenice zaradi železarne niso toliko bolj obremenjene kot se vedno poudarja.
Valentina Gorišek je pojasnila, da glede smrtnosti občina Jesenice bistveno ne
odstopa od slovenskega povprečja, zaznati pa je večji odstotek obolevnosti in
bolnišničnega zdravljenja. Vendar pa je Zavod za zdravstveno varstvo Kranj opozoril,
da je bližina bolnišnice eden pomembnih faktorjev, ki veliko pripomore k povečanemu
odstotku bolnišničnega zdravljenja. Presenetljivi pa so tudi rezultati meritev svinca v
krvi otrok, saj trenutne analize vzorcev ne kažejo na kakšna pomembna dejstva.
Jernej Udir je povedal, da Acroni nima vpliva na celo občino, ampak samo na del
območja na Koroški Beli, kjer je zaznati obolevnost v skoraj vsaki hiši. Predlaga pa
tudi, da se z ozirom na novodobne tegobe v poročilo v bodoče vključi tudi obravnava
pirotehničnih sredstev, in sicer tako z vidika hrupa, kot tudi z vidika terorizma na
človeški organizem.
Valentin Markež je postavil vprašanje, ali so podjetja v katastru onesnaževalcev
razvrščena po stopnji onesnaževanja in je zato Acroni postavljen na prvo mesto?
Valentina Gorišek je odgovorila, da so podjetja v katastru onesnaževalcev
razvrščena po abecednem redu, kljub temu pa podjetje Acroni po stopnji
onesnaževanja najbolj izstopa.
Mag. Ivo Ščavničar je predlagal, da naj bi bilo spremljanje zdravstvenega stanja
občanov na Jesenicah redna aktivnost. Zato naj se v bodoče izdela predlog
spremljanja zdravstvenega stanja, da se delo ne bi podvajalo, saj tudi razne
strokovne organizacije izvajajo te aktivnosti.
Predlagal je, da ko se bodo delale primerjave, naj se dela primerjava s Slovenijo in
istočasno tudi s primerljivimi mesti. V Akcijskem programu pa pogreša tudi aktivnosti
pri ozaveščanju občanov na področju varovanja okolja. Zato predlaga, da se v
Akcijski program vključi pobuda za ustanovitev ekološkega krožka na srednjih šolah.
Valentina Gorišek je pojasnila, da bo v mesecu marcu sklican sestanek z ravnatelji
vseh osnovnih šol v zvezi z ločenim zbiranjem odpadkov. Na tem sestanku se bo
lahko hkrati obravnavala tudi pobuda, kako otrokom v okviru šolskega programa še
bolj približati ekologijo.
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Andrej Černe je povedal, da se na Gorenjskem zadnje čase zelo veliko razpravlja o
odlaganju smeti, zato se strinja z dinamiko teh pogovorov glede varovanja okolja.
Pred mesecem je bil na TV objavljen prispevek, kakšne težave se pojavljajo v Celju
zaradi cinkarne. Ti prispevki dajejo neko kazalce in sliko o primerljivosti, s katero bo
tudi na Jesenicah lažje ugotoviti, kakšna je trenutno situacija v naši občini.
Valentin Markež je povedal, da se je pred časom že poskušalo pridobiti neko
odškodnino zaradi degradacijo okolja. Če bi imeli narejene primerjave z ostalimi
območji po Sloveniji, bi lahko dobili podatke o trenutni situaciji, saj si marsikatero od
teh območij ravno tako prizadeva za odškodnino zaradi degradacije okolja.
Valentina Gorišek je pojasnila, da ima občina Jesenice težave pri pridobivanju
podatkov o varstvu okolja pri sosednjih občinah, ker le-te teh podatkov sploh nimajo.
Se bo pa v bodoče poskušalo pridobiti podatke od drugih občin po Sloveniji.
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
o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2007.
2. Odbor predlaga, Občinskemu svetu občine Jesenice, da potrdi Akcijski
program varstva okolja za leto 2008 z naslednjimi dopolnitvami:
 v Akcijski program naj se vključijo aktivnosti za zmanjševanje emisij
prahu in težkih kovin iz vroče in hladne valjarne;
 v bodoče naj se v poročilo vključi tudi obravnava pirotehničnih sredstev,
tako z vidika hrupa, kot tudi z vidika terorizma na človeški organizem;
 izdela naj se nek predlog, da bo spremljanje zdravstvenega stanja
občanov na Jesenicah postala redna aktivnost;
 v Akcijski program naj se vključi pobuda za ustanovitev ekoloških
krožkov po srednjih šolah z namenom večjega ozaveščanja občanov o
varovanju okolja.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
4.1 Jernej Udir:
Dušan Thaler, ki stanuje Pod gozdom 11, nima urejenega dostopa do svoje hiše.
Glede na to, da na Občini Jesenice poznajo njegovo situacijo, predlaga, da strokovne
službe zadevo preučijo in pospešijo njeno reševanje.
Andrej Černe:
Če je v reševanje omenjene problematike vključeno tudi zemljišče, ki je last Občine
Jesenice, potem je prav, da strokovne službe pripravijo nek odgovor. V kolikor pa se
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ekonomsko varianta za ureditev dostopa ne kaže na zemljišču Občine, pa lahko
lastnik hiše zadevo rešuje preko nepravdnega postopka na sodišču.

4.2 Jernej Udir:
Občinski svet v prejšnji sestavi si je ogledal sežigalnico odpadkov v Arnoldsteinu, kjer
je bilo poudarjeno, da ta sežigalnica nima velikega vpliva na okolje. Ker Slovenija
sežigalnice še nima in glede na trenutno dogajanje v zvezi z odlagališči odpadkov,
predlaga, da se začne razmišljati, da bi bila sežigalnica odpadkov na Jesenicah.
Lokacija na deponiji Mala Mežakla je za sežigalnico zelo primerna, poleg tega pa bi z
zgraditvijo tega objekta pridobili tudi nekaj novih delovnih mest in predvsem dodatna
finančna sredstva. Je pa sežigalnica tudi energetsko zelo produktiven objekt.
Mag. Ivo Ščavničar:
Lahko se razmišlja o predlogi, da bi bila sežigalnica tudi na Jesenicah, vendar pa je
po njegovem mnenju kljub temu to problem širšega prostora, in zato je v širšem
prostoru potrebno poiskati optimalno lokacijo. Te sežigalnice res niso zelo škodljive,
vendar pa imajo vseeno nekaj stranskih učinkov (poveča se promet, poveča se
ogroženost, itd.).
Boris Smolej:
Glede na zadnje aktivnosti Ministrstva za okolje in prostor in glede na njihovo zelo
avtoritarno obnašanje, se postavlja veliko vprašanje, ali bo lahko občina sama sploh
še razpolagala s cenami in s kapacitetami. Zato je zelo skeptičen glede tega, koliko
bi občina lahko sama odločala o sežigalnici, če bi bila le-ta na Jesenicah.
Valentin Markež:
Tisti, ki niso bili na ogledu sežigalnice v Arnoldsteinu, nimajo predstave, da je ta
objekt skoraj tako velik, kot objekt jeklarne na Koroški Beli, kar pomeni, da je na
odlagališču Mala Mežakla premalo prostora, da bi tja lahko postavili sežigalnico.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
Seja je bila končana ob 18.15 uri.

ZAPISALA:
MOJCA RAZINGER

PREDSEDNIK:
BORIS SMOLEJ
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