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Št.: 19/2-2006
Datum: 13.12.2006

ZAPISNIK
3. seje sveta KS Kranjska Gora, ki je bila v torek, 12.12.2006, ob 19. uri, v sejni sobi
občine Kranjska Gora.
Prisotni: Albreht Anton - KS, Cuznar Mirko - KS, Cuznar Samo - KS, Žerjav Mirjam - KS,
Jakelj Janko - KS, Hrovat Marija – VO, Cizelj Sebastijan – VO, Zupan Henrika – JPK,
Brudar Jože – Občina kranjska Gora, Lavtižar Špela – tajnica KS
Odsotnost so opravičili: Miklič Slavko - KS, Kerštajn Robert - KS, Košir Martina – VO,
Kosmač Črtomir – JPK
Neopravičeno odsoten: Modrič Vitomir
Seja je posneta na eno avdio zgoščenko.
Predlagan je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 2. seje
2. Komunalna problematika
3. Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest
4. Pregled gradiva 2. seje OS
5. Predlogi in pobude
• Zaprosilo za mnenje glede novoletne prireditve pred hotelom Vitranc
• Dodatni predlogi k imenovanju članov odborov in komisij pri OS
Dnevni red je bil soglasno potrjen z dvigom rok.
K točki 1.
Predsednik je prebral zapisnik 2. seje sveta KS. Po kratki razpravi so prisotni sprejeli
Sklep:
Svet KS Kranjska Gora potrjuje sklepe, sprejete na 2. seji, dne 29.11.2006.
K točki 2.
Prisotni so največ pozornosti namenili komunalni problematiki vasi Podkoren, o kateri je bilo
veliko rečenega že na zboru krajanov v Podkorenu, dne 23.11.2006. Predsednik je povedal, da
so ga člani, ki so bili v svetu KS in VO opozorili, da OS in uprava ne upoštevata mnenj sveta
KS in glede tega izrazil nezadovoljstvo. Upa, da se bodo stvari spremenile.
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ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV:
Predsednik Albreht Anton je najprej izpostavil problematiko odvoza odpadkov. Problem
nastaja pri odvozu ločenih odpadkov na eko – otokih, pa tudi pri odvozu odpadkov iz
gospodinjstev. Meni, da bi bilo nujno potrebno urediti nadzor nad odlaganjem na eko – otoke,
sprejeti pa bi bilo potrebno tudi določene ukrepe, ki bi tiste občane, ki pred hišo nimajo
svojega zabojnika za smeti, prisililo v nakup le – tega. Za nadzor nad eko – otoki bi bila po
njegovem ena izmed rešitev namestitev kamer.
Henrika Zupan mu je pojasnila, da so kamere res ena od rešitev, pri čemer je potrebno
upoštevati določila Zakona o varstvu osebnih podatkov, obenem pa se posnetki v kazenskem
postopku ne upoštevajo kot dokazni material. Direktorica JPK je opozorila tudi, da so ljudje
premalo osveščeni in veliko težav izvira prav iz nepravilnega ločevanja odpadkov.
Krajani izražajo svoje nezadovoljstvo tudi zaradi puščanja, oz. ne pobiranja vreč z odpadki,
ki so postavljene poleg zabojnika.
Henrika Zupan je prisotne seznanila, da so pri izračunu upoštevali, da vsaka oseba ustvari
približno 40 l odpadkov na teden. Na osnovi tega podatka, je bila izračunana cena odvoza.
Takrat eko – otokov še ni bilo. Ko so eko – otoke naredili, se je količina odpadkov v
zabojnike gospodinjstev zmanjšala za cca. 50%, saj se odpadna embalaža odlaga na eko –
otoke in ne več v zabojnike. Občanom so svetovali, koliko velike zabojnike potrebujejo.
Glede vrečk, postavljenih ob zabojnikih, je povedala, da so jih nekaj časa pobirali, vendar jih
je bilo vedno več. Rešitev, ki bi morda pomagala k izboljšanju stanja, bi bile vrečke z
logotipom JPK. Z nakupom omenjene vrečke bi bilo evidentirano plačilo odvoza odpadkov,
ki niso v zabojniku.
Prisotni so izrazili tudi mnenje, da bi bila smiselna postavitev pet kubičnih zabojnikov za
kosovne odpadke.
Henrika Zupan je pojasnila, da bi bilo to mogoče, če bi bili ljudje disciplinirani. Ker pa so v
zabojnike vozili gradbeni material in odpadke, ki ne sodijo vanje, so bili prisiljeni zabojnike
umakniti. Iz navedenih razlogov, bi morala JPK večkrat dnevno zabojnike prazniti, kar pa
niso zmogli. Namesto zabojnikov za kosovne odpadke, se vsako leto dvakrat, v času čistilnih
akcij, organizira odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev.
Cuznar Samo je direktorici očital, da je pri odvozu odpadkov z eko – otoka opazil, da je
delavec iz vseh zabojnikov stresel odpadke skupaj in jih odpeljal
Henrika Zupan je na podlagi opisa, ki ga je podal Cuznar, povedala, da je bil to star
tovornjak, s katerim so prišli spraznit zabojnik za steklo, ki je še ostal v Podkorenu. JPK
pobira vse frakcije z istim avtomobilom, vendar ne na enkrat. Z malim avtom pobirajo
pločevinke in plastenke, z velikim pa papir in steklo, kar lahko s papirji tudi dokažejo.
Cizelj Sebastijan je predlagal, naj bi se za zabojnike na eko – otokih po potrebi praznilo
večkrat na teden.
Henrika Zupan je povedala, da bi bilo to mogoče, vendar pa bi bila posledica višja cena
odvoza. Občina je 20% lastnica odlagališča na Mali Mežakli. Prostor maksimalno izkorišča
Brudar Jože je prisotne seznanil, da potekajo dogovori med župani občin Zgornje Gorenjske,
da bi ustanovili skupno inšpekcijsko službo, ki bi bila organizirana za posamezna področja
(odlaganje odpadkov, kanalizacija, ceste, odvodnjavanje in podobno), obenem pa bi kot
prekrškovni organ kršitve lahko sankcionirala.
Žerjav Mirjam je vprašala, ali bi bilo možno zbirati na eko – otoku tudi nevarne odpadke.
Henrika Zupan je pojasnila, da tudi nevarnih odpadkov ne smemo zbirati skupaj, ampak jih je
potrebno zbirati ločeno.
Albreht Anton je predlagal, naj se v zvezi z omenjeno tematiko napiše članek v
Zgornjesav'ca, prisotni so se s tem strinjali, Henrika Zupan pa je obljubila, da bo članek
napisala.
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DIVJA ODLAGALIŠČA
Žerjav Mirjam je opozorila na nastajanje divjih odlagališč gradbenih odpadkov v Podkorenu
in ob poti od golf igrišča proti Gozdu Martuljku. Opozorila je tudi na odlagališče za
ključavničarsko delavnico pri Bizjaku, vendar je Henrika Zupan pojasnila da imajo tam
skladišče starih zabojnikov, ki jih potrebujejo za prireditve, da pa bo z izgradnjo komunalne
baze zadeva rešana. Problematična je tudi deponija za pesek na zemljišču AS kranjska Gora.
Pričakuje, da bo inšpekcijska služba vzpostavila red tudi na tem področju.
PLUŽENJE
Pluženje je najbolj problematično na področju podbrega in parkirišča v Podkorenu.
Jakelj Janko je vprašal, ali obstajajo prioritete pluženja. Henrika Zupan je pojasnila, da
prioritete pluženja obstajajo. Za vsako leto posebej se naredi plan. Večinoma so ceste
razdeljene v I. in II. prioritetni razred. III. n IV. prioritete je zelo malo. Prioritete so objavljene
na spletni strani JPK.
Jakelj Janko je opozoril, da bi morali delavci v času sneženja delati pospešeno in naj se nebi
izgovarjali na prioritete. Stroji bi morali biti izkoriščeni stoodstotno.
Jože Brudar je pojasnil, da je mehanizacije v krizni situaciji premalo, v slabi zimi pa preveč.
Kooperantov JPK nima, ker je med njimi in lastniki zemljišč prihajalo do sporov.
Albreht Anton je apeliral, naj se zagotovijo sredstva za nakup nove mehanizacije – Bob cat.
Prisotni so imeli več pripomb tudi na vzdrževanje pokopališč. Delavci, ki kosijo travo na
pokopališčih, naj bi kdaj pa kdaj poškodovali kakšen nagrobnik, trave ne odstranijo z
nagrobnikov ipd.
Mirjam Žerjav je vprašala, kdo skrbi za parcele, ki nimajo lastnika, kot so parcela nasproti
hotela Lek, vrt okoli hiše, kjer je včasih živel Gazvoda, ravnatelj šole in druge, okolica
TGC…
Cuznar Samo je prosil, da bi se obrezala lipa v Podkorenu. Na podlagi kratke razprave so
prisotni sprejeli
Sklep:
V proračunu za leto 2007 je potrebno zagotoviti sredstva za obrezovanje lipe v
Podkorenu in Kranjski Gori.
K točki 3.
Namen 4 – letnega plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest je podrobneje predstavil Jože
Brudar. Prisotni na plan niso imeli pripomb.
K točki 4.
Prisotni so se seznanili z gradivom za 2. sejo OS. Na gradivo niso imeli pripomb.
K točki 5.
Pierot d.o.o. je na Občino Kranjska Gora dne 4.12.2006 posredoval vlogo za izvedbo
silvestrovanja na prostem in sicer pred hotelom Vitranc. Vodja oddelka za okolje in prostor je
prosil za mnenje VO.
Sklep:
VO Podkoren in člani sveta KS se strinjajo z izvedbo prireditve.
Dne 6.12.2006, je bilo na sedež KS Kranjska Gora posredovano obvestilo o zbiranju
predlogov na NO Občine, za Žirijo za priznanja in za Svet glasila občine Kranjska Gora.
Prisotni so soglasno sprejeli
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Sklep:
V komisijo za priznanja svet KS predlaga Janka Jaklja, v NO na Hrovat Marijo.
Seja je bila zaključena ob 21.50.

Pripravila:
Špela Lavtižar,
Višji referent II
PREDSEDNIK SVETA KS:
Albreht Anton

Poslano:
• Člani sveta KS
• OS
• Občina Kranjska Gora, Jože Brudar
• arhiv
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