O B Č I N A
KRANJSKA GORA
OBČINSKI SVET

Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska Gora
tel.: 04-58 09 808, fax.: 04-58 09 824
http://www.kranjska-gora.si/
e-mail:jelincic@kranjska-gora.si

Št.: 032/1-3/04
Datum: 17.3.2004

Z A P I S N I K
13. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v ponedeljek, 15.3.2004 ob
17.00 uri v sejni sobi Občine.

PRISOTN-I(E): župan – Jure Žerjav, podžupan – Bogomir Košir in svetni-ki(ce) –
Robert Robič, Jože Zupančič, Jože Krivc, Emil Tavčar, Slavko Miklič, Franc Makše,
Branko Dolhar, Bojan Kordič, Miro Eržen, Klavdija Gomboc, Črtomir Kosmač, Žiga
Židan, Janez Mlinar, Gregor Benedik in Branislava Vovk.
OSTALI PRISOTNI VABLJENI: Občina – Jože Brudar, Rajko Puš, Egidija Košir
Mrovlje, Vida Černe, Vlasta Skumavc Rabič in Jaša Jelinčič, JPK – Henrika Zupan,
ČD SHW – Robert Bizjak, JEKO-IN Jesenice – Nuša Jelenc in Tamara Hribar,
RAGOR – Stevo Ščavničar.
PRISOTNI NOVINARJI: Mirko Rabič in Darinka Sedej ter snemalec ATM TV.
Seja se je snemala (tč.1,2,3,4,5,6,7).
Pred sejo so svetniki prejeli: Odgovor na pisne pobude (nadzorni odbor in osebni
dohodki), Sklepe 8. redne seje KS Dovje Mojstrana ter Pobudo za posredovanje
gradiva za seje občinskega sveta tudi svetnikom krajevnih skupnosti.
Med sejo so pri tč.5 prejeli še Pregled financiranja nalog RAGOR-ja v letu 2004, k tč.
7 pa pobudo svetnika Mlinarja Potopni stebriček in pobudo svetnika Tavčarja Prošnja
za posredovanje vprašanja občana Avgusta Oitzla.
Svetniki so najprej obravnavali
I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1. Obravnava in sprejem zapisnika 12. seje
Ad 1. Svetniki so zapisnik 12. seje prejeli v roku po pošti in nato s sklicem.
Brez razprave so soglasno (16) sprejeli
SKLEP 13/1: Potrdi se zapisnik 12. seje Občinskega sveta.
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Župan je predlagal dnevni red, ki so ga svetniki prejeli s sklicem. V razpravi o
dnevnem redu so sodelovali svetniki: Kordič (javni protest, ker odgovora na svoja
svetniška vprašanja ni prejel v roku 30 dni in ga je prejel šele pred sejo, predlagal je
dodatno točko Delo Nadzornega odbora), Tavčar (za obravnavo dela Nadzornega
odbora ni gradiva, do prihodnje seje naj se le-to pripravi in ob prisotnosti članov NO
naj se ta tema obravnava). Kordič se je strinjal, da se ta točka obravnava na naslednji
seji. Eržen (NO mora podati svoje videnje). Župan je poudaril, da je delo NO
samostojno, vendar bo zaprosil predsednika NO, da na naslednji seji pod posebno
točko poda poročilo o delu Nadzornega odbora Občine.
Svetniki so nato soglasno (16) sprejeli
II.

DNEVNI RED:

1. Osrednja tema – komunala in komunalna infrastruktura
2. a. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka – koncesijski akt – skrajšan
postopek
b. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarski javni službi
odvajanja in čiščenja – skrajšan postopek
3. Odlok o preoblikovanju JZ Osnovno zdravstvo Gorenjske – II. obravnava
4. Soglasje k cenam socialno varstvenih storitev pomoč na domu
5. Program dela in finančni načrt RAGOR-ja za leto 2004
6. Poročilo župana o delu med 12. in 13. sejo
7. Informacije, vprašanja in pobude
Ad 1. Obširno gradivo za obravnavo osrednje teme – komunala in komunalna
infrastruktura so svetniki prejeli s sklicem. Osnovno predstavitev je najprej podal
župan. V nadaljevanju je direktorica Henrika Zupan dodatno kratko predstavila letno
poročilo o delovanju JPK. V teku same razprave je tudi odgovarjala na vprašanja
svetnikov. V razpravi so sodelovali svetniki: Kordič (odbor za komunalo sicer ni bil
sklepčen, vendar je obravnaval problematiko, poškodbe na cestiščih, eko otoki,
ločevanje meteornih od fekalnih odplak, pokopališki red glede na raznolike spominske
plošče), Zupančič (stanje odvoza komunalnih odpadkov glede na sortiranje odpadkov,
odvoz dehidriranega blata iz čistilnih naprav, dolg Julijane, sanacija kmetijskega
zemljišča poškodovanega ob reševanju problemov ob lanskih poplavah, merjenje
dimniških emisij s strani dimnikarske službe, poračune za komunalne dajatve po
možnosti uskladiti, da ne bi bili vsi ob istem času). Nato je Rajko Puš obrazložil
izvajanje gospodarske službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v letu 2003. Še
posebej je poudaril, da se od koncesionarja striktno zahteva rešitev vseh reklamacijskih
zahtev. Poročilo o delovanju čistilne naprave Jesenice v letu 2003 je dopolnila Nuša
Jelenc, poročilo o obratovanju odlagališča za nenevarne odpadke Mala Mežakla v letu
2003 pa je dodatno obrazložila Tamara Hribar. V razpravi so nato sodelovali svetniki:
Miklič (pri pluženju cest so vozniki brez spremljevalcev na škodo zatrpanosti prehodov
do privatnih hiš in lokalov, Kranjska Gora prične z ločenim zbiranjem odpadkov do
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letne sezone, sanacija poškodovanih cest po gradnji kanalizacije, problem črpališča v
naselju Slavka Černeta), Zupančič (kako bodo izterjani dolgovi pri občanih, ki v roku
niso plačali priključnin, izpust fekalij v Pišnico pri Porentovem domu), Kordič
(vodooskrba v Gozd Martuljku, prevezave, vodovod na Dovjem, priključki na klasičen
način na Gobeli v Gozd Martuljku, komunalni redar pri urejanju parkiranja nima
potrebnih pooblastil, parkiranje ob dostopu k Martuljškim slapovom), Kosmač, ki je
kot tehnični vodja JPK odgovarjal tudi na vprašanja (vodovod v Gozd Martuljku je v
večini prenovljen, potreben bo še vodohran), Židan (premočno soljenje predvsem
pločnikov, pluženje javnih parkirišč, omejitev uporabe pirotehničnih sredstev,
neosveščenost vikendašev glede ločevanja odpadkov), Eržen (program odprave
ponavljajočih se napak na kanalizacijskih vodih zaradi mehanskih poškodb,
opazovalne točke na Savi ob izstopu iz naše Občine, vodovod Dovje mora nujno preiti
pod okrilje JP Komunala, plan pluženja, ki je na KS, predstaviti krajanom tudi v
grafiki, urgirati na CP za organizacijo posipanja ceste v Radovno, planirati ozvočenje
ob mrliških vežicah), Makše (ob letošnji situaciji dobro pluženje, odvoz na eko otokih
pa je zamujal), Robič (ali iz naslova oddaje odpadnih surovin nastajajo prihodki,
plačan je samo prevoz za odpadni papir, je pa manjši odvoz na Mala Mežaklo in v tem
je prihranek), Krivc (zaradi normalnega dela čistilne naprave nujno ločiti meteorno
vodo iz fekalne kanalizacije) in Tavčar (pretvorba terjatev do Julijane v lastniški delež
je lahko vprašljiva). Na vprašanja je odgovarjal tudi Robert Bizjak.
Po dolgi razpravi so svetniki sprejeli naslednje sklepe:
Soglasno (16) so sprejeli
SKLEP13/2: Občinski svet potrjuje letno poročilo JP Komunala Kranjska Gora
d.o.o. za leto 2003.
Soglasno (16) so sprejeli
SKLEP 13/3: Občinski svet potrjuje predlog uprave JPK, da bilančni dobiček leta
2003 ostane nerazporejen.
Soglasno (16) so sprejeli
SKLEP 13/4: Občinski svet potrjuje finančni načrt JPK za leto 2004 in plan
porabe amortizacije.
S 15 glasovi za in brez glasu proti so svetniki sprejeli
SKLEP 13/5: Občinski svet daje soglasje k morebitni konverziji terjatev do
podjetja Voda Julijana d.d. v lastniški delež.
Soglasno (16) so sprejeli
SKLEP 13/6: Občinski svet potrjuje Poročilo o izvajanju gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v letu 2003.
Soglasno (16) pa so sprejeli tudi
SKLEP 13/7: Občinski svet se je seznanil z delovanjem Čistilne naprave Jesenice
in obratovanjem Odlagališča Mala Mežakla.
Ad 2. Gradivo za obravnavo Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka –
koncesijski akt in Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarski javni
službi odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini, oba
po skrajšanem postopku, so svetniki prejeli s sklicem. Dodatno obrazložitev je najprej
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podal župan. Spremembe so pripravljene glede na veljavno zakonodajo. V razpravi in z
vprašanji so sodelovali svetniki: Eržen (ali se spremenijo odnosi do koncesionarja, se
ne spremenijo, ker se izloči le del območja Občine), Zupančič (pogodba s
koncesionarjem je dejansko podpisana že v smislu teh sprememb), Tavčar (naša
koncesija ni klasična koncesija, saj Občina ne prejema dajatev koncesije) in Kordič
(gradnja kanalizacije poteka po sprejetem sistemu, ki se mu zakonsko prilagajamo).
Odgovarjal je Rajko Puš.
Po razpravi so svetniki soglasno (16) sprejeli
SKLEP 13/8: Občinski svet občine Kranjska Gora sprejme Odlok o spremembah
in dopolnitvah odloka – koncesijskega akta za podelitev koncesije za izgradnjo
kanalizacijskega omrežja in izvajanja gospodarske javne službe zbiranja,
odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini
Kranjska Gora.
Prav tako soglasno (16) so svetniki sprejeli
SKLEP 13/9: Občinski svet občine Kranjska Gora sprejme Odlok o spremembah
in dopolnitvah odloka o gospodarski javni službi odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Kranjska Gora.
Ad 3. Gradivo za obravnavo Odloka o preoblikovanju JZ Osnovno zdravstvo
Gorenjske v II. obravnavi so svetniki prejeli s sklicem. Dodatno obrazložitev je podal
župan. Spremembe, ki jih je OS predlagal v I. obravnavi, so bile upoštevane.
Brez razprave so svetniki s 15 glasovi za in brez glasu proti sprejeli
SKLEP 13/10: Sprejme se Odlok o preoblikovanju Javnega zavoda Osnovno
zdravstvo Gorenjske.
Ad 4. Gradivo za obravnavo cen socialno varstvenih storitev pomoč na domu so
svetniki prejeli s sklicem. Dodatno obrazložitev je podala Vlasta Skumavc Rabič. V
razpravi je sodeloval svetnik Zupančič (lansko leto nastala izguba je tudi posledica
zmanjšanja naročnikov storitev).
Po razpravi so svetniki soglasno (16) sprejeli
SKLEP 13/11: Občinski svet občine Kranjska Gora daje Domu upokojencev dr.
Franceta Bergla Jesenice soglasje k ceni storitev za pomoč na domu in soglasje k
subvenciji k ceni storitve pomoč na domu v naslednji višini:
Cena storitve pomoč na domu
Cena ob nedeljah
Cena ob praznikih in dela prostih dnevih

SIT/uro

subvencija Občine

cena za uporabnika

1.783,00
2.496,00
2.675,00

983,00
1.376,00
1.475,00

800,00
1.120,00
1.200.00

Cene stopijo v veljavo 1.4.2004.
Prav tako soglasno (16) so sprejeli
SKLEP 13/12: Izguba izvajanja storitve pomoč na domu v višini 527.397,24 SIT iz
leta 2003 se izvajalcu storitve Domu upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice
krije iz proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2004.
Ad 5. Gradivo za obravnavo Programa dela in finančni načrt za leto 2004 RAGOR-ja
so svetniki prejeli s sklicem. Uvod v obravnavo je podal župan. Dodatno obrazložitev
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pa je podal Stevo Ščavničar, ki je svetnikom posredoval tudi pisno tabelo Pregled
financiranja nalog RAGOR-ja v letu 2004. Najprej je predstavil sanacijski program s
programom pokrivanja izgube v letu 2003, ki je v letošnjem letu že brezpredmeten, saj
je bila sanacija uspešna že v lanskem letu. Nato je obrazložil program dela za leto 2004
s finančnim načrtom in odgovarjal na vprašanja. V razpravi so sodelovali svetniki:
Miklič (sanacijski načrt je dokaj pesimističen, saj je bila sanacija uspešnejša od
predvidevanj, ni pregleda rezultatov dela), Eržen (z neizkušenimi kadri je zelo težko
delati programe, ali res Gorenjska potrebuje več agencij, neusklajenost priprav
programov na državni ravni, pri agenciji se dobijo splošne podlage, kapital pa sam išče
primerne projekte), Zupančič (gorenjsko regijo prehitevajo drugi, agencija naj bi
pripravila analizo stanja in predlagala programe), Gomboceva (RAGOR naj bi pomagal
občinskim strukturam in ne obratno, postavljen je bil za koordinatorja turizma na
Gorenjskem, ali bo izdelan celovit koncept razvoja turizma, čeprav Kranjska Gora ni
pristopila k temu projektu), Dolhar (pogreša konkretne projekte, recimo žičnice,
Planica), Kosmač (ali agencija prevzame rizik za morebiten neuspeh projekta, ni
konkretnih projektov), Košir (pomoči pri občinskih razvojnih programih nismo dobili
zaradi kadrovskih problemov na RAGOR-ju, ni pregleda nad razpisi za finančna
sredstva), Makše (direktor agencije nima zaupanja v sebe in v svoje ljudi) in Robič
(dober projekt nastane le ob absolutnem poznavanju problema, projekcija dela agencije
za našo Občino v letu 2004).
Po daljši razpravi so svetniki najprej soglasno (16) sprejeli
SKLEP 13/13: Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil s Sanacijskim
programom RAGOR-ja.
Nato pa so ob prisotnosti 16 svetnikov s 6 glasovi za in dvema glasovoma proti sprejeli
SKLEP 13/14: Občinski svet občine Kranjska Gora soglaša s Programom dela in
finančnim načrtom RAGOR-ja za leto 2004.
Ad 6. Glede na pozno uro bo župan poročilo o delu med 11. in 13. sejo pripravil pisno,
svetnikom pa je predstavil le nekaj glavnih dogajanj:
- bil je na posvetu županov na ministrstvu v Ljubljani na temo pokrajine,
- posvet o občinskem redarstvu,
- sestanek z direktorjem DRSC-a na temo investicij na državnih cestah,
- sestanki s službami vlade, Podkloštra in Trbiža glede srečanja 30. aprila in 1. maja
na Tromeji,
- ministrstvo za gospodarstvo je izdalo odločbo o zaokroženem turističnem območju,
ki poleg občin Kranjska Gora in Bohinj vključuje tudi občino Jesenice. Sredstva
koncesije od igralnice naj bi se delila med te občine po ključu, ki bi ga same
dogovorile. Predlog delitve je 77 %, 9% in 14%,
- dve pomembni prireditvi, svetovno prvenstvo v Planici in Pokal Vitranc.
Ad 7. Svetniki so v informacijah prejeli dopis radovljiškega župana Stuška o njihovem
podpisu pogodbe z občino Logatec o odlaganju odpadkov na deponijo v Logatcu.
Zato podaljšanje pogodbe z Občino Radovljica o odlaganju komunalnih odpadkov na
Malo Mežaklo ni potrebno.
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O pobudi obravnave dela nadzornega odbora Občine je bilo na začetku seje
dogovorjeno, da se povabi NO, ki predstavi svoje delo na naslednji seji.
Podatki o osebnih dohodkih nekaterih zaposlenih na občinski upravi so bili
posredovani v pisni obliki pred sejo, kljub temu, da Zakon o sistemu plač v javnem
sektorju še ni stopil v veljavo. V razpravi o plačah so sodelovali svetniki: Kordič,
Kosmač in Zupančič.
Pred sejo je svetnik Mlinar posredoval pobudo, da se gradiva za seje Občinskega sveta
posredujejo tudi svetnikom v krajevnih skupnostih. Dodatno obrazložitev je podal
svetnik Mlinar sam. Župan je že sprožil pobudo o racionalizaciji pošiljanja gradiv in
sicer se bodo gradiva, ko bo to možno, pošiljala po elektronski pošti. Potekajo sestanki
s predsedniki KS. Zapisniki teh sej naj se posredujejo tudi članom OS. V razpravi so
sodelovali svetniki: Kordič, Robič, Gomboceva, Košir, Kosmač, Dolhar, Zupančič,
Miklič in Makše.
Mnenja so bila različna, po končani razpravi pa so svetniki z 11 glasovi za in enim
glasom proti sprejeli
SKLEP 13/15: Svetnikom Krajevnih skupnosti, ki bodo to želeli, se pošiljajo tudi
gradiva za seje Občinskega sveta.
Svetnik Mlinar je postavil vprašanje zaprtje trga na Gorici pred cerkvijo, ki je
zaživelo, sedaj pa potopni stebriček, ki ureja to zaprtje, že dalj časa ne dela. Posredoval
je pisna vprašanja na to temo. Pisni odgovor bo posredovan na naslednji seji.
Svetnik Tavčar je posredoval prošnjo občana Oitzl Avgusta, da na občinskem svetu
predstavi probleme ureditve fasad ob glavni cesti, predvsem v Gozd Martuljku ob
magistralni cesti. Ob pluženju in posipanju se fasade poškodujejo. Postavlja se
vprašanje smiselnosti urejanja teh fasad.
Župan se je zahvalil podžupanu Koširju za delo, ki ga je opravil ob bolezenski
odsotnosti v.d. direktorice LTO-ja.

Seja je bila zaključena ob 22.25 uri.

Zapisal:
Jaša Jelinčič

Zapisnik 13. seje

Župan:
Jure Žerjav, prof.

