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

Številka: 032-10/2009
Datum: 10.11.2009

SKRAJŠAN ZAPIS
28. REDNE SEJE ODBORA ZA UREJANJE PROSTORA, VARSTVO OKOLJA
TER GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI,
KI JE BILA V TOREK, 10.11. 2009 OB 16.00 URI
V VELIKI SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Boris SMOLEJ – predsednik, Andrej ČERNE, Jernej UDIR, Sajid SALIHOVIČ, Peter
MIRC, mag. Ivo ŠČAVNIČAR, Vinko LAVTIŽAR in Valentin MARKEŽ (prisotnih 8 od
9).
OPRAVIČENO ODSTOTNA ČLANICA: Vera PINTAR
OSTALI PRISOTNI: Slavka BRELIH - direktorica občinske uprave, mag. Valentina
GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor, Katarina HAUS – Oddelek za okolje
in prostor, Alenka Markun - MARBO, d.o.o., Andreja Purkat - predstavnica podjetja
Acroni, d.o.o., Jesenice in mag. Božena RONNER – svetovalka župana.
Ker predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo je predsednik predlagal v
potrditev naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 27. redne seje Odbora z dne
13.10.2009.
2. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2010 – DRUGA OBRAVNAVA (za
področja, ki so v pristojnosti Odbora).
3. Predlog poročila št. 3 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za
obdobje od junija do novembra 2009.
4. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 7
ZA – 7
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 27. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 13.10. 2009.
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Na besedilo zapisa je bilo danih več pripomb.
Jernej Udir
Pri 5. točki dnevnega reda se v njegovi razpravi črta beseda »kurativa« in se jo
nadomesti z besedo »preventiva«.
Andrej Černe
Pri njegovi razpravi pod točko 7 – Vprašanja in pobude, je njegova razprava zapisana
nesmiselno, zato naj se popravi stavek »Odbor zaseda vse pravice in izboljšanje
stanje občanov, ne pa za podjetje Acroni«.
»Odbor je zadolžen da zastopa pravice občanov«.
Boris Smolej
Zapisniki so slabo zapisani, zato naj se pred pošiljanjem njegova besedila natančneje
pregledajo.
Ker drugih pripomb ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji:
SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 27. redne seje
Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči z dne 13.10. 2009 z naslednjimi pripombami:
Da se v razpravi Jerneja Udirja, pri 5. točki dnevnega reda črta beseda »kurativa« in
se jo nadomesti z besedo »preventiva«. Pri razpravi Andreja Černeta se pri točki 7.
dnevnega reda njegova razprava glasi: »Odbor je zadolžen, da zastopa pravice
občanov«.
GLASOVANJE: PRISOTNI – 7
ZA – 7
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2010 – DRUGA
OBRAVNAVA
Spremembe predlog proračuna za leto 2010 je predstavila mag. Valentina Gorišek.
Amandmajev in 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
Proračuna občine Jesenice za leto 2010, v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 6
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 3:
PREDLOG POROČILA ŠT. 3 O REALIZACIJI AKCIJSKEGA PROGRAMA
VARSTVA OKOLJA ZA OBDOBJE OD JUNIJA DO NOVEMBRA 2009
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek. Kot predstavnik Acronija je v
razpravi sodelovala Purkat Andreja.
Valentina Gorišek je povedala, da meritve elektromagnetnega sevanja na Hrušici ne
presegajo dovoljenih vrednosti.
Ljubljanska Univerza je izpostavila stik z Občino Jesenice ob začetku letošnjega leta
glede projekta INTERREG. Skupaj z Univerzo v Udinah naj bi imeli glede na dejstvo,
da gre za čezmejno sodelovanje, večje možnosti pri kandidaturi na projektih. Julija so
se na Občini zglasili predstavniki obeh univerz z željo, da bi Občina prispevala svoj
delež sredstev v projektu. Glavni del projekta v sklopu čezmejnega sodelovanja je
sanacija rudnika svinca na področju občine Cave del Predil. Na slovenski strani bo
interes usmerjen v raziskavo tal na območju občine Jesenice in sanacija onesnažene
površine. Zasadili naj bi »zelene pregrade« med industrijskimi onesnaževalci in med
bivalnimi okolji. Očistili naj bi podzemne vode in očistili onesnaženo zemljo na vrtovih.
Na koncu projekta so predstavljene posamezne aktivnosti in rezultati raziskav.
Podatke za kataster onesnaževalcev Občina Jesenice vnaša v GIS za leto dni nazaj
(vneseni so podatki za leto 2008).
Strateška karta hrupa, ki jo pripravlja podjetje Marbo, bo izdelana do konca
novembra.
Sama izvedba protihrupne zaščite na območju Lipc je predvidena v prihodnjih letih v
okviru zagotovljenih finančnih sredstev vsakoletnega proračuna iz strani Direkcije za
investicije (Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste-Sektor za investicije).
Komunalno podjetje Jeko-in je izdalo svoje poročilo glede ločenega zbiranja
odpadkov. Skupna količina ločenih odpadkov se je povišala za 37% v primerjavi z
istim obdobjem lani.
V razpravi so sodelovali:
Boris Smolej
Acroni povzroča problem z čezmernim izpustom kroma v okolje. Acroni je treba
pozvati, da uredi iztok odpadne vode. Ali so navedene vrednosti prave?
Koliko denarja je bilo vloženega v projekt INTEREG?
Valentina Gorišek
Občina je namenila za projekt INTEREG 10.000.EUR v treh letih. 95% tega zneska,
bo Občina Jesenice prejela v okviru projekta kot nepovratna sredstva. Podjetje
MARBO, d.o.o. bo namenilo 100.000 EUR, (če uspejo na kandidaturi bo podjetje
pridobilo 95% sredstev), 200.000 EUR pa bo Ljubljanska univerza namenila za
pisarniško poslovanje in zagotavljanje človeških virov. Ostala sredstva krije vodilni
italijanski partner- Univerza Udine.
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Boris Smolej
V predelavi odpadkov, ki naj bi bili potem »nenevarni« opozarja na načrtovani izkop
vrtine. V gradivu E-Neta je zapisano, da za okolje postane problematično, če
metalurško žlindro izpira dež. Kako se z žlindro, ki se nahaja na prostem, ne glede na
vremenske razmere?
Andreja Purkat
Metalurške žlindre se ne da posploševati, saj pod to žlindro spada veliko vrst žlinder.
Odvisno je tudi kakšne vrste jekla podjetje proizvaja. Žlindra, ki jo ima podjetje Acroni,
d.o.o., je inertna. Zaradi vrtine so največji pomisleki v podjetju, ker obstaja možnost,
da vrtina pade pod samo žilo Save in vzorci vode niso pravi.
Boris Smolej
E- net naj pripravi odgovor na vprašanje, katera žlindra je tista, ki je nevarna in ki jo
misli podjetje dovažati na Jesenice. V gradivu E-neta je predstavljeno, da je 70 %
nevarne žlindre, ki naj bi jo podjetje Acroni dovažalo iz drugih krajev.
Jernej Udir
Ali se bo brežina pod Acronijem uredila ali ne?
Andreja Purkat
Podjetje bo uredilo brežino, ko bo od HE Moste pridobilo odgovor, da je pregrada, ki
jo sanirajo, končana. Do takrat Acroni nima pravice do urejevanja.
Valentin Markež
Problematika se vleče že 7 let.
Boris Smolej
Kako je z regeneracijo kislin? Ali se sanacija pripravlja?
Andreja Purkat
Na področju sanacije je pripravljenih veliko projektov. Podjetje se bo odločilo glede na
finančne zmožnosti.
Terminski plan je bil narejen samo za streho jeklarne. Po zagonu kontinuirne naprave
je prišlo do prekomernega prašenja iz jeklarne. Takrat je bil izdelan tudi terminski
plan celotne sanacije strehe. Rok je bil 31. 10., s tem, da je pri odkrivanju strehe
podjetje prišlo do odkritja dodatnih delov, ki so potrebni sanacije.
Regeneracijo je potrebno urediti v prihodnjem letu. Obstajata dve varianti ali takojšnja
posodobitev ali delna posodobitev in v prihodnjem letu dokončna posodobitev.
Peter Mirc
Občani imajo pravico izvedeti, kaj se dogaja na področju ekologije. Acroni bi imel
lahko svoj »kotiček« v JON-u, kjer bi seznanjal občane. Vzpostavi naj se sistem
obveščanja. Ljudje, ki si ogledujejo internetno stran podjetja so verjetno iz bolj
strokovnih krogov. Predlaga, da človek, ki je v podjetju odgovoren za stike z javnostjo,
da pripravlja poljudno obliko obveščanja tudi za medije.
Boris Smolej
Ali je bil terminski plan posredovan na Občino? Dobro bi bilo, da Oddelek, ki je
odgovoren za problematiko okolja, dobi informacijo kaj in kje se bo kakšna stvar
dogajala.
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Andreja Purkat
Terminski plan je bil posredovan gospe Bernardi Martinuč in Inšpektoratu,
pristojnemu za okolje.
Ivo Ščavničar
Po veljavni zakonodaji je bilo potrebno izdelovati poročilo o emisij v zrak vsake tretje
leto. Ali to velja tudi za emisije v vodo?
Andreja Purkat
Meritve emisije v zrak se izvajajo vsake tretje leto in niso prekoračile mejnih vrednosti.
Letos te meritve še niso zaključene.
Meritve emisij v vodo se izvajajo vsakoletno. Pri meritvah emisij v vodo je prišlo do
prekoračitve kroma (v skupni vrednosti 1,85 kg kroma). Podjetje išče rešitve, kako
rešiti ta problem. Problem – poleg iztoka v Savo predstavlja tudi hladilne vode, ki
korozijsko »najedajo« določene površine.
Konstantno se opravljajo meritve iz največjega dimnika in so on-line predstavljene na
internetni strani podjetja.
Sajid Salihovič
Ali je protihrupna menjava oken, ki jih je izvajala železnica, že izvedena v celoti?
Valentina Gorišek
Vsa stanovanja, ki imajo okna obrnjena proti železnici oz. železniški postaji, in ki so
bila planirana v prvi fazi, so končana – z izjemo 1 stanovanja, kjer stanovalci izrecno
niso dovolila vstopa v stanovanje. Druga faza je predvidena v letu 2013 in bo
izvedena na področju Spodnjega Plavža.
Alenka Markun
Na Jesenicah je DARS zadolžen za vse meritve, ki so v povezavi s cestami.
Železnica pokriva svoj del meritev, posamezni onesnaževalci pa pokrivajo svoj del
raziskovanja hrupa. Občina Jesenice pripravlja strateško karto hrupa za celotno
občino. V tej študiji bo podjetje Marbo združilo vse meritve skupaj.
Jernej Udir
Nizek zračni pritisk ima zelo visoko koncentracijo vlage. Ali se meritve
elektromagnetnega sevanja izvajajo pri nizkem ali visokem zračnem pritisku?
Alenka Markun
Meritve opravlja akreditiran laboratorij - Zavod za varstvo pri delu Ljubljana, ki ima po
svoji metodologiji določene parametre glede pritiska, vlage, temperature ipd. Če so
pogoji izven parametrov, meritev ne smejo izvajati. Za natančna določila oz.
vrednosti parametrov pa so pristojne druge osebe.
Boris Smolej
Postavi se vprašanje pristojni osebi, kolikšne so mejne vrednosti parametrov in kaj
stori merilec v primeru, ko vremenski pogoji niso v okviru mejnih vrednosti?
Alenka Markun
Iz poročila je razvidno, da se je meritev izvedla med 9.00 in 10.00 uro zjutraj, ob
zunanji temperaturi 16 stopinj C, relativna vlažnost je znašala 42 %. Zračni tlak v
času meritve je bil normalen.
5

Valentin Markež
Veliko projektov se je izvedlo v preteklosti glede regeneracije in sanacije kislin. Ali do
sedaj niti eden od projektov ni bil uspešen, glede na dejstvo, da so zopet novi projekti
v pripravi? Ali obstaja možnost, da ta problem za vselej podjetje uredi? Ali se 6
valentni krom še izteka? Koliko je tega kroma?
Alenka Markun
6 valentni krom se ne izteka v Savo. V Savo se izteka krom 3+ oz. celokupni krom.
Na enem izmed izpustov pa Acroni izpust 3+ kroma prekoračuje.
Predsednik je predlagal v sprejem naslednje;
SKLEPI:
1. Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
Predlog poročila št. 3 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za
obdobje od junija do novembra 2009.
2. Acroni se pozove, da predložijo terminski plan sanacijo izpustov 3+
kroma v Savo.
3. Acroni naj obrazloži, kdaj in na kakšen način bo izvedena sanacija
regeneracije HCL naprave.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 8
ZA – 8
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
VPRAŠANJA IN POBUDE
4.1 Jernej Udir – vprašanje
Na območju Koroške Bele je samo ena parc. št. 407/2 podvržena plačilu nadomestila
za stavbno zemljišče
Valentina Gorišek - odgovor:
Podatek se bo preveril.
4.2 Jernej Udir – vprašanje
Ali je lastništvo teniških igrišč na Kresu že rešeno? Slišal je, da se nekaj zapleta.
Valentina Gorišek - odgovor:
Polovica zemljišča je Občina dobila brezplačno in ta del je rešen. V drugem delu pa
se res zapleta, to je na tistem delu, kjer je lastnik KŽK – Zadruga Sava želi svoj del
prodati. Ta problem se bo izpostavil na prvem sestanku na Koordinaciji županov.
4.3. Ivo Ščavničar:
Zaradi obsežnih gradiv za seje Občinskega sveta, ki verjetno veliko stane, predlaga,
da bi se gradivo za seje pošiljalo po elektronski knjigi. Ta investicija bi se stroškovno
pokrila prej kot v letu dni. Material za seje je na spletni strani in prav vsi bi si ga lahko
naložili v to knjige in kolikor pozna ceno zanjo ta znaša cca 200-300 €.
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Božena Ronner - odgovor:
V preteklem letu sta z informatikom raziskovala prav to ponudbo, ki jo je našla na eni
izmed računalniških spletnih strani. Osebno se je s to dokumentacijo obrnila na
Domenco oz. v trgovino Mimovrste, kjer so prvič slišali, da taka knjiga sploh obstaja.
V zvezi s to pobudo se bo še enkrat pozanimala, če so pri nas že kakšne take
ponudbe.
4.4. Sajid Salihovič:
Zanima ga, do kdaj lahko obratujejo gostinski lokali?
Valentina Gorišek - odgovor:
Gostinski lokali lahko obratujejo v podaljšanem obratovanju do 1.00 ure, razen lokala
na Železniški postaji, ki lahko obratuje 24.00 uri, ker se nahaja na Železniški postaji.
Obratovalna dovoljenja oz. podaljšanja v sodelovanju s KS izdajaj na oddelku za
gospodarstvo.

4.5. Boris Smolej:
Naš član odbora Vinko Lavtižar bo danes odprl razstavo z naslovom Kubanska ulica,
zato predlaga, da se te razstave v čim večjem številu udeležijo.
Ker drugih vprašanj in pobud ni bilo je predsednik s sejo zaključil ob 19.00 uri.

ZAPISALI:
Valentina Gorišek
Katarina Haus
Božena Ronner

PREDSEDNIK:
BORIS SMOLEJ
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