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DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 26. redne seje Odbora z dne
16.09.2009.
2. Predlog letnega načrta pridobivanja z nepremičnim premoženjem občine za leto
2010.
3. Predlog letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto
2010.
4. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča.
5. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2010 – PRVA OBRAVNAVA.
6. Informacijo o vodenih postopkih za zagotovitev predpisanih ravnanj s komunalnimi
odpadki na Deponiji Mala Mežakla.
7. Vprašanja in pobude – informacija in dopolnitev pobude za spremembo
občinskega prostorskega načrta E- Net okolje
GLASOVANJE: PRISOTNI – 8
ZA – 8
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 26. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 16.09. 2009.
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Pri pregledu besedila zapisa prejšnje seje Odbora je član Jernej Udir dal pripombo na
zapisnik in sicer, da se pod točko 7.2 (zgornje postajališče na Slovenskem Javorniku)
iz besedila črta beseda »zgornje« .
Ker druge razprave in pripomb na zapisnik 26. redne seje Odbora ni bilo, je
predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 26. redne seje
Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči z dne 16.09.2009, s pripombo, da se pod točko 7.2 (zgornje
postajališče na Slovenskem Javorniku) iz besedila črta beseda »zgornje« .
GLASOVANJE: PRISOTNI – 8
ZA – 8
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA
OBČINE ZA LETO 2010
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme Predlog
letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine za leto 2010.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 8
ZA – 8
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG
LETNEGA
NAČRTA
RAZPOLAGANJA
PREMOŽENJEM OBČINE ZA LETO 2010

Z

NEPREMIČNIM

Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme Predlog
letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2010.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 8
ZA – 8
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG SKLEPA O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA
UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme Predlog
Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 9
ZA – 9
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE
OBRAVNAVA

JESENICE

ZA

LETO

2010

–

PRVA

V uvodni obrazložitvi je mag. Valentina Gorišek povedala, da se bodo sredstva v
proračunu, glede na gospodarsko situacijo, v prihodnjem letu zmanjšala. V okviru
oddelka spadajo vse dejavnosti gospodarjenja s prostori, od nakupov, prodaje
zemljišč, poslovnih in stanovanjskih prostorov, vse dejavnosti iz področja varstva
okolja, naravne dediščine, prostorskega načrta ter investicij povezane s prostori.
Sredstva bodo namenjena za vzdrževanje prostorov, prostorsko planiranje in
dodeljevanje sredstev za energetske sanacije.
V razpravi so sodelovali: Vera Pintar, Jernej Udir, Boris Smolej, Valentin Markež in
peter Mirc.
Vera Pintar
Potrebno je povedati, da bo na področju energetike razpisan samo en razpis.
Jernej Udir
Večina sredstev pri naravnih nesrečah je bila namenjena samo kurativi. Kljub temu,
da je v državni pristojnosti, je vprašanje, kdaj bo država kaj naredila. Občina je dolžna
poskrbeti za varnost občanov. O vodotokih in hudournikih se je razpravljalo na prejšnji
seji in tudi pri sprejemanju prejšnjega proračuna. V občinskem proračunu bi moral
obstajati del, ki bi pokrival tudi ta področja. Predlaga gradnjo kaskad in več poudarka
preventivi na tem področju. V Škofji Loki in Železnikih financirajo vse iz proračuna.
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Boris Smolej
Urejevanje hudournikov in meteornih voda v vseh občinah je v pristojnosti države in
ne občine. Za sanacijo ostale infrastrukture, ki nastanejo pri teh nesrečah, pa poskrbi
občina iz proračuna. Država ima v svojem proračunu namenjen denar za ureditev
tega problema, občina pa si tega ne more privoščiti. Občina državo financira skozi
vse druge dajatve. O tem se je pisalo tudi v Jeseniških novicah.
Peter Mirc
Problem hudournikov je potrebno rešiti. Govorili smo tudi o turizmu v Javorniškem
Rovtu. Potrebno bi si bilo ogledati Javorniški Rovt. Kljub temu, da je sanacija
hudournikov v pristojnosti države, občina ne more čakati, da se ponovi zgodba
Železnikov. Problem je tudi z ostalo infrastrukturo; cest, vodovod, avtobusne postaje.
Občina pobira nadomestilo za stavbno zemljišče tudi za te kraje in je prav, da se del
sredstev tudi vrne v ureditev tega območja.
Komunalni prispevek plačujejo krajani. Tudi JEKO-IN-a zaračunava (vodarino), za
vodovod, četudi ta še nima uporabnega dovoljenja. Na delih ceste, ki se »vsipava« in
so nevarne pa je za zaščito poskrbljeno le, da so predeli označeni s trakovi.
Kdo je dajal dovoljenja za gradnjo na tem območju brez geoloških raziskav ?
Vera Pintar
Na to temo je dne 21.10.2009 sklican sestanek, na katerem se bo obravnavala
omenjena tematika.
Boris Smolej
O hudournikih se je razpravljalo na septembrski seji Občinskega sveta. Komunalna
infrastruktura v dislociranih krajih je dražja kot v urbanih naseljih, zato je za določeno
modernizacijo, izboljšave, čakati malo dlje.
Valentin Markež
Kako naj si razlagamo razliko med prihodki in odhodki?
Valentina Gorišek
Proračun mora biti usklajen. Občina bo vzela kredit za investicije, kjer čakamo na
sofinanciranje. V kolikor investicija bo, se bo kredit vzel, v kolikor investicije ne bo, se
kredit ne vzame. Pripravljeno bo pa vse, da ob pozitivnem odgovoru iz strani vlade
vlade, najamemo kredit. 2.000.000 pa bo ostanka neporabljenih sredstev iz
letošnjega leta, ker na enem razpisu nismo uspeli. na tem področju pa je račun
trenutno »zaprt«.
Ker druge razprave ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme Predlog
Proračuna občine Jesenice za leto 2010 v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 9
ZA – 9
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 6:
INFORMACIJO O VODENIH POSTOPKIH ZA ZAGOTOVITEV PREDPISANIH
RAVNANJ S KOMUNALNIMI ODPADKI NA DEPONIJI MALA MEŽAKLA
V uvodni obrazložitvi je Marko Markelj povedal, da lokacija MBO še ni znana, zato
regijski koncept ravnanja z odpadki ostaja še nedefiniran. Dne 15.7 je bila izdana
dopolnitev uredbe o odlaganju odpadkov na regijskih odlagališčih. Nič se še ni zgodilo
na področju nove pogodbe glede financiranja (CERO konzorcij), saj je junija to
usklajevanje zamrlo. Nova pogodba tudi ni usklajena s podpisano konzorcialno
pogodbo s katero so določeni deleži posamezne občine v članstvu Konzorcija CERO.
S konzorcialno pogodbo je določeno izvajanje ravnanja s komunalnimi odpadki s
pravicami in obveznostmi po deležih posamezne občine v konzorciju. Vsaka izmed
občin bo imela zagotovljeno izvajanje ravnanja z odpadki v sklopu konzorcija po
enotni ceni. V primeru prekoračitve količin naj bi veljala višja cena.
Glede odlagališča Mala Mežakla je bil izdelan idejni projekt Prilagoditev Odlagališča
v katerem je tudi dostopna cesta do deponije. Izdelan je bil v skladu z zahtevami za
regijska odlagališča.
Glede lastništva zemljišča za območje sedanje deponije so urejena vsa lastništva z
izjemo lastništva manjšega dela zemljišča v povezavi s služnostjo in infrastrukturo
deponije. Po ureditvi kompletnega lastništva zemljišča za deponijo bo izveden tudi
vpis v zemljiško knjigo za lastnice deponije.
Po pridobitvi zemljišča izven območja sedanje deponije, ki bo izključno v lasti občine
Jesenice, se predvideva podelitev stavbne pravice na tem zemljišču za izgradnjo
sortirnice mešanih komunalnih odpadkov.
Istočasno s sanacijo plazu so bili obnovljeni tudi poškodovani infrastrukturni vodi za
deponijo in vgrajena cev za koriščenje deponijskega plina po brežini.
Končni predlog za spremembo obračuna zbiranja in odlaganja komunalnih odpadkov
še ni znan. Predvideno je, da se bo cena oblikovala po »kantah« in po številu odvoza,
ne več po prebivalcih. S temu bi bilo zagotovljeno racionalnejše ravnanje z odpadki s
strani prebivalcev, pripomoglo bi h pospeševanju ločevanja odpadkov in spodbudilo
občane h pogostejšemu oddajanju odpadkov na ekoloških otokih. Tak sistem
obračunavanja ima tudi večina drugih občin.
V razpravi so sodelovali:
Boris Smolej
Ali občina Kranjska Gora plača presežek za več pripeljanih odpadkov na Malo
Mežaklo, po cenejši ali po tržni ceni? Občina Kranjska Gora, ki je 10 % solastnica
MM, koristi deponijo vrednost 15%, zato bi morala presežek koriščenja plačati po isti
ceni kot občine, ki niso solastnice deponije.
Marko Markelj
Občina Kranjska Gora plačuje po dogovorjeni - nižji ceni, to je po ceni katera velja za
odlaganje odpadkov za občane vseh treh lastnic deponije.
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Peter Mirc
Potrebno bi bilo sprejeti sklep, s katerim bi se določila višja cena za prekomerne
količine dovoza odpadkov. Kako je s sanacijo cestne infrastrukture do odlagališča in
kakšni so načrti glede tega?
Boris Smolej
Pobuda o sklepu bo predstavljena na seji občinskega sveta.
Marko Markelj
V sklopu idejnega projekta prilagoditve odlagališča, spadajo tudi ureditev ceste od
asfaltiranega dela obstoječe ceste do odlagališča. To se lahko financira tudi s
kohezijskimi sredstvi. V predlogu OPPN je predvideno, da se uredi krožišče pri
dovozu iz avtoceste, kar naj bi bilo v pristojnosti države, in tudi krožišče pri Hrušici.
Naredil se bo nov most čez Savo. Zadeva bo predstavljena na sestanku z državnim
sekretarjem Gregorjem Fickom, 21. 10. pride na Jesenice.
Peter Mirc
Občinam, ki dovažajo odpadke iz drugih Gorenjskih občin je Občina Jesenica dala 6
mesečni rok za odlaganje odpadkov na Mali Mežaklji. Kako bo v prihodnje?
Marko Markelj
Na seji občinskega sveta občine Jesenice in občine Žirovnica je bilo sprejeto 12
mesečno dovoljenje za odlaganje 15.000 ton odpadkov, občina Kranjska Gora pa je
sprejela 6 mesečno dovoljenje za polovico teže odpadkov. Strokovni Svet za Malo
Mežaklo je neskladje sklepov obravnavalo in bo predvidoma ob koncu novembra
občinski svet občine Kranjska Gora razpravljal o podaljšanju dovoljenja še za 6
mesecev.
Jernej Udir
Bo v prihodnje potrebno menjavati »kante« za smeti?
Marko Markelj
Zaenkrat še ni znano kako se bo zadeva izvedla. Ravno tako tudi ne registracija
obstoječih zabojnikov. Z ločevanjem odpadkov se bo zmanjšala tudi količina mešanih
komunalnih odpadkov.
Sajid Salihovič
Kako bo glede tega urejeno pri večstanovanjskih objektih?
Marko Markelj
Na teh mestih bodo verjetno potrebno več odvozov. V bližini večstanovanjskih
objektov je potrebno postaviti tudi več ekoloških otokov.
Boris Smolej
Odlaganje je nemogoče kontrolirati.
Peter Mirc
Cena odvoza odpadkov bi se morala zaračunavati glede na količino odvoženih
odpadkov kot tudi na pogostost odvoza. Nelogično je, da se cena zaračunava glede
na velikost »kante« za smeti.
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Ivo Ščavničar
Potrebno je bremeniti tiste, ki so večji povzročitelji odlaganja odpadkov. Pojavili se
bodo centri, ki bodo te odpadke ločeno sprejemali in sami tudi predelovali. Dogovori
glede CERA se vlečejo že več kot deset let. Poziva občinsko upravo in njene službe,
da poskušajo vplivati na vse, da se ta stvar izpelje do konca. Problem bo nastal, da
bo deponija kmalu zasičena, če centra za ločevanje odpadkov in sortirnice do takrat
še ne bo. S tem bo prizadeta cela Gorenjska.
Jernej Udir
Pod vprašanjem je smotrnost postavitve novih kant za smeti. Pred časom smo imeli
podoben primer glede števcev za vodo. Kmalu so ugotovili, da je ob njihovi postavitvi
poraba vode padla.
Andrej Černe
Verjetno bo obstajal kak drug sistem dogovora za manj ali bolj pogosti odvoz
odpadkov, v primeru manjših ali večjih uporabnikov. Bistvo vsega je ozaveščenost
ljudi in s tem posledično manjše količine odloženih mešanih odpadkov. O zadevi je
potrebno dobro premisliti, da z eno odločitvijo ne bi povzročili povečanje števila divjih
odlagališč. Poraba vode se zmanjšuje zaradi reciklaže vode. Imamo pa slabo urejene
vodovodne sisteme.
Boris Smolej
Ali se sortirani odpadki odvažajo istočasno na istem kamionu in kam se odvaža
odpadni material? Kolikšni bodo stroški sortirnice in kako bi to občina lahko tržila?
Sajid Salihovič
Sortirani odpadki se odvažajo ločeno. Kamion določen dan odvaža samo steklo,
drugič samo karton in to pobira po različnih lokacijah.
Jernej Udir
Nobena steklarna ne sprejme zeleno in belo steklo skupaj.
Marko Markelj
Večino ločeno zbranega odpadnega materiala prevzame DINOS. Stroški investicije v
sortirnico še niso znani.
Boris Smolej
Koliko dni bo minilo od dneva, ko bo Občina dobila zemljišče do iskanja investitorja
sortirnice?
Marko Markelj
V roku meseca dni in pol po pridobitvi zemljišča bodo informacije in postopki
obravnavani na seji Občinskega sveta.
Peter Mirc
Zakaj komunalna služba ne prične z odvažanjem odpadkov od štirih do petih zjutrajkot drugje po Evropi?
Boris Smolej
Predlagamo, da se uredi odvoz odpadkov na posameznih odsekih, kjer je večji pretok
prometa.
Po končani razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
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SKLEP:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči sporoča Občinskemu svetu občine Jesenice, da je bil seznanjen z
Informacijo o vodenih postopkih za zagotovitev predpisanih ravnanj s
komunalnimi odpadki na Deponiji Mala Mežakla.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 9
ZA – 9
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
VPRAŠANJA IN POBUDE
7.1. Boris Smolej
Je povedal, da so prejeli dopolnilni odgovor - gradivo E-neta. Odgovora na
postavljena vprašanja pa ne. Na seji 25. seji je Odbor sprejel dva sklepa, ki sta bila
potrjena tudi na seji Občinskega sveta in sicer se glasita:
Sprejeta sklepa Odbora na 25. seji, ki ju je sprejel tudi Občinski svet
1. Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
se je seznanil z informacijo v zvezi s pobudo za umestitev Občinskega
podrobnega prostorskega načrta v Občinski prostorski načrt za območje na parc.
št. 733 (in pripadajočih površinah na parc. št. 736/7) k.o. Koroška Bela (Jeklovlek).
2. Pred sprejemom odločitve na Občinskem svetu mora pobudnik Občini Jesenice
najkasneje do 31.07.2009 predložiti:
• podroben seznam vrst odpadkov, ki naj bi jih predeloval na navedeni lokaciji
ter njihov izvor;
• podroben opis tehnologije predelave odpadkov,
• cost – benefit analizo procesa,
• ter opisati in oceniti vrsto in količino emisij snovi v okolje, predvsem emisije
snovi v zrak in odpadne vode.
Gradivo, ki je prispelo na Občino je podcenjevalno in žaljivo. Opozoril bo na 3.
odstavek na prvi strani uvoda, ki govori o odpadkih, ki nastanejo zaradi termičnih
procesov žlindre in se uvrščajo med nevarne odpadke. Odpadki v primeru dežja in
skladiščenju na prostem izlužujejo nevarne snovi, kar posledično onesnažujejo tla ter
podtalnico.
Podjetje Acroni skladišči svojo žlindro na prostem, ne glede na vremenske pogoje. Iz
navedenega odstavka je razviden tudi vzrok interesa podjetja po vrtanju vrtine. Gre za
30.000 ton žlindre letno, ki se izlužuje v vodo, saj odpadki niso pokriti. O tem bi
morale razpravljati Krajevne skupnosti na zborih občanov. V gradivu so omenjene
nevarne snovi, ki bi se vozile na Jesenice, omenjene so sežigalnice, itn.
Na razpravo in sklepa še do danes nismo dobili ustreznih odgovorov.
Andrej Černe
O tem bi morali razpravljati tudi na krajevni skupnosti Blejska Dobrava. Tega
sestanka se poleg predsednika udeleži vsaj še en član iz druge krajevne skupnosti.
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Valentin Markež
Gradivo je potrebno poslati vsem predsednikom KS. Veliko stvari je v gradivu
zavajajočih. Omenjeno je, da bodo odpadki skladiščeni v hali, kjer meri višina samo 9
metrov. Opozarja da lahko pride do tega, da bo podjetje Acroni v primeru izgradnje
silosov streho odprlo. Na seji Občinskega sveta so predstavniki podjetja omenili, da
silosi oddajajo močan ropot, ki bi se širil tudi na področje Lipc.
Boris Smolej
Odstopanja od dogovorov iz strani podjetja so velika, saj krajani toleriramo in
tolerirajo vse, kar je vezano na 1500 zaposlenih v Acroniju. Posredovani predlog
presega vse meje. V gradivu je omenjen edini kraj predelovanja po tem postopku Leipzig. Omenjeno je celo kako lastniki bogatijo z odvozom odpadkov v silose, ki so
locirani na »manj razvitem« področju. 1991 leta je Bosna zavrnila odpadke, ki so bili
poslani iz Slovenije in se jih je poslalo kasneje na Finsko. Nemogoče je kontrolirati
vse odpadke, ki bodo pripeljani v podjetje in se bodo predelovali v silosih.
Peter Mirc
Dejstvo je, da je v podjetju že sedaj problem nevarnih odpadkov, ki ga bo potrebno
urediti. Potrebovali bi oceno strokovnjakov (po primerni) o primernosti tehnologije
urejevanja tega problema, ki naj bi bili vabljeni na zbore KS. Ali je tehnologija
trenutnega ravnanja z odpadki strokovno ustrezna?
V tem primeru gre za dvoličnost – Acroniju ne dovolimo postavitev tehnologije za
saniranje nevarnih odpadkov, medtem ko drugim Gorenjskim občinam brez problema
dovoljujemo dovoz odpadkov na odlagališče Mala Mežaklja.
Boris Smolej
Prihodek podjetja bi znašal 7-8 milijonov evrov.
Valentina Gorišek
Acroni bi moralo vse odpadke odpeljati, ne pa zgraditi predelavo v Jeseniški občini. V
podjetju pridelajo letno 15.000 ton žlindre, z novo predelavo pa bi število pripeljane
žlindre narasla od 60.000-70.000 ton. O tem mora razpravljati javnost. Na zastavljena
vprašanja glede tehnologije ravnanja sedaj ni odgovorov. Poleg vseh omenjenih
problemov je pod vprašanjem prometna infrastruktura.
Boris Smolej
Odpadki 80.000 ton naj bi se vozili v cisternah z volumnom 25 ton, kar znaša 3.500
do 4.000 kamionov letno v eno smer. Količina po končnem izračunu znaša 160.000
ton, kar bi za ceste pomenilo znatno obremenitev.
Valentina Gorišek
Investicija bi se pričela graditi v podjetju Jeklovlek so zaposleni invalidi in je ločeno
podjetje v skupini SIJ od Acronija. S tem bi se invalidsko podjetje moralo seliti na
novo lokacijo.
Boris Smolej
Ironično je, da je v zadnjih 20, 25 let podjetje Jeklovlek pridelalo največ jekla. Morali bi
investirati na tem področju.
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Ivo Ščavničar
Evropske direktive so, da se sanira, odpravlja in izboljšujejo škodljivo delovanje
odpadkov na mestu, kjer nastanejo, kljub dejstvu, da so Jesenice zaradi geografske
lege v neugodnem položaju zaradi doline, vodotokov. Potrebno bi bilo pridobiti neko
strokovno oceno ter izhodišča za odločanje. Če Acroni napravo zgradi za svoje
podjetje je ta predelava še vedno cenejša kot odvoz odpadkov na drugo odlagališče.
Dovoz manj škodljivih odpadkov iz drugod nebi predstavljal velikega problema.
Valentina Gorišek
Problem nastane v primeru dovoza tujih odpadkov v našo občino. G. Hodalič je na
seji občinskega sveta povedal, da se jim izgradnja objekta izključno za potrebe
predelave lastnih odpadkov, ne izplača.
Boris Smolej
Če se Acroniju dovoli izgradnjo predelovalnice odpadkov, bo naslednji korak podjetja
razširitev tega objekta.
Andrej Černe
Odbor zaseda za pravice in izboljšanje stanja občanov, ne pa za podjetje Acroni.
Predlaga, da se OPPN rešuje dalje.
Jernej Udir
V evropskem ekološkem programu iz lanskega leta je natančno opredeljeno, kaj bi
moral Acroni storiti.
Boris Smolej
Država je prodala podjetje Acroni in na samo občino in mesto Jesenice pozabila.
Odpadke sprejemamo iz drugih občin zato, da dodatno napolnimo proračun. V tem
primeru pa gre za dodatno »ekološko bombo« na tem prostoru. OPPN naj se
nadaljuje v skladu s terminskim planom oz. kot je njegov sprejem načrtovano. Ko pa
bodo poslani vsi zahtevani podatki, se lahko postopek nadaljuje oz. začne z
dopolnitvijo OPPN-ja, ko kje bilo že izvedeno za druge lokacije.
Ker druge razprave ni bilo, in ker je v Statutu občine kot najvišjega občinskega akta,
občinske ustava (od 84. člena – 90. člena) zapisane pravice občanov je predlagal v
sprejem naslednje
Sklepe:
1. Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči ugotavlja, da Odboru in Občinskemu svet družba E-net ni
zadovoljivo odgovorila ne po strokovni niti po vsebin strani, zato zahteva
dopolnitev odgovora v skladu s sprejetim sklepom št. 511, z 2989. redne seje
Občinskega sveta.
2. Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči predlaga strokovni službi da nadaljuje z začetim postopkom OPPN
v skladu z roki in po redni poti, brez pobude da se vanj vključuje družba ENET.
3. Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči bo ponovno obravnaval predlog družbe E-NET, ko bodo
posredovani vsi odgovori in dane zahtevane informacije.
4. Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči predlaga, da po pridobljenih zahtevanih dodatnih informacijah
družbe E-NET, se na podlagi pete alineje 84. člena Statuta občine Jesenice
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za območju krajevne skupnosti Slovenski Javornik – Koroška Bela in
Blejska Dobrava, skliče zbor (občanov) krajanov. Zbor občanov ima pravico
in dolžnost, da odloči v zvezi z varovanjem svojega življenjskega okolja ter
sprejeto odločitev posreduje v županu in občinskemu svetu v dokončno
potrditev.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 8
ZA – 8
Sklep je bil sprejet.

7.2. Peter Mirc
Daje pobudo da se do naslednje seje pripravijo odgovori glede problematike
hudournikov in tudi odgovore za področje ostale komunalne direkcije. Za cestno
infrastrukturo, vodovod, razsvetljavo na področju Javorniškega Rovta.
Odgovor Slavka Brelih
19. 10 bo sestanek z državnim pooblaščencem glede te problematike. Gasilci so si že
ogledali potok Bela in predlagali nekaj ukrepov. Območje Planine pod Golico si je
ogledala komunalna direkcija. Z državo je potrebno razčistiti, kako se bo reševala ta
problematika. Občina pa nima pristojnosti do posega v katerikoli vodotok.
Valentina Gorišek
V komunalni direkciji so namenjena določena sredstva za namen urejevanja
infrastrukture.
Ker drugih vprašanj in pobud ni bilo je predsednik s sejo zaključil ob 19.00 uri.

ZAPISALA:
Mojca Pivk

PREDSEDNIK:
BORIS SMOLEJ
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