
 

 

 

          
SREČANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO      
           Jesenice, 21. junij 2021 
 
Na srečanju družbe SIJ Acroni z lokalno skupnostjo, ki je potekalo v mesecu maju 2021, smo krajanom 
predstavili srednjeročne načrte na področju Belškega polja, potek urejanja območja PTO (Odlagališče 
Javornik), potek projekta izgradnje nove cestne povezave do obrata Predelava debele pločevine ter 
različna sodelovanja z lokalno skupnostjo.  
 
1.) NAČRTI NA PODROČJU BELŠKEGA POLJA 

Na območju Belškega polja se preučuje možnost ureditve zemljišča v okviru namembnosti in sicer 
postavitev platoja s halo za namen skladiščenja jeklarskega vložka.  

Odlaganje jeklenega odpadka zdaj poteka na prostem, z novo halo za skladiščenje pa bi slednje 
potekalo v notranjih prostorih ter bi bilo ustrezno zaščiteno z betonsko ograjo z dvojno funkcijo -  
kot protihrupna zaščita (na SV strani zunanjega platoja) ter kot zaščita za odlaganje jeklenega odpadka.  

Izvedba načrta je mogoča med letoma 2022 in 2023 ter je odvisna od dinamike pridobitve gradbenega 
dovoljenja. Načrt na območju predvideva tudi novo poljsko pot za nemoten dostop krajanov. 

2. UREJANJE OBMOČJA PTO (ODLAGALIŠČE JAVORNIK) 

V letu 2019 smo pripravili projekt ureditve območja PTO (Odlagališče Javornik), ki povzema vse zahteve 
iz okoljevarstvenega dovoljenja. V letu 2020 smo pričeli z ureditvenimi deli na območju, v letu 2021 z 
deli nadaljujemo. Zaključek projekta ureditve območja PTO je predviden v letu 2022. 

Na območje PTO se ne dovaža žlindra, temveč mineralni produkt, ki nastaja po procesu predelave 
žlindre. Za mineralni produkt imamo pridobljen certifikat, ki dokazuje, da gre za ustrezen in zdravju 
neškodljiv material. Mineralni produkt se bo uporabil za zapolnitev manjkajočega materiala skladno s 
slovenskim tehničnim soglasjem, ki dovoljuje uporabo za nasipe.  

Nadzor nad projektom kot naročnik izvaja SIJ Acroni, za dodatni nadzor smo angažirali zunanjega 
izvajalca, ki ima s tovrstnimi projekti ustrezne izkušnje. Ob zaključku projekta bodo uporabljeni vsi kupi 
zemljine in mineralnega produkta, ki se trenutno skladiščijo na območju za namen ureditve. Končni 
izgled območja po zaključku projekta bosta urejena plato in brežina, ki bo zatravljena. 

3. IZGRADNJA NOVE CESTNE POVEZAVE DO PDP 

Od sredine februarja 2021 dalje smo po pridobitvi gradbenega dovoljenja in prijave začetka del na 
upravno enoto že izvedli: prestavitev energetske infrastrukture, cevovodov za hladilno in hidrantno 
vodo, pitno vodo, komprimiran zrak, kisik ter delno zemeljski plin in toplovod, postavljen je bil nov 
energetski most preko dovozne ceste, izvedena je bila premestitev vseh telekomunikacijskih vodov  
(SIJ Acroni in T2), priprava cevi za dokončanje 4. faze gradnje itn. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
22. maja 2021 je Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) z izvajalcem (Rafael d.o.o.) pričela z izgradnjo 
novega podvoza, ki bo trajala predvidoma mesec dni. Dela izgradnje podvoza in nadgradnje železniške 
proge potekajo vzporedno, prehod preko območja je v tem času iz varnostnih razlogov prepovedan. 
Nadaljevanje projekta je delno odvisno od potrditve sofinanciranja DRSI novega semaforiziranega 
križišča na državni cesti (projekt sofinancirata tudi SIJ Acroni in Občina Jesenice). 
 
4. SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO  
 
A.) Izgradnja poligonov 

 V letu 2021 letu bomo na Gorenjskem postavili dva 
jeklena poligona za vadbo na prostem: na Jesenicah in v 
Kranju. Jekleni poligon na Jesenicah bo postavljen pri  
OŠ Toneta Čufarja. Od leta 2014 dalje je Skupina SIJ 
zgradila 14 jeklenih poligonov za vadbo na prostem,  
do konca leta 2022 jih bomo zgradili skupaj 20.  
 

 

Prvi grbinasti poligon iz žlindre bomo zgradili v letošnjem letu na 
Gorenjskem in sicer v Kranju, končan naj bi bil predvidoma v 
mesecu avgustu. Najkasneje v letu 2022 bomo postavili grbinasti 
poligon tudi na Koroški Beli (pri TVD Partizan). 

 
 
B.) Slovenska bakla 

V sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije - Združenjem športnih zvez (OKS – 
ZŠZ) širimo vrednote olimpizma in prebujamo jekleno voljo s slovensko baklo, ki je 
deloma izdelana iz Sijevega jekla. Slovenska bakla se je že podala na pot po Sloveniji, 
obiskala pa bo vseh 212 slovenskih občin, med drugim tudi Jesenice (10. julija). 

 
C.) Delamo korake za male junake  

V okviru akcije Delamo korake za male junake bomo tudi v letošnjem letu del 
sredstev, ki jih bomo zaposleni pridobili s hojo, tekom ali kolesarjenjem, namenili 
lokalni skupnosti na Jesenicah. Naš cilj v letu 2021 je prehoditi, preteči ali 
prekolesariti 4.000 km. V letu 2019 smo tako pridobljena sredstva namenili učencem 
OŠ Koroška Bela. 

 
D.) Dan sodelovanja z lokalno skupnostjo 
 
Tudi letos načrtujemo Dan sodelovanja z lokalno skupnostjo, seveda če bodo 
razmere s koronavirusom to omogočale. V preteklih letih smo pomagali jeseniškim 
prostovoljnim gasilcem, ustvarjali smo z mladimi v stiski društva Sonček, sodelovali 
pri urejanju šole in okolice OŠ Koroška Bela, razveseljevali starejše občane Doma 
upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice …  


