OB Č I N A
KRANJSKA GORA
OBČINSKI SVET

Št.:

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

Datum: 25.04.2012
Z A P I S N I K

15. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 25.04.2012 ob 17.00 uri v sejni
sobi Občine.
PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
 ŽUPAN: Jure Žerjav
 ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Anton Požar, Jože Zupančič, Blaž
Knific, Vesna Kovačič, dr. Janez Mlinar, Robert Plavčak, Slavko Mikič, Bogdan Janša,
Robert Kerštajn, Cvetka Pavlovčič, Vlasta Kotnik, Gregor Benedik, Janja Dolhar, Mojca
Kelvišar in Mirjam Žerjav (15 od 16)
Matevž Podrekar - odsoten
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Egidija
Košir Mrovlje, Henrika Zupan, Robert Bizjak, Ivan Hočevar, Marija Falak Zupančič,
Tomislav Ličen ter Marko Vetrih.
 PRISOTNI NOVINARJI: ATM TV
Seja je posneta na 1 avdio zgoščenko.
Gradivo in zvočni zapis seje je objavljen tudi na internetni strani http://obcina.kranjska-gora.si/
(občina, občinski svet).
Župan Jure Žerjav je vse prisotne lepo pozdravil. Poleg gradiva, ki so ga prejeli s sklicem, so
naknadno prejeli še dopis Skupnosti občin Slovenije direktorju Pošte, odgovore na vprašanja s 14.
seje Občinskega sveta, zapisnik Statutarno pravne komisije, zapisnik Odbora za gospodarstvo in
gospodarske javne službe, zapisnik Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami, mnenje sveta KS Kranjska Gora ter zapisnik Komisije za MVVI.
Najprej so obravnavali zapisnik 14. seje.
I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1.

Obravnava in sprejem zapisnika 14. seje

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je dal v obravnavo in sprejem zapisnik 14. seje. Člani občinskega sveta so
zapisnik prejeli s sklicem.
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Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 15/1: Potrdi se zapisnik 14. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Župan Jure Žerjav je predstavil dnevni red ter pojasnil, da z dnevnega reda umika točko 3. Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za Planico (R/R1). Razlog je v tem, da
pripravljavec še vedno ni dobil soglasij.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
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DNEVNI RED:
Komisija za MVVI:
- Imenovanje dodatnega člana v Sveta zavoda LTO – zavoda za turizem občine Kranjska Gora
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kranjska Gora – skrajšani postopek
Analiza organiziranosti lokalnih gospodarskih javnih služb v občini Kranjska Gora
Odlok o občinskih gospodarskih službah v občini Kranjska Gora – skrajšani postopek
Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Kranjska Gora
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kranjska – skrajšani
postopek
Soglasje za odlaganje preostanka odpadkov na odlagališču Mala Mežakla iz drugih občin
Letno poročilo 2011, poslovni načrt za leto 2012 in plan porabe amortizacije v letu 2012 –
Komunala Kranjska Gora d.o.o.
Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
voda za leto 2011 – WTE Projektna družba Kranjska Gora d.o.o., Služba za gospodarstvo in
gospodarske javne službe
Poročilo o obratovanju CČN Jesenice in odlagališča za nenevarne odpadke Mala Mežakla za
leto 2011 – JEKO-IN d.o.o. Jesenice
Odlok o oglaševanju in plakatiranju v občini Kranjska Gora – I. obravnava
Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v Kranjski Gori – predstavitev projekta izdelave
študije
Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Kranjska
Gora za leto 2011
Predlog zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2011
Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pregledom izvajanja proračuna Občine Kranjska
Gora v letu 2011, s posebnim nadzorom področja javna naročila investicijske narave,
investicijske odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter investicijske
odhodke na področju investicijskega vzdrževanja in obnov
Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2011
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine v letu 2012
Vprašanja in pobude
Informacije

V razpravi je sodeloval:
Robert Plavčak: Pri 5. točki je potrebno določiti po kakšnem postopku se odlok sprejema.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se sprejema po skrajšanem postopku in se s tem dopolni ta točka
dnevnega reda.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani dnevni red z dopolnitvijo v 5. točki.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo obravnavali Imenovanje dodatnega člana v Sveta zavoda
LTO – zavoda za turizem občine Kranjska Gora.
Slavko Miklič je prisotne seznanil z zapisnikom Komisije za MVVI in podal predlog sklepa o
imenovanju dodatnega člana v Svet zavoda LTO – zavoda za turizem občine Kranjska Gora.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 15/2: Občinski svet Občine Kranjska Gora v Svet zavoda LTO – Zavod za turizem
občine Kranjska Gora imenuje svetnico Cvetko Pavlovčič.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 8
PROTI – 6

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo obravnavali Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Kranjska Gora – skrajšani postopek. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Boštjan Brezovnik z Inštituta za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor je podrobneje
predstavil spremembe in dopolnitve statuta.
V razpravi so sodelovali:
Robert Plavčak: Pojasnil je, da je Statutarno pravna komisija pregledala spremembe statuta in
predlagala, da jih občinski svet sprejme v predlaganem besedilu.
Jože Zupančič: Ni se strinjal, da v statutu črtajo dimnikarsko službo. Izrazil je prepričanje, da bo
dimnikarska služba prešla nazaj na lokalno raven.
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Boštjan Brezovnik je pojasnil, da se glede na sedaj veljavno zakonodajo mora ta javna služba črtati,
ker je prešla med gospodarske javne službe, ki jih izvaja država. V kolikor pa bo to z zakonodajo
kasneje spremenjeno, se bo to upoštevalo, ko bo sprememba sprejeta.
Po razpravi je župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 15/3: Sprejmejo se Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kranjska Gora skrajšani postopek.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo pri tej točki obravnavali Analizo organiziranosti lokalnih
gospodarskih javnih služb v občini Kranjska Gora. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Boštjan Brezovnik z Inštituta za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor je podrobneje
predstavil pripravljeno gradivo. Analiza je podala stanje o organiziranosti lokalnih gospodarskih
javnih služb v občini.
V razpravi so sodelovali:
Robert Plavčak: Pojasnil je, da je pričakoval, da imajo to področje bistveno bolj urejeno, kot je
pokazala analiza. Zanimalo ga je, zakaj je prišlo do tega?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da občina deluje v skladu z zakonodajo. Zadeve, ki nimajo
opredeljene z odloki, se izvajajo na podlagi zakonodaje.
Rajko Puš je pojasnil, da je približno 500 aktov, ki urejajo področje varstva okolja. Ti akti pa se
tako rekoč dnevno spreminjajo. V lanskem letu so sprejeli dva pomembna odloka. Po sprejetju obeh
odlokov je država nato sprejela novi uredbi. Besedili odlokov morajo sedaj uskladiti z zakonodajo.
Jože Zupančič: Akt o ustanovitvi javnega zavoda JP Komunala so sprejeli leta 1995, ko se je
ustanovila tudi občina. Akt je sprejel občinski svet.
Boštjan Brezovnik je pojasnil, da so pravni akt sprejeli s takrat uveljavljeno prakso, ki pa ni bila
usklajena z zakonodajo. Akt bi morali sprejeti kot odlok.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 15/4: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil z vsebino Analize
organiziranosti lokalnih gospodarskih javnih služb v občini Kranjska Gora, ki jo je pripravil
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo obravnavali Odlok o občinskih gospodarskih službah v
občini Kranjska Gora – skrajšani postopek. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Boštjan Brezovnik z Inštituta za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor je podrobneje
predstavil vsebino Odloka o občinskih gospodarskih službah v občini Kranjska Gora.
V razpravi je sodeloval:
Robert Plavčak: Pojasnil je, da je Statutarno pravna komisija pregledala Odlok o občinskih
gospodarskih službah v občini Kranjska Gora in predlagala, da ga občinski svet sprejme v
predlaganem besedilu.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 15/5: Sprejme se Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Kranjska
Gora – skrajšani postopek.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo obravnavali Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kranjska Gora – skrajšani
postopek. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Boštjan Brezovnik z Inštituta za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor je podrobneje
predstavil vsebino Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki v Občini Kranjska Gora.
V razpravi so sodelovali:
Robert Plavčak: Pojasnil je, da je Statutarno pravna komisija pregledala Odlok o načinu opravljanja
obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kranjska Gora
– skrajšani postopek in predlagala, da popravijo napake v 46. členu (napačno naveden člen). Drugih
pripomb pa komisija ni imela.
Anton Požar: Pojasnil je, da je Odlok obravnaval tudi Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne
službe in na besedilo odloka ni imel pripomb.
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Jože Zupančič: Zanimalo ga je, kakšno življenjsko dobo imajo odloki, ki jih sprejemajo? Koliko je
v odlok umeščene evropske zakonodaje?
Boštjan Brezovnik je pojasnil, da je v Sloveniji problem, ker nimajo trajne zakonodaje. V Odloku je
upoštevana vsa evropska zakonodaja.
Robert Plavčak: V 34. členu je zapisano, da je potrebno najmanj 2 krat letno obveščati uporabnike.
Predlagal je, da bi določili 4 krat letno obveščanje uporabnikov.
Boštjan Brezovnik je pojasnil, da obveščanje lahko bolj natančno predelijo s programom ravnanja z
odpadki.
Bogdan Janša: Zanimalo ga je, če imajo pogodbeno določeno sodelovanje z inštitutom?
Boštjan Brezovnik je pojasnil, da se občina ne zavezuje, da bi morala sodelovati samo z inštitutom.
Občina sklepa z njimi letno pogodbo za objavo aktov.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 15/6: Sprejme se Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kranjska Gora – skrajšani postopek.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za
opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini
Kranjska – skrajšani postopek. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Boštjan Brezovnik z Inštituta za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor je podrobneje
predstavil Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kranjska – skrajšani postopek.
V razpravi je sodeloval:
Robert Plavčak: Pojasnil je, da je Statutarno pravna komisija pregledala Odlok o predmetu in
pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Kranjska – skrajšani postopek in predlagala, da ga občinski svet
sprejme v predlaganem postopku.
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Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 15/7: Sprejme se Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje
obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini
Kranjska Gora – skrajšani postopek.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Soglasje za odlaganje preostanka odpadkov na odlagališču
Mala Mežakla iz drugih občin. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Rajko Puš je podal podrobnejšo obrazložitev. Predlagani sklep je usklajen z občinama Jesenice in
Žirovnica.
V razpravi je sodeloval:
Jože Zupančič: Predlagal je, da se občinski svet o kakršnih koli spremembah obvešča.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani sklep:
SKLEP 15/8: Občinski svet Občine Kranjska Gora soglaša z odlaganjem preostanka
odpadkov iz drugih občin na odlagališču Mala Mežakla, po ceni 85 €/tono odloženih
odpadkov, v okviru skupno dovoljene letne količine odloženih odpadkov 32.090 ton, ki je
določena v Okoljevarstvenem dovoljenju št. 35407-5/2009-18, z dne 19.11.2011. Za podpis
ustreznih pogodb pooblašča župana Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko
• Letno poročilo 2011, poslovni načrt za leto 2012 in plan porabe amortizacije v letu 2012 –
Komunala Kranjska Gora d.o.o.;
• Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
voda za leto 2011 – WTE Projektna družba Kranjska Gora d.o.o., Služba za gospodarstvo in
gospodarske javne službe
• Poročilo o obratovanju CČN Jesenice in odlagališča za nenevarne odpadke Mala Mežakla za
leto 2011 – JEKO-IN d.o.o. Jesenice.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
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Henrika Zupan je podrobneje predstavila Letno poročilo 2011, poslovni načrt za leto 2012 in plan
porabe amortizacije v letu 2012 – Komunala Kranjska Gora d.o.o.
V razpravi so sodelovali:
Anton Požar: Poročila so obravnavali tudi na Odboru za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
Posebnih pripomb pa na seji ni bilo.
Blaž Knific: Zakaj na eko otoku še ni zabojnikov za stara oblačila? Kako je z vodarno? Zakaj se
razlikujejo podatki (JP Kranjska Gora – JEKO-IN) o dovozu na Malo Mežaklo? Koliko je sedaj
zabojnikov za zbiranje ekoloških odpadkov? Kdo vzdržuje javne površine? Kako bodo reševali
vodooskrbo, saj so bili vzeti vzorci vode zaskrbljujoči? Zadnji cenik za podražitev cen strojev je bil
v letu 2008. Presenetilo ga je, da glede na podražitev naftnih derivatov niso predlagali podražitev
storitev. Ali bodo kupili novo vozilo z dvigalom? Zanimali so ga pogoji za odlaganje blata čistilne
naprave na kompostarno? Še vedno ni zaživela nadstrešnica posipnih materialov. Zanimalo ga je,
kako je s pridobitvijo ISO standardov? Ponovno je opozoril, da vreče za smeti niso primerne za naši
turistično občino.
Henrika Zupan: Stara oblačila zbirajo na zbirnem centru. Glede vodarne je pojasnila, da je
nasprotna stranka odstopila od mediacije, zato se bo zadeva reševala naprej na sodišču. Razlika med
podatki je nastala zaradi tujega dovoza. Nekaj časa so občani lahko vozili na odlagališče brez
soglasja. Ekoloških zabojnikov je okoli 600. Ostali občani so se odločili, da bodo kompostirali
biološke odpadke na lastnih zemljiščih. Javne površine vzdržuje JP Komunala. Vzorci vode so
največkrat vzeti pri končnih potrošnikih. V večini vzorcih je bila samo ena bakterija. Vodooskrba je
v občini varna. Kupili bodo novo vozilo z javnim razpisom. V okoljevarstvenem dovoljenju je
omogočeno, da se blato odlaga v kompostarni. Cena na tono odlaganja naj bi bila 65€. Glede
skladiščenja posipnih materialov je pojasnila, da v vrečah skladiščijo sol. Stroški za pridobitev
standardov zahtevajo okoli 20.000€ sredstev. V več mestih v Evropi je že videla, da uporabljajo
vreče za smeti.
Župan Jure Žerjav je bil mnenja, da dokler JP Komunala deluje z dobičkom ni razloga za podražitev
storitev.
Bogdan Janša: Dobili so obvestilo, da JP Komunala odvaža greznične gošče samo z območja Belce
in po potrebi od tam, od koder koncesionar ne more. Zanimalo ga je, kakšen imajo poslovni odnos s
koncesionarjem? Na podlagi katerega cenika izdajajo račune za odvoz greznične gošče? Kako je s
spremembo Odloka o pokopališki dejavnosti? Predlagali so, da bi se cene tekoče usklajevale. Kako
je z namestitvijo koškov za pasje odpadke? Kako je z avtobusnimi postajališči? Glede sanacij
poškodb cestišč je pogrešal bolj natančne podatke.
Henrika Zupan: S koncesionarjem imajo sklenjeno pogodbo v kateri je določena tudi cena.
Pripravlja se nov odlok o pokopališki dejavnosti, kjer bodo vse spremembe upoštevane. Koši za
pasje odpadke morajo biti na takšnih lokacijah, da so dostopne za komunalno službo. Komunala ne
skrbi za sprehajalne poti. Glede avtobusnih postajališč je pojasnila, da za te investicije skrbi občina.
Komunala samo vzdržuje avtobusna postajališča. Krpanje udarnih jam se popravljajo na podlagi
razpisa.
Župan Jure Žerjav je glede avtobusnih postajališč pojasnil, da bodo postavili dve nadstrešnici na
spodnji Belci.
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Robert Plavčak: Na zadnji seji je dobil podatek, da občani odložijo za 350 kg odpadkov na
odlagališču Mala Mežakla. Iz podatkov v gradivu pa je razbral, da je teh odpadkov za 474 kg. Kako
je z uporabnim dovoljenjem za kompostarno? Kako se bo sanacija izvajala na jaških, ki se
posedajo? Bil je mnenja, da po naših cestah vozijo pretežki tovornjaki. Kako je vodohranoma
Alpina in Log? Iz gradiva je razbral, da je bilo kar veliko vzorcev vode neustreznih.
Henrika Zupan je pojasnila, da JP Komunala na odlagališče odloži tudi odpadke iz dejavnosti, ki se
ne izračunajo na prebivalca. Glede kompostarne je pojasnila, da je uporabno dovoljenje vloženo na
upravno enoto. Postopek tehničnega ogleda pa še ni bilo. Sanacije jaškov se bodo opravljale v
skladu z finančnimi sredstvi. Vodohran Alpina se normalno uporablja. Ko bo kalil vodni vir Jurež
bodo v ta vodohran črpali vodo iz vodnega vira Lek. Lokacijo vodohrana Log pa morajo zamenjati,
ker se je pri izkopu ugotovilo, da teren ni primeren za gradnjo.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se bo vodohran v Logu gradil na sosednjem zemljišču. Če bi ga
gradili na prvotni lokaciji bi lahko prišlo do zdrsa hribine. Vse zadeve pa delajo v skladu s študijo,
ki je bila sprejeta na občinskem svetu. Pripravlja se tudi dokumentacija za vodohran v Planici in
Dovjem.
Vesna Kovačič: Glede bioloških odpadkov je bila mnenja, a bi morali opraviti nadzor.
Henrika Zupan je pojasnila, da se dogovarjajo z medobčinsko inšpekcijsko službo, da bi opravili
nadzor.
Jože Zupančič: Ni se strinjal, da bi ukinjali vreče. Predlagal je, da bi na eko otokih večkrat praznili
kontejnerje za papir. Pri pregledu občinskih cest je ugotovil, da veje niso obrezane.
Henrika Zupan je pojasnila, da porežejo veje, ki ovirajo njihovo dejavnost.
Mojca Kelvišar: Izpostavila je problem, da nekateri mečejo smeti pred šolo in trgovino.
Henrika Zupan je pojasnila, da nekateri uporabljajo zabojnik na zaklep. V Jasni, ko so izvajali
nadzor nad odloženimi odpadki se je stanje izboljšalo.
Vlasta Kotnik: Obiskovalci pokopališč pogrešajo kontejnerje za mešane odpadke.
Henrika Zupan je pojasnila, da bodo zabojnike na pokopališčih zamenjali.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo občina izvedla seminarje o pravilnem kompostiranju.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani sklep:
SKLEP 15/9: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil z Letnim poročilom
Komunale Kranjska Gora d.o.o. za leto 2011.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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SKLEP 15/10: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poslovnim načrtom za leto
2012 in Planom porabe amortizacije v letu 2012, ki ga je pripravila Komunala Kranjska Gora
d.o.o..

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Robert Bizjak je predstavil Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda za leto 2011.
Rajko Puš je predstavil splošno onesnaženje voda in analize čebulnega testa.
V razpravi so sodelovali:
Anton Požar je pojasnil, da so na Odboru za gospodarstvo in gospodarske javne službe zadevo
obravnavali. Opozarjajo na neurejenost mešanega sistema kanalizacije, ki se izliva v Pišnico ter na
slabo stanje cest po gradnji kanalizacije.
Bogdan Janša: Predlagal je, da bi na problematičnih krajih namestili pokrove z zaklepom.
Robert Bizjak je pojasnil, da masovno pokrovov ne bodo menjali.
Gregor Benedik: Pojasnil je, da pri bencinski črpalki v Logu teče kanalizacija v reko Pišnico.
Blaž Knific: Zanimalo ga je, če so preverjali, kdo ima meteorno vodo speljano v kanalizacijsko
omrežje? Zaradi dotrajanosti veliko filtrov pada v jaške. Zanimalo ga je, kdaj bodo filtre zamenjali?
Koliko pozivov so poslali občanom za obvezni priklop?
Robert Bizjak je pojasnil, da so posredovali približno 40 obvestil za priklop na kanalizacijo.
Preverjajo pa tudi prevezave meteorne kanalizacije. Filter bodo prišli zamenjati do sredine maja.
Cvetka Pavlovčič: Opozorila je na problem kanalizacije pri Brinjarju v Gozdu Martuljku, kjer
prihaja do izliva.
Robet Bizajak je pojasnil, da se trudijo najti rešitev na tem območju. Problem imajo tudi z nihanjem
električne napetosti.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani sklep:
SKLEP 15/11: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o izvajanju
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v letu 2011.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Ivan Hočevar je predstavil poročilo o obratovanju CČN Jesenice in odlagališča za nenevarne
odpadke Mala Mežakla za leto 2011 – JEKO-IN d.o.o. Jesenice. Izrazil je zadovoljstvo saj so ena
redkih občin, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje.
V razpravi so sodelovali:
Vlasta Kotnik: Zanimalo jo je, kako bi bilo s sežigalnico v prihodnosti?
Ivan Hočevar je pojasnil, da je o tem veliko govora. Postavila naj bi se dva taka objekta v Mariboru
in Ljubljani.
Robert Plavčak: Bil je mnenja, da je cena za odlaganje zelo ugodna.
Ivan Hočevar je pojasnil ceno za odlaganje.
Jože Zupančič: Bil je mnenja, da bi morali sortirnico zgraditi z javnimi sredstvi.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani sklep:
SKLEP 15/12: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o obratovanju
CČN Jesenice in odlagališča za nenevarne odpadke Mala Mežakla za leto 2011.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 10.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v Kranjski Gori –
predstavitev projekta izdelave študije. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Tomislav Ličen iz Hit d.d. ter Marko Vetrih iz E3 d.o.o. sta s pomočjo projekcije podrobneje
predstavila projekt daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v Kranjski Gori.
V razpravi so sodelovali:
Bogdan Janša: Zanimalo ga je, kako je z lokalnim energetskim konceptom za občino? Kakšen
znesek naj bi pri projektu pokrivala občina? Zanimalo ga je še, kakšna je življenjsko doba
referenčnega objekta.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo predvidoma energetski koncept predstavljen na majski oziroma
junijski seji.
Marko Vetrih je pojasnil, da investitor izvede projekt in z njim upravlja. Občina ne financira
izvedbo projekta. S pogodbo občina potem odkupuje toplotno energijo. Glede življenjske dobe je
povedal, da ima objekt življenjsko dobo 100.000 ur. Vsi stroški bodo opredeljeni v študiji.
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Tomislav Ličen je pojasnil, da bi s tem projektom odpadli drugi stroški, kot so lastna kotlovnica,
dimnikarske storitve.
Jože Zupančič: Zanimalo ga je, kako bodo vozili lesno biomaso v Kranjsko Goro? Izrazil je dvom o
rokih za izvedbo investicije.
Mrko Vetrih je pojasnil, da se kotlovnica modelarno nadgrajuje.
Župan Jure Žerjav je vprašal, kakšna je možnost, da bi domači dobavljali lesno biomaso? Predlagal
je svetnikom, da bi si ogledali referenčni objekt.
Robert Plavčak: Zanimalo ga je, po kakšni ceni bodo dobili lokalni energetski koncept? Energetski
koncept je ključni dokument za energetski razvoj občine. Študija izvedljivosti bi morala biti bolj
široko zastavljena. Kako je s koridorjem plina v naši občini?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so mu na Ministrstvu za kmetijstvo pojasnili, da še ni sprejeta
lokacija plinovoda.
Rajko Puš je pojasnil, da bo lokalni energetski koncept stal 10.000 EUR + DDV.
Tomislav Ličen je pojasnil, da je zaveza ponudnika, da bo dokumentacija narejena tako, da bodo
lahko pridobivali nadaljnja dovoljenja. Banke nerealnih projektov ne bodo podprle.
Slavko Miklič: Izrazil je skrb, da ne bo država na lesno biomaso določila tudi trošarine.
Marko Vetrih je pojasnil, da ni indicev, da bi na obnovljive vire določali trošarine.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani sklep:
SKLEP 15/13: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s pripravo Študije
izvedljivosti za izgradnjo sistema DOLB Kranjska Gora.
Občinski svet podpira projekt izdelave študije izvedljivosti za izgradnjo sistema DOLB v
Kranjski Gori in pooblašča župana za podpis pisma o nameri.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 9.
Župan Jure Žerjav je podrobno predstavil točko Odlok o oglaševanju in plakatiranju v občini
Kranjska Gora – I. obravnava. Občinski svet je že na svoji 8. seji sprejel odlok v prvi obravnavi in
ga posredoval v 90 dnevno obravnavo. V času obravnave je bilo na predlog odloka toliko
predlogov, da je predlagal, da sedaj odlok ponovno obravnavajo v prvi obravnavi. V 29. členu so po
pomoti izpustili tretji odstavek. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
V razpravi so sodelovali:
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Anton Požar: Na Odboru za gospodarstvo in gospodarske javne službe so obravnavali predlagani
odlok. Predlagali so, da bi bilo v ta odlok potrebno vključiti ovrednotenje taks. Zanimalo ga je, če
lahko gostilna poleg svojega imena reklamira še drugo dejavnost?
Alojz Jakelj je pojasnil, da ima občina sprejet Odlok o komunalnih taksah, kjer so te takse
ovrednotene. Pripravlja pa se nov odlok na tem področju. Če ima gostilna še kakšno reklamo
(primer za pijačo), se v takšne reklame ne bi posegalo. Je pa več različnih mnenj glede tega.
Mirjam Žerjav: Podprla je predlagani odlok.
Blaž Knific: Predlagal je, da bi v 12. členu zapisali, da dejavnosti izvaja komunala.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo to preverili.
Robert Plavčak: Strinjal se je, da potrebujemo predlagani odlok. Pojasnil je, da bo v času obravnave
podal svoje predloge. Nekatere občine so zahtevale točne strokovne podlage. Predlagal je, da se
podaljša rok obravnave.
Župan Jure Žerjav je pozval odbore, da se v času javne obravnave sestanejo in podajo svoje
predloge. Strinjal se je, da se javna obravnava podaljša na 30 dni.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani sklep:
SKLEP 15/14: Sprejme se Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Kranjska Gora
ponovno v predlogu za I. OBRAVNAVO in se ga posreduje v 30 dnevno obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 11.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa
proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2011. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Marija Falak Zupančič predsednic Nadzornega odbora je podala podrobnejšo obrazložitev
Končnega poročila o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za
leto 2011.
V razpravi je sodeloval:
Jože Zupančič: Pohvalil je delo nadzornega odbora.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 15/15: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Končnim poročilom o
opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2011.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 12.
Župan Jure Žerjav je podrobneje predstavil točko Predlog zaključnega računa proračuna Občine
Kranjska Gora za leto 2011. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 15/16: Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2011.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 13.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pregledom
izvajanja proračuna Občine Kranjska Gora v letu 2011, s posebnim nadzorom področja javna
naročila investicijske narave, investicijske odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in
adaptacij ter investicijske odhodke na področju investicijskega vzdrževanja in obnov. Člani sveta so
gradivo prejeli s sklicem.
Marija Falak Zupančič je podala podrobnejšo obrazložitev Končnega poročila o opravljenem
nadzoru nad pregledom izvajanja proračuna Občine Kranjska Gora v letu 2011, s posebnim
nadzorom področja javna naročila investicijske narave, investicijske odhodke na področju
novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter investicijske odhodke na področju investicijskega
vzdrževanja in obnov.
V razpravi sta sodelovala:
Blaž Knific: Poudaril je, da je že večkrat opozoril, da je v občini premajhen nadzor pri investicijah.
Bogdan Janša: Ali so kakšni roki, da občina pravilnik prilagodi zakonodaji?
Marija Falak Zupančič je bila mnenja, da bo občina njihove predloge in priporočila čim prej
realizirala. Bodo pa konec leta pregledali, kaj je občina realizirala.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
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SKLEP 15/17: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Končnim poročilom o
opravljenem nadzoru nad pregledom izvajanja proračuna Občine Kranjska Gora v letu
2011, s posebnim nadzorom področja javna naročila investicijske narave, investicijske
odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter investicijske odhodke na
področju investicijskega vzdrževanja in obnov.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 14.
Župan Jure Žerjav je podrobneje predstavil točko Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem občine za leto 2011. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi je sodeloval:
Bogdan Janša: Pojasnil je, da so poročilo obravnavali na Odboru za prostorsko planiranje in
razpolaganje z nepremičninami ter predlagal, da poročilo sprejmejo v predlaganem besedilu.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 15/18: Sprejme se poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
občine za leto 2011, ki vključuje realizacijo letnega načrta pridobivanja in letnega načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2011.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 15.
Župan Jure Žerjav je podrobneje predstavil točko Načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine
v letu 2012. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 15/19: Sprejme se Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2012 po
predlogu.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 16.
15/1 Mojca Kelvišar – vprašanje – ustno
Občani opozarjajo na ocvetličenje v občini. Zanimalo jo je, koliko se porabi sredstev po posameznih
krajevnih skupnostih za ocvetličenje? Ocvetličeni bi lahko bili vsaj uvozi v Kranjsko Goro.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so strokovne službe na občini skupaj z LTO-jem že opravile ogled
lokacij za ocvetličenje.
15/2 Mojca Kelvišar – pobuda – ustno
Veliko mladih družin opozarja, da ni otroškega igrišča v Kranjski Gori.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so se odločili, da bodo najprej postavili igrišča po drugih krajih v
občini. Kranjska Gora bo prišla na vrsto na koncu. Občina je že postavila nekaj takšnih igral.
15/3 Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Ali so že znani rezultati razpisa za najem dvorane Vitranc?
15/4 Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Športni klubi in društva imajo v lasti nepremičnine in so hkrati tudi zavezanci za plačilo za
nadomestilo stavbno zemljišče. Prosi je za pojasnilo.
15/5 Janja Dolhar – vprašanje – ustno
Opozorila je na nevaren objekt poleg gasilskega doma v Ratečah. Gradbena inšpektorica je napisala,
da objekt ni nevaren. Zaprosila je občino za pomoč.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, kako bi lahko občina ukrepala v takšnih primerih v skladu z
veljavnimi predpisi. Pravnih praks pa žal ni veliko. Lastnik objekta je podjetje v Beogradu, kar
predstavlja še dodaten problem.
15/6 Cvetka Pavlovčič – pobuda – ustno
Opozorila je na luknjo v asfaltu pri poti do šole. Podala je pobudo, da se luknjo popravi.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je luknja nastala zaradi priklopa elektrike. Izvajalca del so o tem
žeobvestili.
15/7 Blaž Knific – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, če je bila podana pobuda Policijski upravi Kranj glede varnosti naših občanov v
času velikih prireditev.
Rajko Puš je pojasnil, da so pobudo posredovali na PP Kranjska Gora.
15/8 Blaž Knific – vprašanje – ustno
Kaj je s kartami za krajevne skupnosti?
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15/9 Blaž Knific – vprašanje – ustno
Ali je bila izdana naročilnica za odstranitev korenin lipe na Dovjem?
Rajko Puš je pojasnil, da je odgovor podan med odgovori svetnikov.
15/10 Blaž Knific – informacija – ustno
25. in 26. maja bodo dnevi civilne zaščite. Predlagal je, da se o tem obvesti obe osnovni šoli.
15/11 Mirjam Žerjav – informacija – ustno
V sredini maja od 17. do 19. maja bo Kranjska Gora gostila Slovensko turistično borzo. V Kranjski
Gori bo okoli 300 obiskovalcev iz turistične branže.
15/12 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Kdaj bodo postavljeni semaforji, ki prikazujejo hitrost, na lokaciji v Gozdu Martuljku?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo zadevo preverili.

Ad 17.
Informacije župana:
• dopis Skupnosti občin Slovenije direktorju Pošte ter odgovor Pošte
Seja je bila zaključena ob 22.30 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.
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