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Z A P I S N I K

23. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 27.03.2013 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, Slavko Miklič, Bogdan Janša, Robert Kerštajn, Cvetka Pavlovčič,
Vlasta Kotnik, Janja Dolhar, Mojca Kelvišar, Mirjam Žerjav, Gregor Benedik, Matevž
Podrekar in Robert Plavčak (15 od 16)
dr. Janez Mlinar - odsoten
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Vlasta
Skumavc Rabič, Boštjan Pristavec, Alojz Jakelj, Saša Dalla Valle, Matej Skaza, Henrika
Zupan, Robert Bizjak, Ivan Hočevar, Tamara Hribar.
 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 na seji prejeli še: Amandma svetnika Bogdana Janša k 2. točki dnevnega reda, zapisnik
Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, zapisnik Odbora za
gospodarstvo in gospodarske javne službe, zapisnik Odbora za negospodarstvo in službe družbenih
dejavnosti, zapisnik Statutarno – pravne komisije, popravljeno gradivo k 3. točki dnevnega reda,
mnenje sveta KS Kranjska Gora, poročilo Nadzornega sveta JP Komunala.

Najprej so obravnavali zapisnik 22. seje.
I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1.

Obravnava in sprejem zapisnika 22. seje
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Ad 1.
Župan Jure Žerjav je dal v obravnavo in sprejem zapisnik 22. seje. Člani občinskega sveta so
zapisnik prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 23/1: Potrdi se zapisnik 22. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so poleg gradiva po pošti prejeli še dodatno gradivo. Predstavil je
razširjen dnevni red.
II.

DNEVNI RED:

1.

Odlok o (7.) spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino
Kranjska Gora
2. Odlok o načinu uporabe športnih objektov v lasti Občine Kranjska Gora in subvencionirani
ceni najema za izvajalce letnega programa športa - druga obravnava
3. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne in Odlok o ustanovitvi skupnega
organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu Gorenjske lekarne –
druga obravnava
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske
– druga obravnava
5. Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Kranjska Gora – prva obravnava
6. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
7. Letno poročilo 2012, poslovni načrt za leto 2013 in plan porabe amortizacije v letu 2013 –
Komunala Kranjska Gora d.o.o.
Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
voda za leto 2012 – 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 2012 – JEKO-IN d.o.o. Jesenice
8. Tehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega
omrežja v občini Kranjska Gora
9. Poslovno poročilo LTO-ja Zavoda za turizem Občine Kranjska Gora za leto 2012 in program
dela LTO-ja za leto 2013
10. Vprašanja in pobude
11. Informacije
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani dnevni red:
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.
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Ad 1.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Odlok o (7.) spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem
na sejo.

Boštjan Pristavec je podal podrobnejšo obrazložitev. Pojasnil je, da je potekala javna
razgrnitev in javna obravnava, kjer pa ni bilo pripomb. Pojasnil je pripombe Statutarno
pravne komisije. V 1. členu so dodali parcelo 1398/3 k.o. Dovje. V 14. členu so etažnost
namesto z malimi črkami popravili na velike črke. V 19. členu je bila napačno napisna
parcela in sicer 637/2 namesto 657/2.
V razpravi so sodelovali:
Bogdan Janša: Predstavil je mnenje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami. Podal je pripombo, da se Odbor ne more vključiti v javno obravnavo.
Predlagal je, da bi spremenili Statut in Poslovnik občinskega sveta, da bi sprejem in
dopolnitev prostorskih dokumentov obravnavali dvofazno.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bil postopek sprejemanja voden v skladu z Zakonom o
prostorskem načrtovanju in Statutom občine.
Robert Plavčak: Pojasnil je mnenje Statutarno pravne komisije. Komisija je podala nekaj
redakcijskih popravkov ter ugotovila, da je bil predlog pripravljen v skladu z 88. členom
poslovnika. Prosil je za pojasnilo 31. člena odloka. Kje so razlogi za dvig kolenčnega zidu?
Saša Dalla Valle: Pojasnil je 31. člen odloka. S temi spremembami se lahko ponovno
vzpostavi delovanje kampa Špik. Glede kolenčnega zidu je pojasnil, da se ni spremenila
višina kolenčenga zidu. Zaradi izigravanj tega predpisa so samo bolj natančno opisali
dovoljeno višino.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so s to dopolnitvijo jasno zapisali, da je dovoljeno ponovno
na tem mestu odpreti kamp. Dovoljeno je adaptirati sanitarni objekt. Glede kolenčnega zidu
pa je pojasnil, da so imeli do sedaj investitorji veliko idej, kako zaobiti ta predpis.
Vesna Kovačič: Predlagala je, da bi sprejeli čistopis tega odloka, kjer bi posebej označili posamezne
spremembe. Strinjala pa se je, da bi moral pristojen odbor sodelovati v pripravi prostorskih aktov.

Saša Dalla Valle: Pojasnil je, da so imeli v preteklosti že daljše obravnave. Takrat so se
postopki vleki dolgo časa. Eden od ukrepov je bit ta, da se poenostavi postopke. Na podlagi
državnih navodil se je popravil tudi občinski statut.
Robert Plavčak: Že v preteklem mandatu so na Statutarno pravni komisiji predlagali črtanje
88. člena poslovnika ter obravnavo v dveh fazah. Ni se strinjal s spremembami predvsem
zaradi tega, ker so dodane nekatere zadeve, ki bi jim rekli črne gradnje. Pojasnil je, da je za
razvoj. Bil je mnenja, da s temi spremembami dajejo napačen signal občanom. Tak način
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delovanja mu ne odgovarja, zato ne bo podprl predlaganih sprememb. Občina ni imela
svojega urbanista in arhitektov, da bi ubranili ta prostor.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so 7. spremembe sestavljene iz pobud gospodarstva za razvoj
turizma ter sanacijskem pup-u, kjer določenim objektom s tem dajemo izgled. Pojasnil je, da župan
ni razsodnik, kaj bo porušeno in kaj ne. Če bi delovale inšpekcijske službe teh objektov sploh ne bi
bilo. Z zadnjo državno uredbo se bo kar nekaj objektov legaliziralo. Občinski prostorski načrt
sprejemajo že od leta 2005. Trenutno so v fazi, ko morajo izdelati študijo poplavne ogroženosti.
Glede na to, da je cela občina na hudourniškem področju to ni lahka niti poceni naloga. Za šest
naselij pa je potrebno izdelati še konzervatorske načrte. Uskladiti morajo še zadeve z ministrstvom
za kmetijstvo. Nato bo prišlo do javne razgrnitve. Pojasnil pa je, da bodo v vseh postopkih s
soglasodajalci prišli do zaključka, da bodo stavbna zemljišča ostala v takšnem obsegu, kot so sedaj.
Vloženih pa imajo 260 vlog za spremembe. Glede dvofaznega postopka je pozval Statutarno pravno
komisijo, da pripravi predlog sprememb. O javnih razgrnitvah so bili svetniki obveščeni preko
gradiva za občinski svet in spletne strani občine.
Vlasta Kotnik: Pojasnila je, da bo glasovala za sprejem odloka. Bila je mnenja, da je odlok pisan
razumljivo. Odlok bo podprla tudi zato, da omogočijo turističnim dejavnikom še boljše delo,
predvsem pa, da bodo nekatere mlade družine rešile stanovanjski problem.
Bogdan Janša: Te spremembe je videl, kot šopek raznih zadev. Popolnoma razume turistično
razvojen koncept v tem odloku. Sanacijski del ima pa tudi svoje pluse in minuse. Najbolj pa ga moti
časovna stiska.
Cvetka Pavlovčič: Na KS Rute so obravnavali 31. člen odloka, na katerega pa so danes dobili
odgovor.
Jože Zupančič: Pojasnil je, da bo glasoval za odlok. S tem odlokom bodo rešili probleme, ki so
nastale v 70-ih in 80-ih letih prejšnjega stoletja.
Blaž Knific: Pojasnil je, da se je težko odločiti za ali proti. So stvari s katerimi se sam ne strinja. V
razpravi z Janjo Dolhar sta se odločila, da bosta zaradi gospodarstva ta odlok podprla.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 23/2: Sprejme se Odlok o (7) spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih

ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora v predloženem besedilu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 12
PROTI – 1

Sklep je bil sprejet.

Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo po objavi sprejetega Odloka pripravili čistopis.
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Ad 2.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Odlok o načinu uporabe športnih objektov v lasti Občine
Kranjska Gora in subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa športa - druga
obravnava. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Vlasta Skumavc Rabič je podala podrobnejšo obrazložitev. V času obravnave niso prejeli pripomb.
So pa dobili amandma od svetnika Bogdana Janša. Pri pripravi gradiva so zato upoštevali vse
pripombe podane na prvi obravnavi. Amandma niso upoštevali, saj dvorana Vitranc ni v lasti
občine.
V razpravi so sodelovali:
Vlasta Kotnik: Pojasnila je, da se je Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
strinjal s predlaganim Odlokom.
Bogdan Janša: Pojasnil je podan amandma. Bil je mnenja, bi lahko občina najemala objekta, katerih
ni lastnica. Dvorana Vitranc je poseben primer, saj je občina večinski družbenik v družbi. V
neenakopraven položaj postavlja društva, ki se zaradi svoje dejavnosti na tak razpis ne morejo
prijaviti. V kolikor ne bodo našli načina za vključitev njegovih predlogov, bo glasoval proti. Na tej
seji je pričakoval poročilo družbe Infrasport.
Vlasta Skumavc Rabič: Pojasnila je, da so pripombe iz amandmaja nesmiselne, saj vse opredeljuje
Odlok.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da ko bo nadzorni svet gospodarske družbe Infrasport obravnaval
poslovno poročilo za leto 2012, bo poročilo predstavljeno na Občinskem svetu.
Robert Plavčak: Predlagal je, da glasujejo o vloženem amandmaju.
Župan Jure Žerjav je predstavil 73. člen Poslovnika, ki govori, da mora biti amandma predložen
članom sveta v pisni obliki z obrazložitvijo najmanj 3 dni pred dnem določenim za sejo sveta. Kljub
navedenemu je predlagal, da o amandmaju glasujejo. Statutarno pravno komisijo je pozval, da si
ogledajo omenjeni člen.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji amandma in sklep:
AMANDMA: Namesto besedila zadnjega odstavka 2. člena predloga Odloka, se doda četrta
alineja, ki se glasi:
- športna dvorana »Vitranc« Kranjska Gora, v lasti Infrasport d.o.o., Kolodvorska 1c,
Kranjska Gora.
Omenjeni zadnji odstavek 2. člena pa se kot tak umakne.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 5
PROTI – 10

Amandma ni bil sprejet.
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SKLEP 23/3: Sprejme se predlog Odloka o načinu uporabe športnih objektov v lasti

Občine Kranjska Gora in subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa
športa v drugi obravnavi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 10
PROTI – 5

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne in
Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu
Gorenjske lekarne – druga obravnava. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo. Na sami seji
pa so zaradi popravka nekaterih napak dobili nov čistopis gradiva.
Vlasta Skumavc Rabič je podala podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi je sodelovala:
Vlasta Kotnik: Pojasnila je, da se je Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
strinjal s predlaganima odlokoma.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:

SKLEP 23/4: Sprejme se predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne v
drugi obravnavi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 23/5: Sprejme se predlog Odloka o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje
ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne v drugi obravnavi.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.

6

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju
Osnovnega zdravstva Gorenjske – druga obravnava. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na
sejo.
Vlasta Skumavc Rabič je podala podrobnejšo obrazložitev.
V razpravi so sodelovali:
Vlasta Kotnik: Pojasnila je, da se je Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
strinjal s predlaganim odlokom.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 23/6: Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o

preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske v drugi obravnavi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Kranjska Gora –
prva obravnava. Odlok gre tretjič v prvo obravnavo. Za pomoč pri pripravi odloka so zaprosili
odvetniško družbo in medobčinsko inšpekcijo. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Podrobnejšo obrazložitev je podal Matej Skaza iz Odvetniške družbe Ošabnik, Klofutar in partnerji.
V razpravi so sodelovali:
Vesna Kovačič: Glede 32. člena jo je zanimalo, ali bo dovoljeno plakatiranje na lesenih plotovih, ki
niso opredeljeni kot enostavni objekti.
Matej Skaza: Pojasnil je, da plotovi sodijo med enostavne objekte.
Vesna Kovačič: Pojasnila je, da v novi uredbi leseni plotovi ne sodijo med enostavne objekte.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so pri prvi točki dnevnega reda v spremembah in dopolnitvah
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora določeni pogoji za plakatiranje.
Opozoril pa je na divje plakatiranje, ki se je pojavilo ob prireditvi v Planici.
Bogdan Janša: Odlok je obravnaval tudi Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z

nepremičninami. Predlagali so, da bi odlok posredovali v 30 dnevno obravnavo. Kot svetnik
pa je predlagal, da bi se v 15. členu določile oblike in dimenzije lamel. Pri 19. členu ga je
zanimalo, če bodo na novo določili izvajalca. V 32. členu je predlagal, da se dodajo še
mostovi, ograje mostov, viadukti in brvi.
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Matej Skaza: Lamele bodo urejene s strokovnimi podlagami. Vse vzorce ne morejo vpisati v
odlok.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so imeli v preteklosti tudi daljše obravnave, vendar daljše
obravnave ne zagotavljajo kvalitetnejše obravnave.
Anton Požar: Pojasnil je, je odlok obravnaval tudi Odbor za gospodarstvo in gospodarske
javne službe. Odbor je smatral, da je primeren za prvo obravnavo. Opozoril je, da je
oglaševanje gospodarska dejavnost. V času javne obravnave bo podal predlog, da se velike
prireditve posebej uredijo.
Robert Plavčak: Predstavil je predloge Statutarno pravne komisije. Predlagali so, da se v
vseh členih številčno označijo odstavki. Kazenske določbe naj se zapišejo v sam člen. V 37.
členu niso določene globe za fizične osebe. Kot priloga temu odloku naj bi bil obrazcev
vloge. Drugi, tretji in četrti odstavek 36. člena sodi v prehodne in končne določbe odloka ali
naj se zapišejo, kot samostojen člen. Kot svetnik pa je bil mnenja, da je zanimivo, da se
občina ni odločila, da bi bilo oglaševanje eno izmed oblik gospodarskih javnih služb. Večino
občin za te zadeve predpisuje koncesije. Zanimalo ga je, kam spadajo totemi podjetja Hit?
Kako je z vozili na katerih se oglašuje? Kako je s čez cestnimi transparenti? V 11. členu naj
se zbrišejo prireditve, ki so navedene v oklepaju. Kako je z izbiro izvajalca v 19. členu? Pri
33. členu ga je zanimalo zakaj je med izjemami tudi LTO?
Matej Skaza: Za fizične osebe ni potrebno določiti glob, saj ne opravljajo dejavnosti.
Obrazci niso nujni. Pomembno je, da ima vloga vse glavne podatke. Kazenske določbe je
smiselno imeti na koncu odloka zaradi preglednosti. Glede odstavkov v 36. členu je bil
mnenja, da je so to splošne določbe in ne sodijo v končne določbe.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da globe za posameznike ni saj bi v primeru, da nekdo postavi
reklamo na nekem kozolcu, pa pravne osebe ni mogoče dobiti za to odgovarjal lastnik
zemljišča. Lastnike se bo samo opozorilo, da naj odstrani reklamni objekt.
Robert Plavčak: Zanimalo ga je, kako bi kaznovali fizično osebo, če bo s plakati polepila
celo občino?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo preverili, kako bi uredili status fizične osebe.
Gregor Benedik: Zanimalo ga je, kako bo z oglaševanjem velikih prireditev na območju cele
občine? Mobilno oglaševanje je potrebno urediti v posebnem členu. Kako je z oglaševanjem na
novogradnjah in ograjah okoli novogradenj?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo morali bolj podrobno napisati na katerih prireditvah in kdo
lahko oglašuje. Tudi oglaševanje na gradbiščih so uredili s sprejetjem prostorskega akta.
Matej Skaza: Odlok je zastavljen tako, da piše kaj je dovoljeno.
Blaž Knific: Pojasnil je, da bomo ena prvih občin, ki bo sprejela takšen odlok. Opozoril je, da je
potrebno točno definirati izjeme. V 12. členu bi dopolnil člen s tem, da če plakati nimajo žiga JP
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Komunale, se jih odstrani. Nikjer ni zasledil prepovedi oglaševanja za brisalci vozil. Takšno
oglaševanje je problematično z vidika odvrženih letakov, ki ne končajo v zabojnikih za odpadke.
Matej Skaza: Letaki niso zajeti v odloku zato niso dovoljeni.
Jože Zupančič: Pojasnil je, da je njegovo življenje, kot občan slabše predvsem zaradi preveč reklam.
Izrazil je upanje, da bodo s tem odlok sprejeli takšne zadeve, da bodo reklame omejili na minimum.
V občini je kar nekaj svetlobnih reklam in utripajo celo noč.
Anton Požar: Opozoril je, da so tudi sponzorska vozila prelepljena z reklamami.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo težko omejili reklame na vozilih. Drugo zaveda pa je
reklama na prikolicah, ki jih postavljajo ob cestah.
Bogdan Janša: Zanimalo ga je, kam spadajo stebri javne razsvetljave?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da oglaševanje na stebrih javne razsvetljave ni dovoljeno.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 23/7: Sprejme se Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Kranjska Gora v
predlogu za I. OBRAVNAVO in se ga posreduje v 15 dnevno obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec. Člani sveta so gradivo

prejeli s sklicem na sejo.
Vlasta Skumavc Rabič je podala podrobnejšo obrazložitev. Poudarila je, da je pravilnik pripravljen
na podlagi Zakona o vrtcih ter na podlagi prakse.
V razpravi so sodelovali:
Vlasta Kotnik: Pojasnila je, da se je Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
strinjal s predlaganim pravilnikom.

Robert Plavčak: Pojasnil je, da je Statutarno pravna komisija pregledala predlagani pravilnik
ter predlagala, da se ga sprejme v predlagani obliki.
Vesna Kovačič: Pojasnila je, da so svetu zavoda šole pravilnik obravnavali. Pohvalila je pripravo
pravilnika.
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Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 23/8: Sprejme se Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Letno poročilo 2012, poslovni načrt za leto 2013 in plan
porabe amortizacije v letu 2013 – Komunala Kranjska Gora d.o.o.
Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za
leto 2012 – 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
2012 – JEKO-IN d.o.o. Jesenice.

Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem. Na seji pa so dobili še poročilo Nadzornega odbora
Komunale Kranjska Gora.
Henrika Zupan je podala podrobnejše poročilo Komunale Kranjska Gora.
V razpravi so sodelovali:
Anton Požar: Pojasnil je, da so poročilo in plan obravnavali tudi na Odboru za gospodarstvo

in gospodarske javne službe.
Blaž Knific: Zanimalo ga je, kakšne aktivnosti mislijo izpeljati v letu 2013, da bi pobrali več
organskih odpadkov? Opozoril je, da je potrebno zaščititi steklo na avtobusni postaji v
Gozdu Martuljku z vertikalno prečko. Vzorci vode so ustrezni. Ugotavljal pa je, da najslabšo
vodo pijejo na Dovjem. Zanimalo ga je, kdaj bo realiziran vodohran na Dovjem?
Henrika Zupan: Ni se strinjala, da na Dovjem pijejo najslabšo vodo. Voda je na celotnem
območju občine ustrezna. Na Dovjem se izvaja dezinfekcija. Komunala ne more odgovarjati,
če pride do neustreznega vzorca na interni napeljavi. V kolikor pride na interni napeljavi do
neustreznega vzorca opozorijo lastnika, da ukrepa nato pa ponovijo vzorčenje. Glede
avtobusnih postaj je pojasnila, da so precej avtobusnih postaj v letu 2012 prebarvali. So pa v
dogovoru, da bodo uveljavljali garancijo na nekatere stebričke na avtobusnih postajah.
Vsebino zabojnikov pregledujejo in v kolikor najdejo neustrezne odpadke o tem občane
obvestijo. Glede bioloških odpadkov je pojasnila, da imajo občani možnost kompostiranja
doma. Kdor pa bo biološke odpadke predajal komunali jih bo moral tudi plačati.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so v letošnjem proračun planirana sredstva za odkup
zemljišča ter za pridobitev gradbenega dovoljenja za vodohran Dovje. V naslednjem letu pa
bo prišlo do gradnje vodohrana.
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Jože Zupančič: Pohvalil je delo komunale predvsem zimsko službo. Opozoril pa je na
neurejenost Eko otokov.
Henrika Zupan: Glede Eko otokov je pojasnila, da so se povezali z Medobčinskih
inšpektoratom in redarstvom. Našli so tudi nekaj kršiteljev, ki so jih sankcionirali.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bi se moral na dan odvoza s smetarskim kamionom peljati
inšpektor in preverjati, če so zabojniki za smeti na prevzemnih mestih. Kdor nima zabojnika
na prevzemnem mestu je predpisana sankcija.
Bogdan Janša: Pohvalil je delo komunale glede zimske službe. Kakšna je situacija glede
kompostarne? Kako je z oglasnimi deskami? Nekatere niso v dobrem stanju. Nekatere
oglasne deske so tudi premajhne.
Henrika Zupan: Glede oglasnih desk se bo pozanimala. Kompostarna pa ima pridobljeno
uporabno dovoljenje. Sedaj bodo opravili določene meritve.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 23/9: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil z Letnim poročilom
Komunale Kranjska Gora d.o.o. za leto 2012.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet
SKLEP 23/10: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poslovnim načrtom za leto
2013 in Planom porabe amortizacije v letu 2013, ki ga je pripravila Komunala Kranjska Gora
d.o.o..
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet
Robert Bizjak iz WTE Kranjska Gora je predstavil delovanje odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih voda. Čistilna naprava sedaj deluje že 12 let. V 12 letih tudi enkrat niso presegli dovoljene
izpustne ravni. Izpostavil pa je okvare črpališča v Mojstrani.
Rajko Puš je podal poročilo režijskega obrata. V letu 2013 se načrtuje gradnja kanalizacijskega
omrežja Vatiše na Dovjem ter območje Jezerci v Gozdu Martuljku. Z vsemi, ki ne bodo priključeni
na sistem javne kanalizacije bodo organizirali sestanek. 229 objektov je takšnih, ki ne bodo
priključeni na kanalizacijsko omrežje. V občini je trenutno zgrajenega 72 km kanalizacijskega
sistema.
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V razpravi so sodelovali:
Anton Požar: Pojasnil je, da so poročilo obravnavali tudi na Odboru za gospodarstvo in

gospodarske javne službe. Na odboru je Robert Bizjak odgovoril na zastavljena vprašanja.
Večjih pripomb pa ni bilo.
Bogdan Janša: Ali so seznanjeni, da obstajajo divji izpusti v reko Savo? Zanimalo ga je, če je to
sestavni del gradbene dokumentacije? Koliko je odzivni čas za odpravo napak? Ali je tri dni
normalni odzivni čas?
Robert Bizjak: Divjih izpustov ni, narejeni so prelivi. Ko se zamašijo vse črpalke, kanalizacija teče
v Savo. V kolikor ne bi tekla v Savo bi jo imeli v središču Mojstrane. Črpališče je narejeno v skladu
z dokumentacijo. Pojasnil je, da imajo avtomatski javljalnik, ki javi zamašitev. V zadnjem primeru
pa je v Mojstrani prišlo do odpovedi glavnih varovalk in javljalnik ni deloval. Varovalke pa so
odpovedale zaradi hude zamašitve črpališča. Tri dni ni normalni odzivni čas. Če ni javljena okvara
je možno, da je to lahko tudi tri dni. Pojasnil je, da so v Kranjski Gori na enem črpališču priključeni
vsi hoteli. Ta črpališče prečrpa 240.000 kubičnih metrov vode. V Mojstrani pa gre čez črpališče
25.000 kubičnih metrov vode. V Mojstrani imajo, kljub preventivnemu pospešenemu vzdrževanju
na vsake tri mesece zamašene črpalke. V Kranjski Gori pa niso imeli v zadnjih desetih letih niti ene
večje okvare. Uporabniki bi se morali nad tem zamisliti.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bil na zadnjem zboru krajanov v Mojstrani s slikami
prestavljene poškodbe črpališča.
Robert Plavčak: Zanimalo ga je, če bi namestili pokrove, ki se jih da zakleniti. Krajane Gobele
zanima, kdaj se bo urejala kanalizacija na spodnji Gobeli?
Robert Bizjak: Tehnično se zadeve lahko uredijo, vendar so s tem povezani tudi stroški.
Rajko Puš: Pojasnil je, da imajo na Gobeli dve možne rešitvi.
Jože Zupančič: Na KS Kranjska Gora se je zastavilo vprašanje, kako bo z urejanjem kanalizacije v
Logu? Ali se bo šlo v malo čistilno napravo?
Robert Bizjak: Pojasnil je, da bodo še proučili tehnične možnosti.
Blaž Knific: Na zadnji seji so bili seznanjeni, da sistem še nima tehničnega prevzema in uporabnega
dovoljenja. Kanalizacija pa obratuje že 12 let. Kdaj bodo pridobili omenjena dokumenta? Filtri od
jaškov padajo v sistem. Na Velikem bregu v Mojstrani je v prisotnosti sosedov komisijsko odprl
pokrov kanala. Zanimalo ga je, kako lahko doma odpirajo sistem in vanj mečejo stvari? Obvestila o
priklopih so dobili tudi tisti, ki so se pravilno priključili na sistem. Ali se greznične gošče, ki
pritečejo na Jesenice odčitajo preko števca? Izrazil je upanje, da blata ne bodo odlagali na
kompostarno, saj bodo dobili neuporaben kompost. Kako je z meteornimi vodami, ki so speljane v
kanalizacijski sistem? Koliko kontrol so naredili na tem področju?
Robert Bizjak: Pojasnil je, da imajo uporabno dovoljenje za Dovje, Rateče, Podkoren. Za Kranjsko
Goro ga bodo dobili v roku treh mesecev. V Mojstrani in Gozdu Martuljku pa ga bodo dobili v roku
meseca dni. Tehnični pregledi pa so bili vsi opravljeni. Dotok na Jesenice se ne odčitava preko
števca zaradi tega, ker je bil večkrat okvarjen. Sedaj se zadeva obračunava po porabi pitne vode.
Kontrole meteorne vode so delali v Podkorenu in Ratečah. Ugotovili so, da imajo meteorne vode
občani speljane v potoke.
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Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 23/11: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o izvajanju
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v letu 2012.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet
Ivan Hočevar iz Jeko-in Jesenice je prestavil delovanje odlagališča Mala Mežakla in delovanje
čistilne naprave. Poslovni izid po posameznih občinah ugotavlja, da ima na področju občine
Kranjska Gora negativni izid. Županu je predlagal, da za svetnike organizirajo ogled odlagališča. V
letu 2011 so pridobili okoljevarstveno dovoljenje.
V razpravi je sodeloval:
Robert Plavčak: Ker pada količina dovoza odpadkov, ga je zanimalo, kaj to pomeni za lastnike in
kaj za občane?
Ivan Hočevar: Kar se tiče odstopa štirih občin je pojasnil, da so se po njegovem mnenju občine
napačno odločile. S tem imajo okoli 16.000 ton manj dovoza odpadkov. Ker so se razmere
spremenile so dodatno sklenili pogodbo za odlaganje 10.000 ton odpadkov. Nekaj deponij se je v
Sloveniji že zaprlo. Z novo sortirnico se bo količina odloženih odpadkov še zmanjšala.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 23/12: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o obratovanju
CČN Jesenice in odlagališča za nenevarne odpadke Mala Mežakla za leto 2012.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet

Ad 8.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Tehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in
uporabo javnega kanalizacijskega omrežja v občini Kranjska Gora. Člani sveta so gradivo prejeli s
sklicem na sejo.
Rajko Puš in Robert Bizjak sta predstavila tehnični pravnik.
V razpravi so sodelovali:
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Anton Požar: Pojasnil je, da so tehnični pravilnik obravnavali tudi na Odboru za

gospodarstvo in gospodarske javne službe. Pripomb na pravilnik ni bilo. Občinskemu svetu
predlagajo, da ga sprejmejo.
Robert Plavčak: Statutarno pravna komisija je pregledala pravno podlago tehničnega
pravilnika in predlagala občinskemu sveta, da ga sprejme v predlagani obliki.
Jože Zupančič: Glede 17. poglavja 76. člena ga je zanimalo ali zapisano pomeni, da lahko vstopajo
tudi v objekte občanov? Kako je z deratizacijo kanalizacijskega sistema?
Robert Bizjak: Pojasnil je, da brez soglasja lastnikov ne smejo vstopati v objekte. Deratizacijo
izvajajo vsako leto.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 23/13: Sprejme se Tehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo
javnega kanalizacijskega sistema, v besedilu predloga, ki ga je pripravil izvajalec gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kranjska
Gora, podjetje WTE Projektna družba Kranjska Gora d.o.o..
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet

Ad 9.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Poslovno poročilo LTO-ja Zavoda za turizem Občine
Kranjska Gora za leto 2012 in program dela LTO-ja za leto 2013. Člani sveta so gradivo prejeli s
sklicem na sejo.
Mirjam Žerjav je s pomočjo projekcije predstavila delovanje LTO. Prestavila je vse večje projekte,
ki jih izvaja LTO.
V razpravi so sodelovali:
Robert Plavčak: Pojasnil je, da je bil proti ureditvi novih prostorov TIC-a. Kaj bo s starimi prostori?
Pri sprehajalnih poteh je izpostavil, da še vedno niso dobro urejene razmere z lastniki zemljišč.
Kakšni so kriteriji za postavitev kemičnih stranišč. Kdo krije stroške stranišč? Bil je mnenja, da bi
se moral svet zavoda in strokovni svet večkrat sestati. Nikjer ni zasledil, kolikokrat se je direktorica
LTO-ja sestala s predsedniki turističnih društev ter sobodajalci? Zakaj se na območju občine ne
določijo stalni prostori za lokacije prireditev? Sedanji prireditveni prostor v Kranjski Gori ni
primeren. Zakaj ni TIC-a v Gozdu Martuljku? Te naloge bi lahko prevzel TD Gozd Martuljek.
Pogrešal je pobude zavoda za ureditev občine ter več novih turističnih produktov. Pogrešal je
izvajanje nalog iz statuta Zavoda. Več bi morali biti povezovanja na lokalnem nivoju. Izvesti bi se
moral nakup prireditvenega šotora za veselice. Stroški poslovanja zavoda naraščajo. Zanimali so ga
prihodki zavoda. Kaj je z njegovim predlogom, da se na trgu pred TIC-em postavi namesto
vodnjaka skulptura Kekca v višini 4 metrov?
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Mirjam Žerjav: Pri prireditvi bančnih iger so povezali vse turistične dejavnike v kraju. Sodelovalo
je več kot 200 prostovoljcev. Vse smučarske šole so na prireditvi sodelovale brezplačno. Integralne
turistične proizvode razvijajo. Strategija velja do leta 2015. V letošnjem letu bodo pripravili
izhodišča za novo turistično strategijo. Ankete se izvajajo na TIC-u v Kranjski Gori. Ankete se
izvajajo na območju celotne Gorenjske. Poudarila je, da odgovarjajo tudi na pritožbe turistov. Glede
TIC-a v Gozdu Martuljku pa ni imela konkretne rešitve. Manjše prireditve se izvajajo na trgu pred
cerkvijo v Kranjski Gori. Za večje prireditve pa imajo prostor pred dvorano Vitranc. S sobodajalci
so se v lanskem letu sestali dvakrat. Dodatne sanitarije so postavili v Ratečah, saj je to območje
zelo obremenjeno z dnevnimi obiskovalci. LTO ureja samo tiste poti, po katerih je po ustavi RS
dovoljeno hoditi. Izrazila je zadovoljstvo, da bodo dobili urejen TIC. Stari prostori pa so v lasti
občine. LTO zelo aktivno sodeluje z JP Komunalo. Glede prireditvenega šotora je pojasnila, da je
ceneje, če se šotor najame.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se bo glede šotora pripravil izračun nakupa oziroma najema.
Janja Dolhar: Pojasnila je, da se je Svet zavoda sestal na treh sejah. Sestali so se tudi z lastniki
tekaških prog. Bila je mnenja, da bi morali dobiti mnenje kakšne varnostne službe glede primernosti
prireditvenega prostora pred dvorano. Zahvalila se je svetniku Robertu Plavčaku za mnenja.
Mojca Kelvišar: V TD Dovje Mojstrana najbolj pogrešajo poudarek na eko turizmu. Zanima jih,
koliko pozornosti na sejmih posvečajo promociji Dovja in Mojstrane. Glede financiranj prireditev bi
morali upoštevati dejanske stroške. Med prireditvene prostore bi morali dodati tudi prostor na
Dovjem. Zanima jih tudi, koliko je turistične takse z območja Dovja in Mojstrane?
Mirjam Žerjav: Turistična destinacija Kranjska Gora je zaokrožena destinacija cele občine. Naše
blagovne znamke ne bi bilo brez Julijskih Alp in Triglava. Predstavljene imajo vse kraje v občini.
Kadar koli na sejmih govorijo o pohodništvu in gorništvu ne gredo mimo severne stene Triglava.
Sodelovanje z domačimi ponudniki poteka, saj so darila za novo leto kupili pri njih. Na območju
cele države si želijo uvajati eko turizem. Ponujajo električna kolesa. Imajo tudi polnilnico za
električna vozila. Financiranje turističnih prireditev se izvaja preko razpisa. Največ sredstev je v
preteklem letu prejelo območje Dovja in Mojstrane. Trg na Dovjem bodo umestili med prireditvene
prostore. Glede takse je povedala, da je v kampih samo polovična taksa. Največ takse pa se ustvari v
Kranjski Gori.
Anton Požar: Pojasnil je, da so področje LTO-ja obravnavali tudi na Odboru za gospodarstvo

in gospodarske javne službe. Ob večjih prireditvah bi morali poskrbeti za večjo varnost pred
šolo.
Mirjam Žerjav: Na problem, so bili opozorjeni. V času Planiške prireditve je bil v okoli šole
že prisoten varnostnik.
Vesna Kovačič: Na kakšen način se promovirajo na vlaku Julijske Alpe? Pozdravila je čezmejno
sodelovanje. Zanimalo jo je, kakšni so interesi turističnega gospodarstva za sodelovanje? Koliko je
ponudnikov iz naše občine v projektu zelene kartice? Kolikšen je odziv turistov na zeleno kartico?
Mirjam Žerjav: Projekt zelene kartice se je šele pričel izvajati. Poteka na območju cele Gorenjske.
Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije. So pa v ta projekt vključeni tudi že ponudniki s
strani naše občine. V sklopu tega projekta so izdelali karte za motoriste. Sodelujejo tudi s
turističnim gospodarstvom. V poročilu so navedeni čezmejni projekti, na katere so kandidirali.
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Promocijo pa izvajajo predvsem na sejmih in po spletu. V projektu vlaka Julijske Alpe sodelujejo s
tem, da imajo na vlaku en velik plakat, ki se bo tri leta vozil po Sloveniji.
Bogdan Janša: Tekaške proge v Radovni so bile letos dobro urejene. Ali bodo tudi v bodoče urejali
te tekaške poti v Radovni? Kako je s širjenjem WI-FI-ja? Kako se pride med prireditve posebnega
pomena?
Mirjam Žerjav: Nekatere prireditve, ki so posebej izpostavljene so se v preteklosti sofinancirale s
strani proračuna občine. Prireditve so se prenesle v okvir LTO-ja s tem pa so na LTO-ju dobili tudi
dodatna sredstva. Izrazila je upanje, da bodo v naslednjem letu uspeli povečati sredstva za
prireditve. LTO ustvari 30% lastnih sredstev. Glede širjenja WI-FI-ja pa bo vse odvisno od sredstev.
Urejanje tekaških poti v Radovni je bilo možno, ker je bilo dovolj snega.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 23/14: Občinski svet občine Kranjska Gora daje soglasje k Poročilu o delu LTO –
Zavoda za turizem občine Kranjska Gora za leto 2012.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 13
PROTI – 1

Sklep je bil sprejet
SKLEP 23/15: Občinski svet občine Kranjska Gora daje soglasje k Programu dela LTO –
Zavoda za turizem občine Kranjska Gora za leto 2013.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 13
PROTI – 1

Sklep je bil sprejet

Ad 10.
23/1 – Bogdan Janša - vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je z možnostjo izravnave parcele pri trgovini v Mojstrani?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo predlagali izravnavo parcele.
23/2 – Bogdan Janša - vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je z zamenjavo ogledala na Požgančevem mostu? Na tem območju bi bilo
potrebno postaviti dodatno signalizacijo.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo preverili pri DRSC-ju.
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Ad 11.
Župan Jure Žerjav je podal naslednje informacije:
• Čestital je organizacijskima komitejema Planice in Pokala Vitranc za organizacijo tekem.
Bil je mnenja, da ti dve prireditvi predstavljata najpomembnejšo promocijo naše destinacije.
• V aprilu bodo organizirali zbore občanov po krajevnih skupnostih.
• Dogovarjajo se, da bi na nivoju Vlade in ministrstev oblikovali delovno skupino za Planico.
Planica bo ponovno kandidirala za svetovno prvenstvo leta 2019. V kolikor dobijo svetovno
prvenstvo bo potrebno urediti tudi ostalo infrastrukturo predvsem cesto.
• Imeli so sestanek z DRSC glede rekonstrukcije ceste skozi Gozd Martuljek. Na sestanku so
pregledali vse odprte zadeve. Stekli pa so tudi postopki razlastitve.
Seja je bila zaključena ob 22.17 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.
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