O B 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: 27.9.2007
Z A P I S N I K

10. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 26.09.2007 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, Slavko
Miklič, Miro Eržen, Bogomir Košir, Zdenka Kersnik, Marinka Puc Koplan, Blaž Knific,
Cvetka Pavlovčič, Vesna Kovačič, Andrej Žemva in Mirko Rabič (12 od 16).
Božidar Tarman, Vlasta Kotnik, dr. Janez Mlinar in Robert Plavčak - opravičeno odsotni
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Egidija
Košir Mrovlje, Mojca Prešeren, Henrika Zupan.
 PRISOTNI NOVINARJI: Ekipa ATM.
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. Člane občinskega sveta je seznanil, da so tudi na
pobudo občinskih svetnikov iz obvezne proračunske rezerve nakazali 10.000 EUR za odpravo
posledic neurja v občini Železniki.
Svetniki so najprej obravnavali
I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1. Obravnava in sprejem zapisnika 9. seje občinskega sveta.
Ad 1.
Župan Jure Žerjav je podal v obravnavo zapisnik 9. seje občinskega sveta. Zapisnik so člani prejeli
naknadno po pošti.
V razpravi je sodeloval:
Andrej Žemva: V razpravi o razveljavitvi Odloka o začasnih ukrepih ni bilo sprejetega nobenega
sklepa. Predlagal je sprejetje sklepa.
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Župan Jure Žerjav: Občinski svet se je seznanil z odločbo ustavnega sodišča. V kolikor bo potrebno
sprejeti sklep bodo gradivo pripravili do naslednje seje.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 10/1: Potrdi se zapisnik 9. seje Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 10
ZA – 10
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DNEVNI RED:
Odlok o 2. spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Kranjska Gora
za leto 2007
Predlog za spremembo cene ravnanja z odpadki
Priznanje lastninske pravice in uskladitev zemljiškoknjižnega stanja
Nakup nepremičnin
Razveljavitev sklepa o prenosu športnih objektov v Planici
Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta
ter določitev kandidata za člana Državnega sveta
Informacije
Vprašanja in pobude

V razpravi so sodelovali:
Andrej Žemva: Predlagal je umik 5. točke dnevnega reda. Zadeva na katero se točka nanaša se
obravnava na sodišču.
Župan Jure Žerjav: Pri tej točki bo sodeloval tudi odvetnik Damijan Pavlin.
Bogomir Košir: Pojasnil je, da je v zvezi s 5. točko govoril s tremi odvetniki. Bili so mnenja, da bo
zadeva urejena tako, kot bo določilo sodišče.
Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 10/2: Z dnevnega reda se umakne točka 5. Razveljavitev sklepa o prenosu športnih
objektov v Planici.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 10
ZA – 10
PROTI – 0

Ker ni bilo več razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Odlok o 2. spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Kranjska Gora
za leto 2007
Predlog za spremembo cene ravnanja z odpadki
Priznanje lastninske pravice in uskladitev zemljiškoknjižnega stanja
Nakup nepremičnin
Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta
ter določitev kandidata za člana Državnega sveta
Informacije
Vprašanja in pobude

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 10
ZA – 10
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je predstavil Odlok o 2. spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine
Kranjska Gora za leto 2007. Na podlagi realizacije je bil pripravljen nov predlog. Prihodki bodo
višji od predvidenih. Podal je pojasnilo k prihodkom in odhodkom proračuna.
V razpravi so sodelovali:
Andrej Žemva: Predlagal je, da se izvede sanacijo na celotni trasi ceste v Srednji Vrh in ne samo na
delu ceste, kjer sanacija sedaj poteka.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da ni seznanjen, da bi bilo glede na načrt sanacije premalo sredstev
za izvedbo sanacije. V kolikor se bo pokazalo, da ni dovolj sredstev za sanacijo bodo sredstva
zagotovili.
Mirko Rabič: Predlog Odloka bo podprl.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 10/3: Sprejme se Odlok o 2. spremembah odloka o proračunu občine Kranjska Gora
za leto 2007.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 10
ZA – 8
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 2.
Župan Jure Žerjav je v uvodu predstavil predlog za spremembo cene ravnanja z odpadki. Člani
sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Podrobnejšo predstavitev je s pomočjo projekcije predstavila direktorica JP Komunale Henrika
Zupan.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: Ni se strinjal, da na odlagališča Malo Mežakljo vozijo od drevja do trave. Predlagal
je, da se prične razmišljati, da bi odpadke pričeli tehtati. Na komunalni bazi Tabre naj se kupi stroj
za rezanje vej. Občani bi lahko uredili komposte.
Henrika Zupan: Po odloku zeleni odpad ne sodi v zabojnike za odpadke.
Vesna Kovačič: Zanimalo jo je, če je razlog za povišanje storitev tudi neuporaba eko otokov?
Občane bi morali bolj ozavestiti in povečati zbiralnice za eko otoke. V gradivu je pogrešala
specifikacijo stroškov, ki so omenjene v gradivu.
Henrika Zupan: Pojasnila je, da je v občini več zbiralnic odpadkov, kot bi jih na podlagi državne
uredbe morali imeti. Z povečanjem odlaganja v zbiralnicah bi lahko zmanjšali volumen odpadkov,
ki se prepeljejo na odlagališče Mala Mežaklja. V zbiralnicah se povečuje količina odpadkov. JP
Komunala sodeluje tudi s šolami.
Marinka Puc Koplan: Zanimalo jo je, kaj bi se zgodilo, če predlaganega sklepa ne bi sprejeli?
Henrika Zupan: Bila je mnenja, da bi v tem primeru imela JP Komunala izgubo.
Bogomir Košir: Predlagane podražitve ne bo podprl iz dveh razlogov in sicer: Delavci v turizmu se
neuspešno borijo za povišanje plač. Jeko-in na Mali Mežaklji dela z dobičkom in občina s tem
dobičkom ne razpolaga.
Župan Jure Žerjav: Strinjal se je s tem, da bi si delavci v turizmu zaslužili višje plače. Pojasnil je
izračun cene za odvoz odpadkov na Malo Mežakljo. V to ceno ni vključena amortizacija in dobiček.
Andrej Žemva: Iz gradiva je razbral, da bo morala JP Komunala po pridobitvi soglasja lokalne
skupnosti za povišanje cene dobiti soglasje tudi od pristojnega ministrstva in Urada za
makroekonomske analize in razvoj. Zanimalo ga je, zakaj se sedaj cena 5 let ni povečevala. Bil je
mnenja, da bi na občini o tem razpravljali, šele po pridobitvi ustreznih mnenj.
Henrika Zupan: Ob pridobitvi soglasja občine je izpolnjen pogoj, da podajo vlogo za povišanje
cena na pristojno ministrstvo oziroma po novem na vlado.
Župan Jure Žerjav: Pred letom 2002 je občane doletelo drastična podražitev odvajanja in čiščenja
odpadne vode. Zato so cene do sedaj niso več zviševale.
Blaž Knific: Predstavil je delo Odbora za komunalo in javno infrastrukturo. Odbor je podprl
predlagani sklep.
Zdenka Kersnik: Bila je mnenja, da gre za visoko povišanje cen.
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Marinka Puc Koplan: Zanimalo jo je, koliko bodo imeli popusta, ker morajo ljudje vodo
prekuhavati? Težave so se pojavljale tudi na Dovjem.
Henrika Zupan: Pojasnila je, da so podali prijavo proti neznani osebi, ki je posegla v vodovod
Dovje. Glede prekuhavanja vode, pa je pojasnila, da se je to pojavilo zaradi vpliva narave na katere
JP Komunala ni mogla vplivati.
Mirko Rabič: Bil je mnenja, da bi morali eko otoke občanom bolj približati.
Henrika Zupan: Vse eko otoke so postavili v soglasju oziroma predlog krajevnih skupnosti.
Postavljeni pa so na zemljiščih od občine.
Miro Eržen: Da bi se svetniki lažje odločili za povišanje cen bi morali imeti podatke o poslovanju
JP Komunale in projekcijo cen. Iskati bi morali tudi notranje rezerve.
Jože Zupančič: Glede na poročila iz medijev bo regijsko odlagališče pričelo delovati v letu 2009.
Cene se bodo takrat močno zvišale in predlagal je, da že sedaj pričnejo o tem razpravljati. Odpadke
bodo morali zmanjšati in povečati število eko otokov.
Župan Jure Žerjav: Sedaj še ne razpolagajo s podatki glede regijskega odlagališča. Ko bodo podatke
pridobili jih bodo posredovali svetnikom.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 10/4: Občinski svet Občine Kranjska Gora potrjuje dvig cene odvoza odpadkov za 15
% in cene odlaganja odpadkov za 25%. Cena odlaganja odpadkov znaša 0,0280 EUR/kg.
Cena odvoza odpadkov znaša 0,0491 EUR/kg.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 7
PROTI – 4

Sklep je bil sprejet.

Henrika Zupan je pojasnila, da je občinski svet na zadnji seji sprejel sklep, da mora JP Komunala v
enem mesecu pripraviti strokovno in razvojno usmeritev za rešitev vodovodnega problema. V tako
kratkem času tega ne morejo storiti, ker si morajo strokovnjaki zadevo ogledati. Zadeva bi bila
lahko pripravljena do konca leta.
Župan Jure Žerjav je zaprosil, da JP Komunala sproti obvešča občinski svet o tej zadevi.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil priznanje lastninske pravice na zemljišču s parc.št. 614/4 k.o. Dovje.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
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V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: Zanimalo ga je, kdo bo lastnik omenjenega zemljišča, če bo Lovska družina
razpadla?
Egidija Košir Mrovlje: Opravila, ki ne bi bila imela vpisane te določbe jih Upravna enota ne bi
vpisala v register. Lahko pa se pozanimajo in pripravijo poročilo.
Andrej Žemva: Ker ni mnenja krajevne skupnosti se bo glasovanja vzdržal.
Blaž Knific: Kot član sveta KS Dovje Mojstrana je pojasnil, da je krajevna skupnost podala
pozitivno mnenje k predlaganemu sklepu.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 10/5: Občina Kranjska Gora prizna Lovski družini Dovje lastninsko pravico na
zemljišču parc. št. 614/4, stavba 19 m2, neplodno 106 m2, ki je vpisano pri vl. št. 179 k.o.
Dovje. Sklene se pogodba o priznanju lastninske pravice in uskladitvi zemljiškoknjižnega
stanja. Vse stroške s to pogodbo prevzame Lovska družina Dovje.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Župan Jure Žerjav je predstavil priznanje lastninske pravice na zemljišču s parc.št. 2060/18 k.o.
Dovje. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župna Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 10/6: Občina Kranjska Gora prizna lastninsko pravico na parc. št. 2060/18,
stanovanjska stavba 94 m2, dvorišče 460 m2, vpisano pri vl. št. 179 k.o. Dovje, Režonja Silvu
in njegovi ženi. Sklene se pogodba o priznanju lastninske pravice in uskladitvi
zemljiškoknjižnega stanja. Vse stroške s to pogodbo prevzame Režonja Silvo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil nakup nepremičnino zemljišča parc.št. 177/41 k.o. Gozd. Pri tem
gre za odkup privatnih zemljišč po katerih potekajo občinske ceste. Člani sveta so gradivo prejeli s
sklicem.
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Ker ni bilo razprave, je župna Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 10/7: Občina Kranjska Gora kupi od Lesar Viktorja iz Ljubljane, Trubarjeva cesta
79, zemljišče parc. št. 177/41, pot 112 m2, k.o. Gozd po ceni 6,26 EUR/m2. Vse stroške s to
pogodbo nosi Občina Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil pravila za določitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana
Državnega sveta ter določitev kandidata za člana Državnega sveta. Člani sveta so gradivo prejeli
naknadno po pošti.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: Predlagal je, da bi v 1. členu našteli občine, ki so v 10. volilni enoti.
Mirko Rabič: Zanimalo ga je, če morajo glede rokov, ki so določeni v gradivu sprejeti še dodaten
sklep?
Rajko Puš: Roki so v gradivu navedeni, da bi imela lahko Komisija za MVVI čas, da zadevo
obravnaval in poda v odločanje na občinski svet.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
Amandma: V 1. členu se za besedilom 10. volilne enote naštejejo občine, ki obsegajo 10.
volilno enoto. 1. člen se tako glasi: S temi Pravili se ureja postopek izvolitve

predstavnikov Občine Kranjska Gora v volilno telo 10. volilne enote, ki obsega
območja občin: Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in Žirovnica, za
izvolitev člana Državnega sveta ter postopek določitve kandidata za člana Državnega
sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Amandma je bil sprejet.
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SKLEP 10/8: Sprejme se predlog Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve
člana Državnega sveta ter določitev kandidata za člana Državnega sveta s sprejetim
amandmajem.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je svetnike seznanil z obiskom Vlade RS v Kranjski Gori ter srečanjem na Brdu.
Na srečanju je postavil vprašanje, kako bodo rešili vprašanje subvencije kmetom dvolastnikom iz
Rateč. Zadevo bodo poizkušali rešiti.

Ad 7.
10/1 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Kako je s sanacijo poškodb na krajevnih poteh v Mojstrani po izvedbi kanalizacije? Škoda je bila
evidentirana s posebnim zapisnikom. Občinski svet pa je sprejel tudi sklep.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bila s strani koncesionarja izdana naročilnica izvajalci in
zadeva se sedaj izvaja.
10/2 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Kako je z vzdrževanjem hudournikov? Ob hudournikih je opazil veliko vejevja od sečnje gozdov.
Razmišljati bi morali o sankcijah.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da občina stalno opozarja državo, ki je pristojna za urejanje
hudournikov. Izrazil je upanje, da bodo zadnji tragični dogodki pripomogli, da bo pričela država
bolje urejati vodotoke. Občina Kranjska Gora ima opravljen pregled stanja hudournikov v naši
občini. S tem pregledom so bili seznanjeni tudi na ministrstvu.
10/3 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Kako je s postavitvijo znakov za ulice v krajih po občini?
Župan Jure Žerjav je izrazil upanje, da bo projekt realiziran, saj so zagotovili sredstva v proračunu.
10/4 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
V javnih občilih je bilo objavljeno, da Hit Alpinea ukinja kamp v Špiku. Do 4.10.2007 morajo
lastniki prikolice umakniti. Zanimalo ga je, kako je z opozorilnimi tablami prepoved kampiranja.
Preverjal je kampiranje in je naštel 33 avtodomov, ki so kampirali na krajih kjer to ni dovoljeno.
Župan Jure Žerjav je bil mnenja, da morajo najprej organizirati redarsko službo, ki bo lahko izvajal
občinske odloke.
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10/5 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, če bi lahko občani kupili državne in občinske zastave oziroma bi lahko občina
donirala sredstva za zastave.
10/6 Andrej Žemva – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je z organizacijo občinskega redarstva?
Župan Jure Žerjav je povedal, da je bilo že na prejšnji seji pojasnjeno, da skupaj z občinami Gorje,
Jesenice in Žirovnica pripravlja skupni inšpekciji organi in skupno redarstvo. Na eni od naslednjih
sej bodo gradivo obravnavali. Skupni organi občinske uprave bo sofinanciran v višini 50% s strani
države.
Andrej Žemva je bil mnenja, da bi morala imeti občina svoje redasrtvo.
10/7 Andrej Žemva – pobuda – ustno
Zaradi uvedbe schengenske meje bo kar nekaj policije preseljeno na južno mejo. Predlagal je, da se
na eno od naslednjih sej povabi komandirja Policijske postaje Kranjska Gora.
Jože Zupančič je predlagal, da bi morali na sejo povabiti nekoga iz policije, ki je odgovoren za
Gorenjsko oziroma direktor policije.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da ima informacijo da bo Policijska postaja v Kranjski Gori ostala.
Povečali naj bi tudi kadre.
10/8 Slavko Miklič – pobuda – pisno
Podal je predlog, da bi v proračun uvedli podpostavko načrtovanje in urejanje vodotokov lokalnega
značaja. Smiselno bi bilo tudi oblikovati sklad za odpravo posledic naravnih nesreč. Občinski svet
bi se moral seznaniti s stanjem vodotokov na območju občine.
10/9 Miro Eržen – vprašanje – ustno
Bil je mnenja, da če bi padlo toliko padavin, kot jih je na območju Železnikov, bi imeli hude
posledice tudi na območju Belce. Zanimalo ga je, če je v študiji, ki jo ima občina tudi ocena
ogroženosti?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je v študiji ocena objektov ni pa predvidenih ukrepov za naselja. V
državen proračunu sta za dve pregradi v Belci v letošnjem letu zagotovljena sredstva. Ker ima
občina študijo na zgoščenkah jih lahko poseduje svetnikom.

Seja je bila zaključena ob 18.56 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.
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