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ALPE ADRIA GREEN, mednarodno društvo za varstvo okolja in narave 

Cesta Franceta Prešerna 26 
4270 Jesenice 

tel:. 051 - 311- 450 
e pošta: info@alpeadriagreen.com 

 
 

 

Datum: 11.11.2021 

 

Zadeva: Pobude in pripombe AAG na osnutek Občinskega  programa varstva okolja Občine 

Jesenice za obdobje 2022 -2027 

 

Alpe Adria Green, mednarodno društvo za varstvo okolja ( AAG)  s statusom društva v javnem 

interesu na področjih varstva okolja in varovanja narave,  s sedežem v občini Jesenice, na podlagi 

vabila k oddaji pripomb in pobud na osnutek Občinskega programa varstva okolja ( OPVO) Občine 

Jesenice za obdobje 2022-2027, ki je bil objavljen na spletni strani Občine Jesenice 1, vlaga naslednje 

pripombe in pobude: 

1. Uvod in izhodišča 

V AAG, ki na področju varstva okolja deluje že več kot 20 let in ima svoj sedež na Jesenicah, že vrsto 

let skupaj z občani ( ali na pobudo občanov) opozarjamo na pereča okoljska vprašanja in sodeluje pri 

monitorningu in civilnem nadzoru nad obremenjevanjem okolja in narave na območju Občine 

Jesenice. S svojimi ugotovitvami in stališči seznanjamo in opozarjamo jeseniško občinsko vodstvo, ki 

pa  do sedaj žal večinoma  ni dajala velike pozornosti na naše  ugotovitve in opozorila pri različnih 

okoljskih problemih, bodisi da gre za enkratne dogodke ali pa za dolgotrajne, že akutne probleme 

obremenjevanja in onesnaževanja okolja v občini. 

Prav tako smo močno vpeti v monitoring obremenjevanja okolja, ki ga s svojim obratovanjem 

povzroča podjetje Acroni, predvsem na področju Koroške Bele, Slovenskega Javornika ter Blejske 

dobrave. Acroni  nas namreč že od leta 2015 vsako leto seznanja z opravljenimi meritvami izpustov 

                                                             
1 https://www.jesenice.si/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave/javne-objave/item/22360-obvestilo-o-

pripravi-obcinskega-programa-varstva-okolja-obcine-jesenice-za-obdobje-2022-2027 
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emisij v ozračje , prav tako pa tudi sami izvajamo redne meritve kakovosti zraka in meritve zemljin z 

lastnimi sredstvi in merilnimi napravami. Prav tako s podjetjem Acroni skupaj s predstavniki krajevnih 

skupnosti  omenjenih področij sodelujemo v koordinacijskem odboru, kjer obravnavamo tekočo 

problematiko ter letna poročila o obremenjevanju okolja ter razvojne načrte in predvsem njihove 

načrtovane vplive na okolje. Omenjeno sodelovanje lahko opredelimo kot primer dobre prakse 

sodelovanja gospodarstva in okoliških prebivalcev, kar se tiče vključevanja in obveščanja  javnosti.   

Kot izhaja že iz  naziva samega dokumenta Programa varstva okolje Občine Jesenice, gre za enega 

najbolj pomembnih, strateških dokumentov, s katerim občina nakazuje vsebinske in operativne 

smernice ravnanja in varovanja okolja. Program je vsebinska in strokovna podlaga za sprejemanje 

ukrepov in oblikovanje projektov ter za dodelitev potrebnih finančnih sredstev. Zato je toliko bolj 

pomembno, da se v oblikovanje takega dokumenta že pri pripravi in oblikovanju smernic in izhodišč k 

sodelovanju povabi širši krog zainteresirane javnosti, saj bo na ta način idnetificiran in vključen širši 

krog okoljskih problemov, s katerimi se sočajo občani Jesenic. Dokument, ki je pred obravnavo na 

pristojnih občinskih organih podan v javno obravnanavo v taki obliki  kot v tem prmeru, zadostuje 

zgolj nekim minimalnim formalnih zahtevam sodelovanja javnosti v okoljskih zadevah, ne pa 

resničnim potrebam ter željam občanov, ki si želijo reševanja  okoljskih problemov, s katerimi se 

dnevno srečujejo. Zato si zainteresirana javnost, bodisi v obliki nevladnih organizacij za varstvo okolja 

bodisi posameznikov želimo, da bi lahko sodelovali pri nastajanju dokumenta že v prejšnjih fazah in 

ne šele v zaključni fazi v obliki dajanja pripomb in predlogov na že izdelan dokument. 

Posledice podnebnih sprememb  se med drugim v obliki segrevanja ozračja, sušnih obdobij ter 

ekstremnih vremenskih pojav kažejo tako na globalnem nivoju kot tudi na lokalnih področjih. Po 

ugotovitvah Evropske agencije za okolje je dvig povprečne temperature v Sloveniji še višji od 

povprečja2, zato so ukrepi za blaženje posledic podnebnih sprememb nujni. Programi kot je OPVO 

opredeljujeo stanje ter trend gibanja kvalitete okolja in narave. Zato mora biti  smer zaščite in  

varstva okolja ambiciozen ter vsebovati tiste ukrepe, ki bodo najboljše odgovorili na izzive podnebnih 

spremeb. Konkretne ukrepe in projekte!  

 

2. Stanje okolja in varovnje okolja na področju Občine Jesenice 

V AAG v nasprotju z ugotovitvami v predlogu OPVO ocenjujem, da je stanje varstva okolja v občini 

Jesenice na zaskrbljujoči ravni, na kar opozarjamo pristojne občinske službe. K temu pripomorejo 

tako dolgoletni,   že akutni problemi, kot tudi novo nastala žarišča, ki bremenijo okolje ter manjšajo 

kvaliteto življenja v občini. 

Z določenimi ugotovitvami, ki jih navaja predlog OPVO se v AAG strinjamo. Potrebno je pohvaliti 

določena ravnanja vseh subjektov v občini, tako občinskih služb, kot gospodarskih in drugih javnih 

subjektov, kot nenazadnje tudi posameznikov, občanov, ki so po našem mnenju naredili največji 

                                                             
2 http://kazalci.arso.gov.si/sl/content/temperatura-0?tid=101 
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korak naprej pri varovanju okolja in narave. Dejstvo je, da je ozaveščenost posameznikov dviga , kar 

se kaže tako v odnosu do narave, ločevanju odpadkov kot tudi v porabi pitne vode, itd. Dejstvo je, da 

gospodrski subjekti v občini kažejo interes k višjim standardom varstva okolja, kar se kaže v 

izboljšanih kazalcih izpustov različnih emisij ter v zmanjšanem številu enkratnih okolju škodljivih 

dogodkov.  

Kljub temu pa v AAG stalno opozarjamo na nekatere težave, ki se že dolga leta pojavljajo na področju 

občine Jesenic. Glavne probleme, na katere že dolgo opozarjamo občino Jesenice,  lahko strnemo v 

naslednje vsebinske sklope: 

- Stanje in kvaliteta pitne vode in same oskrbe občanov s pitno vodo 

- Odlaganje in kopičenje  lahke frakcije in (ne)ravnanje z njo ter posledično emisije smradu, s 

katerim je prizadeto vedno večji del mesta ter pronicanje kontaminiranih izcednih voda v 

podzemne vode 

- Povečevanje tranzitnega  prometa skozi mesto ter povečanje izpustov avtomobilskih plinov 

- Delovanje čistilne naprave, ki ne izvaja svoje funkcije v celoti; izpusti neprečiščenih voda v 

Savo 

- Slaba in prepočasna sanacija degradiranih območij, predvsem na področju stare železarne 

- » Odlagališče odpadkov « sredi mesta v obliki predelovalnice odpadnih  sveč 

- Svetlobno onesnaževanje na posameznih področjih mesta Jesenic 

- Emisije hrupa in občasne prekoračitve PM10 delcev v zraku iz jeklarne Acroni  na področju 

Koroške Bele 

- »Manjši« okoljski problemi ( dovozna cesta na separacijo peska in betonarna; neustrezno 

urejeno parkirišče SIGR Bizjak; ) 

 

2.1. Kvaliteta pitne vode in oskrba občanov Jesenic z vodo 

V zadnjih nekaj letih se na področju Jesenic pojavlja huda problematika z oskrbo kvaliteten pitne 

vode. Že najmanjše deževje povzroča oporečnost vode, predvsem zaradi onesnaženosti s 

koliformnimi bakterijami in naravnimi delci,  zato je prekuhavanje vode stalnica v vsakdanjem 

življenju, posledično pa tudi vedno večje nezadovoljstvo občanov, kar se kaže skozi izražanje 

nezadovoljstva predvsem na različnih družbenih omrežjih. Poleg ukrepa prekuhavanja se je leta 2020 

uvedla stalna dezinfekcija z natrijevim hipokloritom. Vedno pogostejši pa so tudi izredni dogodki v 

obliki okvar na vodovodnem sistemu, kar se posledično odraža na nenapovedanem  zapiranju vode.  

To je predvsem posledica dotrajanega vodovodnega sistema iz vodnega zajetja Peričnik, iz katerega 

se z vodo oskrbuje zahodni del mesta Jesenic.  
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V AAG smo že večkrat opozarjali na problematiko oskrbe s pitno vodo3 ter predlagali možne rešitve za 

izboljšanje stanja. Tako smo v AAG kot enega izmed predlaganih ukrepov za začasno rešitev  

problema ( pred nujno oz. neizbežno bodisi sanacijo obstoječega zajetja bodisi izgradnje novega  

zajetja vodnega vira) predlagali ultrafiltracijo vode s preverjeno tehnologijo, ki jo uporabljajo tudi 

marsikje drugje v Sloveniji.4 O tem smo že večkrat govorili tudi s pristojnimi na Občini Jesenice, 

vendar do končne realizacije ukrepa ni prišlo. 

OPVO v podpoglavju 5.1.5. Kakovost pitne vode obravnava evropske in nacionalne smernice varstva 

okolja na področju kakovosti in oskrbe prebivalstva  s pitno vodo ter stanje in trende s oskrbo s pitno 

vodo na področju občine Jesenice.  Kar se tiče kvantitaivnega stanja podzemnih voda ter porabe 

pitne vode na prebivalca kaže na pozitiven odnos občanov Jesenic do pitne vode ter visoko 

ozaveščenost pri  varčevanju z njeno uporabo. Žal pa je stanje infrastrukture precej v slabem stanju, 

kar pravilno ugotavlja tudi OPVO. Kljub temu pa predlogi iz usmeritve iz programa varstva okolja niso 

zadosti ambiciozni, kar pomeni da razen monitoringov, raziskav ter spremljanja stanja kvalitete pitne 

vode  ne navajajo nobenih  konkretnih ukrepov za odpravo težav in rešitev problema. V AAG 

zagovarjamo stališče, da bi OPVO v naslednjem 5 letnem obdobju moral nujno kot poglavitni cilj za 

boljšo kvaliteto pitne vode in oskrbo z njo jasno opredeliti bodisi izgradnjo novega vodovodnega 

sistema Peričnik ali pa celostno in temeljito obnovo obstoječega sistema Peričnik. Za premostitev 

časa do dosege omenjenga cilja je rešitev za omilitev teh težav ultrafiltracija vode po zgledu 

nekaterih drugih upravljalcev s pitno vodo v Sloveniji.  

2.2. Odlaganje in kopičenje  lahke frakcije na področju deponije Mala Mežakla 

V AAG skupaj z občani Jesenic že vrsto let opozarjamo na kopičenje odpadkov lahke frakcije na 

območje deponije Male Mežakle. Problem je kompleksne narave, tako pravne kot ekonomske, 

najbolj problematičen pa je zagotovo okoljski vidik. Trenutno je na pomožnem » odlagališču«, ki je v 

lasti Občine Jesenice  in nima ne potrebnih uporabnih dovoljenj niti urejene infrastrukture ( lovilci 

odcednih voda)  po oceni AAG deponirano najmanj preko 20.000 m3 baliranih odpadkov lahke 

frakcije, ki se je začela nabirati intenzivno nabirati po letu 2015.  

AAG je v letu 2019 na tem območju izvedel Eko patruljo in  opravil monitoring5 na tej deponiji. Že na 

zunanji pogled so bale odpadkov, ki so prosto izpostavljene vremenskim vplivom, v precej slabem 

                                                             
3 Glej npr. https://alpeadriagreen.wordpress.com/2021/05/19/na-jesenicah-zopet-potrebno-prekuhavanje-

vode/ 

4 Primer uporabe take tehnologije je npr. Rižanski vodovod Koper https://www.rvk.si/si/voda/kakovost-pitne-

vode/# 

5 Rezultati monitoringa z dne 28.8.2019  so podali naslednje ugotovitve:  

- Od zadnjega obiska na deponiji v maju mesecu so se povečali balirani odpadki za cca. 1/3 na 

občinskem zemljišču. 

- Smrad je na vhodu na deponijo še vedno prisoten. 

https://alpeadriagreen.wordpress.com/2021/05/19/na-jesenicah-zopet-potrebno-prekuhavanje-vode/
https://alpeadriagreen.wordpress.com/2021/05/19/na-jesenicah-zopet-potrebno-prekuhavanje-vode/
https://www.rvk.si/si/voda/kakovost-pitne-vode/
https://www.rvk.si/si/voda/kakovost-pitne-vode/
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stanju ( sploh starejše, nekatere so stare že preko 5 let) – prihaja do trganja bal ter gnitja, vse skupaj 

pa je podvrženo vremenskim vplivom. 

 

 Neposredni , kratkoročni vpliv teh odpadkov se kaže v emisijah smrada, ki je še posebaj moteč na 

področju Spodnjega Plavža. Še bolj problematični pa so naslednji vidiki tega problema: 

- odtekanje odcednih vod iz začasnega odlagališča v podzemne vode, kar se že odraža v 

izmerjenih povečanih koncentracijah težkih kovin v voda ( to ugotavlja tudi OPVO). 6 

                                                                                                                                                                                              
- Azbestni odpadki niso vsi pravilno skladiščeni. 

- Bale v katerih so smeti so nekatere poškodovane. 

6 Tabela 5.1.4.a Stanje kakovosti podzmnih voda,  Osnutek Občinskega  programa varstva okolja Občine 

Jesenice za obdobje 2022 -2027, str 29. 
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- veliko tveganje za požarno varnost, saj so materiali lahke frakcije visoko vnetljivi in lahko ter 

hitro gorljivi, nepopolno izgorevanje pa povzroča visoke koncentracije emisij zdravju škodljivh 

plinov (gorenje plastike povzroča tvorbo dioksinov, ki so zelo nevarni človeškemu 

organizmu). Za požarno varnost je slabo poskrbljeno, saj so odpadki brez ustreznega 

varovanja direktno izpostavljeni vremenskim vplivom. 

OPVP v poglavju 5.2.2. Ravnanje z viri in odpadki poleg stanja na področju zbiranja in ravnanja z 

odpadki bežno opredeli tudi problem deponije lahke frakcije ter predlaga usmeritve programa 

varstva okolja na področju ravnanja z odpadki v smeri nadaljnega  zmanjševanja proizvedenih 

odpadkov na prebivalca, kar v AAG pozdravlja. Tako kot smo že zapisali, se občani Jesenic zavedajo 

problema odpadkov ter so z različnimi akcijami uspeli zmanjšati količino odpadkov  za več kot 65 %, 

zato je potrebno tako ravnanje pozdraviti in pohvaliti. Žal pa je drugačna zgodba z koncesionarjem, ki 

svojega dela na odstranitvi odpadkov lahke frakcije ne opravlja zadovoljivo, kar se odraža na 

problematiziranem odlagališču odpadkov. Žal  tudi osnutek OPVO niti z besedo ne predvideva 

usmeritev in nabora ukrepov za reševanje te problematike, ki predstavlja »tempirano okoljsko 

bombo« in predstavlja resno grožnjo za zdravje ljudi, medtem ko je sam osredotočen predvsem na 

t.i. » mehke« vsebine –izobraževanja, informiranje  ter ponovno uporabo rabljenih stvari. 

2.3.  Povečevanje tranzitnega  prometa skozi mesto ter povečanje izpustov avtomobilskih 

plinov 

V zadnjih letih se v mestu Jesenice občuti povečan avtomobilski in tranzitni promet, predvsem v času 

poletnih mesecev. Povečan promet gre predvsem na račun tujcev, ki v tranzitu od počitniški 

destinacij do doma preko sodobnih internertnih aplikacij iščejo najkrajšo, najhitrejšo tranzitno pot. 

Problem, ki je iskreno rečeno vseslovenski, je zaradi  večkilometrskih zastojev pred predorom 

Karavanke še posebaj pereč za prebivalce Jesenic. Tako so še posebaj med konci tedna obsojeni na 

stoječe kolone tako na glavni cesti skozi mesto kot tudi na stranskih cestah skozi Jesenice.  Posledično 

se seveda večajo emisije TPG v prometu, zlasti pa so obremenjena področja ob glavni prometni žili 

skozi mesto. Trend večanja prometa ter izgradnja druge predorske cevi skozi Karavanke, zaradi 

katerega bodo zastoji pred predorom vsaj še nadaljnih 5 -7  let ( napovedan čas izgradnje druge cevi 

in nato zaprtje in obnova stare cevi), bodo ob nespremenjen režimu in neukrepanju celostno sliko 

samo posploševala, občani Jesenic pa bodo več kot četrino leta tarče zastojev in slabše kvalitete 

zraka. 

Žal OPVO temu problemu namenja zelo malo pozornosti . Še več, s povzemanjem nekaterih meritev, 

ki več kot očitno niso odraz realnega stanja, ne obravnava kot enega izmed glavnih vplivov na okolje, 

ki bo krojil kvaliteto okolja v prihodnjem programskem obdobju. Tako povečanega tranzitnega 

prometa kot enega izmed glavnih virov onesnaževanja zraka v poglavju 5.1.3.Kakovost zraka ni niti 

omenjena, medtem ko kot usmeritve in ukrepe za izboljšanje opredeljuje samo ukrepe v zvezi s 

prometom, ki je posledica uporabe avtomobilov občanov Jesenic. Deloma OPVO promet opredeljuje 

tudi v poglavju 5.2.1. Zmanjševanje TPG, kjer pa usmeritve in ukrepi temeljijo na Trajnostnem 
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energetsko podnebnem  načrtu Gorenjske ( TEPN)7, kar v AAG pozdravljamo a hkrati opozarjamo, da 

tudi ti ukrepi in usmeritve ne naslavljajo, še manj pa rešujejo težave povečanega tranzitnega prometa 

in s tem povezanih negativnih vplivov na okolje.  

Ukrepi in rešitve za zmanjševanje in prilagajanje  tranzitnega prometa morajo biti naslovljeni sicer na 

takojšne ukrepanje ter tudi na dolgoročno načrtovanje, saj se nam zmanjšanje samo po sebi ne obeta 

niti po dokončni izgradnji in polnem obratovanju predora Karavanke. Zato je nujno potrebno s 

pristojnimi državnimi inštitucijami ter občinskimi redarskimi službami  pripraviti načrt ukrepanja in 

ureditve prometnega režima za tranzitni promet ter predvsem povečati nadzor nad spoštovanjem 

teh ukrepov.  

2.4. Emisije hrupa iz industrijskih obratov 

Naslednji izmed bolj pomembnih okoljskih problemov, s katerim se na pobudo krajanov soočamo v 

AAG, je koonstantna onesnaženost z eminsijami hrupa iz podjetja Acroni d.o.o., s katerimi se v 

največji meri soočajo prebivalci Koroške Bele. Konstantni hrup, ki ga povzroča obratovanje 

posameznih enot Acronija, je pristojen konstanto  preko celega dneva z občasni dogodki, ki 

povzročajo  prekoračene zakonsko določene meje hrupa. Kljub meritvam, ki dokazujejo emisije hrupa 

v zakonsko določenih mejah, pa je kvaliteta bivanja na tem področju močno poslabšana zaradi tega 

hrupa. Kot je razvidno iz strokovnih virov in raziskav, povzroča konstantni hrup resna bolezenska 

obolenja in izredno poslabšuje kvaliteto življenskega okolja. Zato se v AAG skupaj s krajani v 

konstanetnem dialogu z Acronijem trudimo, da bi izboljšali stanje na področju obvladovanja hrupa, a 

za enkrat neuspešno. Prav tako pri teh aktivnostih močno pogrešamo večjo aktivno vlogo Občine 

Jesenice. 

Na tem mestu naj še opredelimo predvsem enkratne dogodke8  v obratih podejtja Acroni v obliki 

povečanih emisij praha, kar se odraža v prekoračitvi koncentracije delcev PM 10. Ti dogodki v veliki 

meri razburijo prebivalce območij v neposredni bližini Acronija, kvarno pa seveda vplivajo tudi na 

njihovo zdravje, za to je potrebno nujno zmanjšati take dogodke in jih tudi s primernimi ukrepi 

preprečevati. 

V OPVO so v pretežni meri opredeljeni ukrepi in usmeritve namenjeni blaženju emisij hrupa iz 

prometa, kar v AAG pozdravljamo. Ne strinajmo pa se z ugotovitvami, da je vpliv hrupa iz industrijskih 

virov manjši. Mogoče ta ugotovitev velja za občino Jesenice kot celoto, nikakor pa ne za krajane 

Koroške Bele, zato bi bilo v OPVP nujno potrebno zapisati tudi ukrepe za reševanje te problematike. 

Od OPVO pričakujemo, da se bo bolj aktivno vključila v reševanje problematike s podejtjem Acroni. 

2.5. Ravnanje z nevarnimi snovmi in viri tveganja za nastanek nesreč –SEVESO direktiva 

                                                             
7 Pri oblikovanju in načrtovanju TEPN je kot predstavnik nevladnih okoljskih organizacij sodelovala tudi AAG. 

8 https://alpeadriagreen.wordpress.com/2020/10/30/v-aag-prejeli-odgovor-iz-acroni-ja-v-zvezi-s-povecanimi-

izpusti/ 
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Ena izmed glavnih nevarnosti na področju ravnanja z nevarnimi snovmi je predelovalnica odpadnih 

sveč, ki je locirana v samem mestu Jesenice. Poleg izredno neprimernega izgleda, ki je po mnenju 

AAG posledica neprimernega deponiranja odpada9, takšen obrat ter predvsem skladiščenje pomeni v 

primeru nesreče ( požara) veliko nevarnost tako za okolje kot tudi za zdravje ljudi, kar nam kažejo 

tudi različne negativne  posledice požarov kot je bil  npr. požar v obratu  Kemis iz Vrhnike. Prav iz tega 

primera smo se naučili, da takšni obrati ne morejo in ne smejo biti locirani v mestu v neposrednji 

bližini stanovanjskih stavb. 

  

 

 

V poglavju 5.3.3. Ravnanje z nevarnimi snovmi in viri tveganja za nastanek nesreč OPVO poleg 

naštetih obratov, ki imajo status obrata z virom  tveganja, pogrešamo zgoraj omenjeni obrat, 

predvsem kar se tiče deponiranja odpadnih sveč ( predvsem izpostavljenju zunanjih vplivov) ter 

požarne varnosti. Od OPVO pričakujemo ukrepe, ki bodo opredelile večjo proaktivnost občinskih 

služb pri reševanju tega problema. 

 

2.6.  Ravnanje z odpadnimi vodami na Centralni čistilni napravi Jesenice 

Večina odpadnih voda v občini Jesenice je napeljano na Centralno čistilno naparavo Jesenice, ki 

prečisti večino odpadnih vod tako iz gospodinjstva, posameznih industrijskih objektov kot tudi 

padavinskih odpadnih voda. V AAG smo v preteklosti večkrat prejeli pobude krajanov, ki so opazili 

izpuste neprečiščenih voda iz čistilne naprave neposredno  v Savo, zato smo večkrat opravili tudi 

ekološke patrulje z odvzemom vzorcev vode na iztoku prečiščenih voda iz CČN v reko Savo. Analiza 

vzorcev iz npr. 4.9.2020 po izteku mulja 29.8.2020 je pokazal onesnaženje Save tudi teden dni po 

preteku dogodka.  

                                                             
9 https://alpeadriagreen.wordpress.com/2019/10/21/vsakoletna-akcija-aag-prizgimo-sveco-manj/ 
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Javno dostopne strokovne analize so pokazale presežne koncentracije nekaterih težkih kovin v 

blatu iz CČN10 kot ostanku čiščenja odpadnih voda v primeru nadaljne uporabe dehidriranega 

blata ( presežene vrednosti nekaterih težkih kovin za  npr. rabo blata v kmetijstvu). To pomeni, 

da mulj oz. dehidrirano blato vsebuje visoke vrednosti težkih kovin, zato je potrebno biti 

izredno previden pri enkratnih dogodkih  izpustov neprečiščenega mulja v reko Savo. Žal javno 

dostopnih podatkov o številu takih dogodkov ni, sodeč po prijavah okoliških prebivalcev pa je 

taka praksa predvsem v času povečanja padavinskih odpadnih voda kar pogosta.  

V OPVO so glede CČN opredeljeni usmeritve nadgradnje kanalizacijskega sistema v občini ter 

nadaljno zmanjševanje odpadnih voda iz greznic. V AAG pogrešamo predvsem usmeritve pri 

upravljanju z izrednimi enkratnimi dogodki ter strategije o ravnanju z odvečnim blatom kot stranskim 

prosduktom procesa čiščenja glede na trend težav odstranjevanja tega blata na celotnem področju 

Slovenije. 

 

2.7. Splošne ugotovitve in pripombe na OPVO občine  Jesenice 

V AAG smo pozorno pregledali in analizirali  pripravljen predlog OPVO Občine Jesenice. V veliki meri 

se strinjamo z ugotovitvami in predlaganimi usmeritvami in ukrepi, ki jih je pripravil pripravljalec 

programa. Kljub temu pa bi radi poudarili, da se nam zdi predlog na splošno premalo ambiciozen, kar 

se odraža v premalo konkretnih in smelih načrtih za odpravo bistvenih okoljskih težav, ki smo jih 

opredeli v začetku tega dokumenta ter so odraz dejanskega stanja okolja v občini Jesenici ter 

direktno vplivajo tako na kvaliteto okolja in bivanja ter posledično nezadovoljstvo občanov Jesenic. 

                                                             
10   Nučič, M. 2016. Možnosti uporabe odvečnega blata iz Centralne čistilne naprave Jesenice.                                 

Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za okoljsko gradbeništvo, Vodarstvo in komunalno inženirstvo, str.56 in 

dalje 
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Prav tako pogrešamo večjo angažiranost občinske uprave pri reševanju teh težav, sploh pa pri 

interakciji z občani, ki na tako probleme opozarjajo. Tudi aktivnosti AAG, ki skušajo pristojne občinske 

službe opozarjati na določeno problematike, pogosto končajo samo s seznanitvijo, ukrepanje pa se 

zaradi različnih vzrokov ( pogosto  nezmožnosti financiranja odprave problemov, pravno 

administrativne ovire) ne izvede. Tudi način sodelovanja priprave tega programa kaže na to, da je 

javnost bolj ali manj izključena iz procesa oblikovanja programa oz. da je omejena samo na zakonsko 

predpisano dajanje pripomb in predlogov na že izdelan predlog programa. Po mnenju AAG je 

potrebno zainteresirano javnost vključiti že v nastajanje predloga programa. 

OPVP občine Jesenice 2022 – 2027 je idealna možnost, da si Občina Jesenice zastavi smele in 

konkretne načrte za rešitev najbolj perečih okoljskih problemov v občini ter jih postavi visoko na 

lestvici prioritet. V prvi vrsti sem gotov spada rešitev oskrbe s kvalitetno pitno vodo in odpravo 

kopičenja odpadkov lahke frakcije na deponiji Mala Mežakla. Na ta način bodo občanom Jesenic 

zagotovili kvalitetnejše bivanjsko okolje, kar se bo zagotovo odražalo tudi v boljši splošni družbeni 

klimi. 

 

Lep pozdrav! 

 
Tony Mlakar        Vojko Bernard 

predstojnik Okoljskega centra AAG     predsednik AAG 
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