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Poleg sortirnice
še biološka obdelava

PVC OKNA, VRATA, ROLETE IN ŽALUZIJE
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GSM: 040/201 488

Del opreme je v sortirnici že nameščene.

Direktor Ekogora Dušan
Marc / Foto: Gorazd Kavčič
nologijama, bolj odprt sis
tem z GORE membrano in
bolj zaprt sistem z dinamič
no aerobno obdelavo odpad
kov. V Ekogorju se bolj nagi
bajo k drugi možnosti, ki
povzroča manj emisij v oko
lje in je z vidika varstva oko
lja primernejša. Tako prva
faza mehanske obdelave kot
druga faza biološke obdelave
odpadkov bi bili povezani, s
tem pa bi na Mali Mežakli do
konca leta 2015 dobili sodo
ben Center za ravnanje s ko
munalnimi odpadki.
Direktor Komunalne direk
cije na Občini Jesenice Mar
ko Markelj je v zvezi s tem
dejal, da še nimajo pravne
podlage, na osnovi katere bi
Ekogorju omogočili tudi bi
ološko obdelavo odpadkov.

Ni še namreč jasno, ali bodo
koncesijo, ki jo ima Ekogor
za mehansko obdelavo,
samo razširili, ali pa bo tre
ba razpisati novo koncesijo
za biološko obdelavo.
Glede deponije Mala Meža
kla pa je Markelj tudi dejal,
da bo treba zagotoviti zados
tne količine odpadkov, saj se
te iz leta v leto zmanjšujejo.
Okoljevarstveno dovoljenje
imajo za odlaganje 32.900
ton odpadkov letno, skupna
količina letos odloženih od
padkov pa bo po oceni le še
14 do 15 tisoč ton. Dobra in
formacija je, da je upravno
sodišče razveljavilo sklep,
po katerem so gorenjske ob
čine Bled, Gorje, Škofja
Loka, Železniki in Kranjska
Gora koncesijo za ravnanje
z odpadki podelile podjetju
Saubermacher, ki odpadke
odvaža v Puconce. Jeko-In je
skupaj z Ekogorjem namreč
vložil tožbo na upravno so
dišče, to pa je zdaj postopke
vrnilo v ponovno odločanje.
Tako na Jesenicah upajo, da
bodo vendarle dobili konce
sijo in bodo na Malo Meža
klo, ki je regijsko odlagali
šče, dovažali odpadke iz
omenjenih gorenjskih ob
čin. Pri tem je občinski svet
pooblastil Jeko-In, da nasto
pa v postopkih pridobivanja
koncesij, župana Jesenic pa,
da se pogaja glede usklajeva
nja cen v koncesijskih po
stopkih.

Dan odprtih vrat v Acroniju
V največjem jeseniškem podjetju so krajane povabili na dan odprtih vrat in jim prikazali novo
valjavsko ogrodje in čistilno napravo.
Urša Peternel
V Acroniju so pripravili dan
odprtih vrat, na katerega so
povabili okoliške krajane in
jim prikazali proizvodnjo v
vroči valjarni, kjer se lahko
pohvalijo z novim valjav
skim ogrodjem, eno največ
jih investicij v zgodovini
podjetja. Poleg tega so jih
odpeljali tudi na ogled či
stilne naprave za tehnolo
ške vode. Obiskovalce je
pozdravil glavni direktor
podjetja Slavko Kanalec, ki
je dejal, da so z dnevom od
prtih vrat izpolnili "dolg" iz
meseca maja, ko so novo
valjavsko ogrodje uradno
predali namenu. Kot je
poudaril, so po zaslugi no
vega stroja uspeli pridobiti
precej novega posla, saj so
razširili ponudbo izdelkov,
ki zdaj pločevino lahko va

Obiskovalce je pozdravil glavni direktor Slavko Kanalec.
ljajo na poltretji meter širo
ko in do debeline 6,5 mili
metra. "Brez te investicije
bi težko načrtovali bodoči
razvoj," je poudaril Kanalec
in dodal, da pripravljajo

tudi nove investicije, ki jih
bodo skušali izpeljati v pri
hodnjih letih. Čistilna na
prava za tehnološke vode pa
obratuje že od leta 2008, v
njej vodo očistijo, ohladijo

in vrnejo nazaj v proces,
tako da gre za zaprt krogo
tok. Tako se je poraba vode,
ki so jo nekdaj zajemali v
Savi, močno zmanjšala.
Obiskovalci, ki so jih na
ogledu vodili varnostni inže
nirji, so dobili tudi odgovore
na vprašanja glede ekologije
in vpliva na okolje. "Vodimo
odprto politiko, nimam česa
skrivati in zato tudi redno
pripravljamo takšne dneve
odprtih vrat," je še dejal Ka
nalec. V imenu krajanov se
je za možnost ogleda podje
tja zahvalila predsednica
Krajevne skupnosti Javornik
- Koroška Bela Maja Otovič.
Kot je dejala, se vprašanja
glede delovanja Acronija ne
nehno pojavljajo, zato so v
krajevni skupnosti veseli
takšnih dogodkov, kjer kra
jani lahko odgovore dobijo
iz prve roke.

www.oknamba.si
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO!
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OČESNA AMBULANTA
Titova 31, Jesenice, 
tel.: 04/5832-663
Optika Mesec Vida Mihelčič s.p., Cesta maršala Tita 31, Jesenice

KREKER D.O.O., KRIŽNA ULICA 19, LJUBLJANA

Na deponiji Mala Mežakla
urejajo sortirnico, za katero
je Občina Jesenice podelila
koncesijo podjetju Ekogor.
Kot je na novembrski seji
občinskega sveta povedal di
rektor Ekogorja Dušan
Marc, bo objekt začel delo
vati konec januarja (po prvo
tnih napovedih bi moral že
konec lanskega leta). Vzrok
za enoletno zamudo naj bi
bil predvsem v nenehno
spreminjajočih se zahtevah
države. V objekt so ta čas že
namestili del tehnologije,
preostalo naj bi še ta mesec,
ko naj bi tudi dobili elektri
ko, zgraditi so namreč mo
rali tudi transformatorsko
postajo in električni priklju
ček. Investicija je vredna 2,7
milijona evrov, od tega
osemdeset odstotkov pred

stavlja kredit Ekosklada,
dvajset odstotkov pa je las
tnih sredstev. Zmogljivost
sortirnice, v kateri bo šlo za
mehansko obdelavo odpad
kov, bo štirideset tisoč ton
letno, cena obdelave pa bo
37 evrov na tono. Od tega bo
koncesionar Občini Jesenice
plačeval tri evre koncesnine
za vsako tono obdelanih od
padkov. Glede na to, da je z
novo zakonodajo poleg me
hanske obdelave odpadkov
obvezna tudi druga faza, to je
biološka obdelava, je Ekogor
Jesenicam ponudil tudi pro
jekt izgradnje objekta za bio
loško obdelavo odpadkov.
Investicija je ocenjena na šti
ri milijone evrov, od tega bi
polovico pokrili s kreditom
Ekosklada, polovico pa iz las
tnih sredstev, je povedal
Marc. Izdelali so idejni pro
jekt z dvema različnima teh



Urša Peternel

- za novogradnje
- zamenjava starih oken
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Na Mali Mežakli bi koncesionar Ekogor poleg sortirnice uredil še objekt za biološko obdelavo odpadkov.
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Volitve in imenovanja
Urša Peternel
Na novembrski seji občin
skega sveta so v svet Osnov
ne šole Prežihovega Voran
ca imenovali Nihada Bala
gića, Matjaža Noča in Eriko
Repovž. V svet Osnovne šole
Koroška Bela so imenovali
Polono Brelih, Urško Brglez
Noč in Nino Robič. V svet
Gimnazije Jesenice so ime
novali Janka Pirca. Poleg
tega so razrešili zunanjo čla
nico odbora za družbene de

javnosti Marjetko Pospeh.
To je predlagala politična
stranka SDS, ki jo je za čla
nico tudi predlagala. Novi
predsednik občinskega od
bora SDS Žiga Jereb je na
mreč na komisijo za manda
tna vprašanja, volitve in
imenovanja poslal dopis, da
je Pospehova izstopila iz
stranke in zato tudi predla
gajo njeno razrešitev s funk
cije zunanje članice odbora,
je povedala predsednica ko
misije Vera Pintar.
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Vodja oglasnega trŽenja
Mateja Žvižaj
Nenaročenih prispevkov in pisem bralcev ne ho
noriramo. Dolžina prispevka za objavo ali pis
mo za rubriko Pisma bralcev sme obsegati naj
več tri tisoč znakov s presledki in ne sme biti
daljši od ene tipkane strani formata A4.

Jeseniške novice št. 21/letnik VIII so priloga časopisa Gorenjski glas št. 97, ki je izšel 6. decembra 2013.
Jeseniške novice so priložene Gorenjskemu glasu in brezplačno poslane v vsa gospodinjstva v Občini Jesenice, izšle so v
nakladi 25.970 izvodov. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče. Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor.
GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno
lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000
Kranj / Tel.: 04/201 42 00, fax: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je
poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: Moja Gorenjska, Letopis Gorenjska (enkrat letno),
TV okno in osemnajst lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,70 EUR,
redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20% popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji
9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega
obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.

