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

Številka: 032-04/2010
Datum: 4. 5. 2010

SKRAJŠAN ZAPIS
33. REDNE SEJE ODBORA ZA UREJANJE PROSTORA, VARSTVO OKOLJA
TER GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI,
KI JE BILA V TOREK, 4. 5. 2010, OB 16.30 URI
V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE, NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Boris SMOLEJ – predsednik, Jernej UDIR, Sajid SALIHOVIČ, Peter MIRC, mag. Ivo
Ščavničar, Vinko Lavtižar, Valentin MARKEŽ, Andrej ČERNE, Vera PINTAR
(prisotnih 9 od 9).
OSTALI PRISOTNI: župan Tomaž Tom Mencinger, Slavka Brelih – direktorica
Občinske uprave, mag. Božena Ronner, mag. Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka
za okolje in prostor, Marko Markelj – direktor Komunalne direkcije
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
Dnevni red:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 32. redne seje Odbora z dne
6.4.2010.
2. Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice – PRVA
OBRAVNAVA.
3. Predlog Odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini Jesenice – PRVA
OBRAVNAVA.
4. Vprašanja in pobude.
Glasovanje:

prisotnih - 9
za - 9

Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 32. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 6. 4. 2010
Razprave na zapisnik ni bilo, zato je predsednik dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 32. redne seje
Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči z dne 6. 4. 2010
Glasovanje:

prisotnih - 9
za - 9

Sklep je bil sprejet.
Po glasovanju je predsednik predlagal, naj župan Tomaž Tom Mencinger predstavi
nekaj informacij, na katere so se navezovala vprašanja iz preteklih sej. Kot je povedal
župan, je skupaj z Občinsko upravo pripravil odgovore na vprašanja, ki zadevajo
deponijo Mala Mežakla, domnevnim odpuščanjem delavcev v Acroniju in o določenih
zemljiščih, katerih lastnik je SIJ.
DEPONIJA MALA MEŽAKLA
Zgodba o deponiji ni enostavna in traja že dlje časa. Sicer deluje od leta 1987, tri
občine so lastnice in ima okoljevarstveno dovoljenje številka 1, ki se preko Agencije
Republike Slovenije za okolje obnavlja vsako leto. Z odredbo leta 2009 smo postali
regijski center za odlaganje odpadkov, saj bi bila deponija sedaj v zapiranju, če ne bi
pridobili tega statusa. Sicer pa sta za Gorenjsko namenjeni dve taki polji; Mala
Mežakla in Kovor ter MBO V Kranju. Celotna zgodba se je zapletla z zaprtjem
odlagališča Tenetiše 15. 7. 2009. Gorenjska je bila takrat razdeljena na 2 dela in na
deponijo Mala Mežakla vozijo smeti Jesenice, Radovljica in Škofja Loka. Občina
Jesenice v tem primeru operativni program izpolnjuje 100 %. Problem pa je območje
Kovorja in odlaganja kranjskih odpadkov. Na Jesenicah smo lani imeli manj
odpadkov od dovoljene vrednosti (32 tisoč ton/dovoljena vrednost je 40 tisoč ton),
predvsem zaradi zbiralnih centrov. Kranj naj bi po neuradnih informacijah v mesecu
maju nehal voziti odpadke iz svojega območja, saj so preko koncesije izbrali podjetje,
ki bo te odpadke vozilo na drugi dve deponiji (izven Gorenjske), ki sta v zapiranju,
tako da je pogodba sklenjena le za eno leto. Vprašanje je, kako bo to urejeno po
enem letu. V Sloveniji je sicer planiranih 15 regijskih centrov, vendar jih je manj (6-8),
saj za več ni denarja, torej bodo urejeni tisti centri, ki bodo pravočasno imeli
pripravljeno dokumentacijo. Občina Jesenice pripravlja vse dokumente, razpisali
bomo tudi koncesijo; naš cilj je, da se vedno manj odpadkov odlaga na deponijo Mala
Mežakla. Zgodba je ob pripravi dokumentacije postala medijsko zelo odmevna, dobili
smo več pripomb o smradu, ki pa ga na deponiji merijo vsak dan in mejnih vrednosti
ne presega (problematična sta bila le 2 dneva v avgustu). Problem bomo rešili z
nakupom prevleke za čez deponijo, odvajali bomo bioplin, v Proračunu 2010 je
začrtana ureditev kanalizacije za Spodnji Plavž … Krajani so podali tudi spisek
zahtev, med drugim tudi za rento oziroma za izplačilo mesečne odškodnine in
brezplačnega odvoza odpadkov; slednje ne predstavlja problema, več težav

povzroča odškodnina, saj je treba skleniti dogovore z Ministrstvom za okolje in
prostor, ob tem pa se je treba zavedati, da najbolj stanovalci na najbolj
izpostavljenem območju ob jedrski elektrarni Krško dobivajo 500 evrov letno. Če bi
smrad res predstavljal tako velik problem, na platoju Karavanke zagotovo ne bi urejali
Policijske postaje in rekreativnih površin. Glede CERO mora Kranj do 4. 6. 2010
vložiti vlogo na Ministrstvo za okolje in prostor, vendar se glede tega pojavlja več
dvomov, v nasprotnem primeru bo to storila Občina Jesenice in tako tudi prevzela
vodenje konzorcija CERO, saj če izpademo iz programa, bomo deponijo Mala
Mežakla morali zapreti in sanirati, odpadke pa voziti drugam. Večkrat se pojavljajo
vprašanja glede IPPC dovoljenja, vendar tega nima nobena slovenska deponija, mi
smo pravzaprav tisti, ki smo največ naredili na tem področju.
ACRONI:
Glede odpuščanja so le govorice, saj ima Acroni plan za letos že sedaj izpolnjen,
ravno tako so posodobili proizvodnjo in so v fazi pridobivanja IPPC.
PROBLEMATIKA ZEMLJIŠČ V LASTI SIJ-a:
Z direktorjem SIJ-a Tiborjem Šimonko so v teh dneh uredili finese, saj je bilo veliko
površin neurejenih v preteklosti in ne morejo dobiti zemljiškoknjižnih dovoljenj (sem
spadajo tudi Hala Podmežakla, Kopališče Ukova, Srednja šola Jesenice s
telovadnico …). Veliko površin je tudi med bloki, vendar se bo to urejalo naknadno.
Slavnostni podpis se pričakuje še ta mesec.
Po županovih odgovorih se je razvila daljša razprava, v kateri so sodelovali vsi
prisotni.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI
JESENICE – PRVA OBRAVNAVA
Predlog je obrazložil Marko Markelj.
Razprava:
V njej so sodelovali Jernej Udir, Boris Smolej, Marko Markelj, Peter Mirc in Ivo
Ščavničar.
Poudarki v razpravi:
 Določeno je le besedilo odloka, ni pa tarifnega pravilnika. Če sprejemamo po
starem tarifnem pravilniku, se pojavi problem določenih dejavnosti, ki bodo
sedaj uvedene, ni jih pa v starem tarifnem pravilniku.
 Kakšna bo količina odvoza kosovnih odpadkov, saj ni predpisano, včasih je
bilo to predvideno dvakrat letno, sedaj le enkrat.
 V 19. členu je zapisano o nakupu zabojnikov. Katere plača občina in katere
sami?
 Potrebovali bi strožje ukrepe za divja odlagališča in primere, ko zaradi nižjih
stroškov ljudje iz individualnih prostorov vozijo na skupna odlagališča.
 Gospodinjstvom naj se pošlje letak, kako se odpadke ločuje in kam kaj spada.

Odgovori – Marko Markelj:
 Do sprejetja novega tarifnega pravilnika bomo cene obračunavali po starem.
 Prvi zabojnik bo uporabnik kupil sam, naslednje (ko se prvi uniči) pa bo plačal
izvajalec. Iz amortizacije pa bodo plačali zabojnike za bioodpadke pri npr.
večstanovanjskih blokih, kjer ni možnosti kompostov.
 27. člen predpisuje, kako ravnati v primeru nepravilno odloženih komunalnih
odpadkov.
Po razpravi je predsednik predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da sprejme predlog
Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice v prvi obravnavi, s
pripombami, danimi v prvi obravnavi, ki so:
 Določeno je le besedilo odloka, ni pa tarifnega pravilnika. Če sprejemamo po
starem tarifnem pravilniku, se pojavi problem določenih dejavnosti, ki bodo
sedaj uvedene, ni jih pa v starem tarifnem pravilniku.
 Kakšna bo količina odvoza kosovnih odpadkov, saj ni predpisano, včasih je
bilo to predvideno dvakrat letno, sedaj le enkrat.
 V 19. členu je zapisano o nakupu zabojnikov. Katere plača občina in katere
sami?
 Potrebovali bi strožje ukrepe za divja odlagališča in primere, ko zaradi nižjih
stroškov ljudje iz individualnih prostorov vozijo na skupna odlagališča.
 Gospodinjstvom naj se pošlje letak, kako se odpadke ločuje in kam kaj spada.
Glasovanje:

prisotnih - 9
za - 9

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O OGLAŠEVANJU IN PLAKATIRANJU V OBČINI JESENICE
– PRVA OBRAVNAVA
Predlog je obrazložil Marko Markelj.
Razprava:
V razpravi je nekaj pripomb na odlok dal Peter Mirc, in sicer:
 4. člen: predlaga, da se črta 2. alineja, da se reklamni objekt lahko postavi na
parcelno mejo kmetijskega zemljišča.
 25. člen: predlaga, da se črta 2. del člena, saj občinska uprava ne more
določati mimo prostorskih aktov.
 Zanima ga še, kdaj bodo opredeljena vsa območja.
Po razpravi je predsednik predlagal naslednji

SKLEP:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da sprejme predlog
Odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini Jesenice v prvi obravnavi,
s pripombami, danimi v prvi obravnavi, ki so:
 4. člen: črta se 2. alineja, da se reklamni objekt lahko postavi na parcelno
mejo kmetijskega zemljišča.
 25. člen: črta se 2. del člena, saj občinska uprava ne more določati mimo
prostorskih aktov.
 kdaj bodo opredeljena vsa območja za plakatiranje.
Glasovanje:

prisotnih - 9
za - 9

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
VPRAŠANJA IN POBUDE
4. 1 Valentin Markež:
Zanima ga, kaj se dogaja pod Koroško Bela, nasproti bencinskega servisa.
Odgovor – mag. Valentina Gorišek:
Tam je urejen začasen dovoz, po letu 2012 pa se bo tam gradilo krožno križišče.
Kovinar Gradnje tam za poslovno stavbo še nima gradbenega dovoljenja, saj mora
prej urediti komunalno infrastrukturo, sicer pa je odpadni material v lasti Splošne
bolnišnice Jesenice, ki na Jesenicah gradi parkirišče.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
Predsednik je s sejo zaključil ob 18.00.
ZAPISALA:
Monika Sušanj

PREDSEDNIK:
Boris Smolej

