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Datum: 11.02.2009
Z A P I S N I K

22. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 11.02.2009 ob 17.00 uri v sejni
sobi Občine.
PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
 ŽUPAN: Jure Žerjav
 ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Anton Požar, Zdenka Kersnik, Jože
Zupančič, Blaž Knific, Cvetka Pavlovčič, Vesna Kovačič, Vlasta Kotnik, Robert Plavčak,
Andrej Žemva, Miro Eržen, Marinka Puc Koplan, Slavko Miklič, dr. Janez Mlinar in Mirko
Rabič (14 od 16).
Bogomir Košir in Božidar Tarman - odsotna
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Egidija
Košir Mrovlje, Henrika Zupan.
 PRISOTNI NOVINARJI: Ekipa ATM, Rabič Radio Triglav.
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. Pojasnil je, da so poleg gradiva, ki so ga prejeli po
pošti, na seji prejeli še: popravljen zapisnik 19. seje OS, sklepe sveta KS Rute, seznanitev s sklepi
občanov, ki je bil v KS Rute, zapisnik Komisije za lokalno samoupravo in statutarne zadeve,
zapisnik Odbora za turizem gospodarstva in obrt, obvestilo o vložitvi pobude za oceno ustavnosti in
zakonitosti ter zaradi napake v gradivu posredovan pravi sklep k 7. točki dnevnega reda 21. seje OS.
Svetniki so najprej obravnavali:
I.
1.

SPREJEM ZAPISNIKOV PREJŠNJIH SEJ:
Obravnava in sprejem zapisnika 21. seje

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je najprej podal v obravnavo zapisnik 21. seje občinskega sveta.
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Ker ni bilo razprave, je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 22/1: Potrdi se zapisnik 21. seje Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

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

DNEVNI RED:
Predlog za spremembo cene ravnanja z odpadki
Pridobitev statusa grajenega javnega dobra
Skupna kandidatura Kranjske Gore, Bad Kleinkircheima in Trbiža za Svetovno prvenstvo
v alpskem smučanju leta 2017
Poročilo o realizaciji letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim nepremičnim
premoženjem občine za leto 2008
Končna poročila Nadzornega odbora o opravljenih nadzorih
Komisija za MVVI
Vprašanja in pobude
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.

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je predstavil predlog za spremembo cene ravnanja z odpadki. Člani sveta so
gradivo prejeli s sklicem.
Vlasta Kotnik: Kot predsednica Odbora za komunalo in javno infrastrukturo je pojasnila, da je
odbor predlog obravnaval in podal pozitivno mnenje k predlaganemu sklepu.
V razpravi so sodelovali:
Miro Eržen: V zadnjem času so se dogovorili z nekaj občinami, da odlagajo odpadke na odlagališču
Mala Mežakla. Odlagališče bo zaradi tega prejelo nove prejemke. Zanimalo ga je, če je kljub tem
novim prejemkom potrebno povišati ceno odlaganja odpadkov?
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Župan Jure Žerjav: Odpadki, ki se odlagajo iz drugih občin se plačujejo po ceni 85 EUR/tono
odpadkov. Zaradi tujih dovozov so stroški na odloženo tono odpadkov nižji. Prihodek pri odlaganju
odpadkov pa je prihodek proračunov občin solastnic odlagališča. Pojasnil je, da mora cena
vključevati amortizacijo, ki pa do sedaj ni bila vključena v ceno. Iz te amortizacije se financirajo
investicije na odlagališču Mala Mežakle.
Slavko Miklič: Zanimalo ga je, zakaj v občini Radovljica za odpadke plačujejo odlaganje po
volumnu in ne po količini, kot v ostalih občinah.
Henrika Zupan: Pojasnila je, da je možno ceno obračunavati po volumnu ali pa po količini. V občini
Radovljica so se odločili, da bodo ceno obračunavali po volumnu.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 22/2: Občinski svet Občine Kranjska Gora potrjuje dvig cene odlaganja odpadkov za
12,1 € na tono, zaradi vključitve najemnine v višini amortizacije v ceno storitve.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 9
PROTI – 4

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je predstavil predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra. Zadeva se
nanaša na ureditev občinskih cest. Poleg kategoriziranih občinskih cest status grajenega javnega
dobra lokalnega pomena pridobijo tudi zemljišča, ki v naravi predstavljajo pokopališča in objekti
pogrebnih vežic, zgrajenih na teh zemljiščih ter parkirišča ob pogrebnih vežicah. Člani sveta so
gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 22/3: SKLEP O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA
LOKALNEGA POMENA
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine, ki
predstavljajo občinske ceste, kategorizirane v Odloku o kategorizaciji občinskih cest in
kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora (UVG, št. 22/99):
-

parc. št. 1406/1, 1406/2, 1410, 1413, 1416, 1419/1, 1419/2, 1425/2, 1439, 1463, vse vpisane
pri seznamu I – javno dobro k.o. Rateče, parc. št. 1403/1, vpisana pri vl. št. 174 k.o.
Rateče, parc. št. 181/3, 1261/55, obe vpisani pri vl. št. 423 k.o. Rateče, parc. št. 1417/2,
1417/14, vse vpisane pri vl. št. 817 k.o. Rateče;

-

parc. št. k.o. 759/15, vpisana pri vl. št. 12 k.o. Podkoren, parc. št. 785, vpisana pri vl. št.
525 k.o. Podkoren, parc. št. 759/26, vpisana pri vl. št. 675 k.o. Podkoren, parc. št. 784, 794,
807/2, 808, 810, 813, 814/1, vse vpisane pri vl. št. 723 k.o. Podkoren.
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II.
Poleg kategoriziranih občinskih cest status grajenega javnega dobra lokalnega pomena
pridobijo tudi zemljišča, ki v naravi predstavljajo pokopališča in objekti pogrebnih vežic,
zgrajenih na teh zemljiščih ter parkirišča ob pogrebnih vežicah, in sicer:
-

parc. št. 224 in 503/1, obe vpisani pri vl. št. 735 k.o. Rateče, parc. št. 225 in 503/5, obe
vpisani pri vl. št. 817 k.o. Rateče in parc. št. 226, vpisana pri vl. št. 473 k.o. Rateče;

-

parc. št. 668/2, vpisana pri vl. št. 704 k.o. Podkoren.
III.

Nepremičnine iz I. in II. točke tega sklepa se vpišejo v poseben zemljiškoknjižni vložek pri
posamezni katastrski občini, pri katerem se zaznamuje grajeno javno dobro v lasti Občine
Kranjska Gora.
IV.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po uveljavitvi
sprejetega sklepa izda Občinska uprava Občine Kranjska Gora po uradni dolžnosti
ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah iz tega
sklepa, ki jo po pravnomočnosti pošlje Okrajnemu sodišču na Jesenicah.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil skupno kandidaturo Kranjske Gore, Bad Kleinkirchheima in Trbiža
za Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju leta 2017. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na
sejo.
V razpravi so sodelovali:
Miro Eržen: Glede na univerzijado, ki bo v Mariboru, ga je zanimalo, če bodo lahko skakalni del
izpeljali v Planici. Bil je mnenja, da ni smiselno v Mariboru graditi skakalnice.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da so na občinskem svetu to že obravnavali. V tem trenutku Planiške
skakalnice ne omogočajo izvedbo univerzijade. Na ravni države se zavedajo, da ni smiselno graditi
še enega skakalnega centra. Glede Planice je pojasnil, da bo v naslednjih tednih objavljen razpis za
novo žičnico ob skakalnici.
Mirko Rabič: Zanimalo ga je, kako je z morebitnimi kandidaturami drugih italijanskih prizorišč?
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da ima Bad Kleinkirchheima že soglasje občinskega sveta in
Avstrijske smučarske zveze. Italijani pa zaenkrat soglasja znotraj svojih prirediteljev še nimajo.

4

Janez Mlinar: Bil je mnenja, da je potrebno idejo podpreti. Ideja je bolj realna kot pa kandidatura za
olimpijske igre. Kandidatura je odlična priložnost, da usposobijo ljudi za takšne organizacije.
Robert Plavčak: Zanimalo ga je, kako bo z rekonstrukcijo cestne infrastrukture na cesti Jesenice Planica?
Župan Jure Žerjav: Tudi njegovo razmišljanje ob kandidaturi je bilo, da lahko tekmo za svetovno
prvenstvo organizirajo že sedaj. Problem pa je v cestni infrastrukturi. O tej problematiki in o
pločnikih v Gozdu Martuljku je govoril z direktorjem Direkcije za ceste. Na Direkciji za ceste so
ugotovili, da bodo morali k reševanju tega problema pristopiti celovito. Urediti bodo morali tudi
cestno povezavo do poligona v Podkorenu.
Mirko Rabič: Zanimalo ga je, kdaj je rok za vložitev kandidature?
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da je rok za vložitev kandidature leto 2011.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 22/4: Občinski svet Občine Kranjska Gora podpira idejo o skupni kandidaturi
Kranjske Gore, Bad Kleinkirchheima in Trbiža za Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju
leta 2017.
SKLEP 22/5: O odločitvi za kandidaturo za Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju leta
2017, bo Občinski svet odločal šele po predložitvi finančnega načrta kandidature in morebitne
izvedbe Svetovnega prvenstva.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklepa sta bila sprejeta.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil poročilo o realizaciji letnega načrta pridobivanja in letnega načrta
razpolaganja s stvarnim nepremičnim premoženjem občine za leto 2008. Člani sveta so gradivo
prejeli s sklicem na sejo.
V razpravi so sodelovali:
Robert Plavčak: Bil je mnenja, da je realizacija nekoliko skromna. Zanimalo ga je, če je narejena
kakšna prioriteta glede zemljišč? Predvsem vloge občanov in zemljišč, ki jih občina potrebuje za
parkirišča.
Egidija Košir Mrovlje: Pojasnila je, da so imeli glede pridobivanja nepremičnin (predvsem za
občinske ceste) težave, ker so nekateri lastniki iz tujine in na dopise občine ne odgovarjajo. Imajo
pa tudi težave z Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov. Pri prodaji zemljišč pa so nastale težave,
ker se občani ne strinjajo z uradnimi cenitvami zemljišč.

5

Robert Plavčak: Bil je mnenja, da bi morali občanom, ki se ne odločijo za nakup zemljišča le tega
ponuditi v najem.
Egidija Košir Mrovlje: Pojasnila je, da bodo glede koriščenja občinskih zemljišč pripravili predlog,
da bi se zaračunala uporabnina zemljišča.
Župan Jure Žerjav: Določiti bi morali neko enotno uporabnino. Problemi s koriščenjem takšnih
zemljišč se vlečejo že desetletja.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanji:
SKLEP 22/6: Občinski svet se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega načrta pridobivanja
in letnega načrta razpolaganja s stvarnim nepremičnim premoženjem občine za leto 2008.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil končna poročila Nadzornega odbora o opravljenih nadzorih. Člani
sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo. Predsednica Nadzornega odbora Irena Plavčak se je
opravičila in ni bila prisotna.
V razpravi so sodelovali:
Vesna Kovačič: Glede na končno poročilo jo je zanimalo, zakaj poročevalca ni prisotnega na seji.
Poročevalcu ne morejo podati morebitnih vprašanj in tudi ne prejeti pojasnil. Zanimalo jo je, na
kakšni podlagi so bile sprejete odločitve za nadziranje postavke izobraževanja in potnih nalogov?
Pojasnila je pomen izobraževanja uslužbencev. Glede programa dela Nadzornega odbora za leto
2009 je bila mnenja, da ni opredeljenih rednih in izrednih nadzorov. Zanimalo jo je, na kakšen način
sklicujejo seje Nadzornih odborov, če pa program dela ni usklajen s poslovnikom. Predlagala je, da
nadzorni odbor dopolni program dela za leto 2009.
Župan Jure Žerjav: Pripombe se bodo posredovale Nadzornemu odboru.
Miro Eržen: Bil je mnenja, da ima Nadzorni odbor pravico nadzirati porabo občinskih sredstev.
Andrej Žemva: Problem glede kadrovanj v komisijah se je pojavil najprej v Komisiji za MVVI, ko
so izbirali člane komisij. Imenovali so se kandidati, ki so bili predlagani. Komisijam bi morali
pomagati pri njihovem delu.
Slavko Miklič: Komisija za MVVI vedno predlaga najboljše kandidate, ki jih predlagajo
predlagatelji.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da so bili člani Nadzornega odbora na izobraževanju.
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Janez Mlinar: Kot član Komisije za MVVI je pojasnil, da imajo na Komisiji za MVVI težave, ker
ne dobivajo dovolj kandidatov za posamezne odbore.
Robert Plavčak: Nadzorni odbor je pričel delati in deluje. Bil je mnenja, da je Nadzorni odbor
samostojen. Zanimalo ga je, koliko seminarjev so se javni uslužbenci v okviru Skupnosti občin
Slovenije udeležili?
Vesna Kovačič: Še enkrat je pojasnila, da mora biti program dela za leto 2009 pripravljen v skladu s
poslovnikom Nadzornega odbora.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanji:
SKLEP 22/7: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s končnimi poročili
Nadzornega odbora občine Kranjska Gora o opravljenih nadzorih.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 13
PROTI – 1

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Slavko Miklič je predstavil zapisnik 12. seje Komisije za MVVI, ki je obravnavala zamenjavo člana
v Odboru za prostorsko planiranje in varstvo okolja. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjava dal na glasovanje naslednja sklepa:
Sklep: Občinski svet Občine Kranjska Gora razrešuje Antona Albrehta iz Odbora za
prostorsko planiranje in varstvo okolja.
Sklep: Občinski svet Občine Kranjska Gora v Odbor za prostorsko planiranje in varstvo
okolja imenuje Milana Polaka.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklepa sta bila sprejeta.
Slavko Miklič je predstavil zapisnik 13. seje Komisije za MVVI, ki je obravnavala imenovanje
Komisije za pripravo strokovne podlage za novo študijo prometne ureditve v Občini Kranjska Gora.
Člani sveta so gradivo prejeli na sami seji.
V razpravi so sodelovali:
Miro Eržen: Komisija bi morala pripraviti programsko projektno nalogo. Študijo bodo pripravili
zunanji izvajalci.
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Janez Mlinar: Strinjal se je s pripombo Mira Eržena. Pričakoval je več predlogov. Ker ni bilo dovolj
predlogov, se je strinjal, da je imenovan v predlagano komisijo.
Robert Plavčak: Iz vsega navedenega ni razvidno, kaj so naloge komisije, do kdaj mora komisija
nalogo opraviti in kdo bo vodil komisijo. Župan je rešitev te problematike obljubil pred volitvami.
Izbrati bi morali izvajalca, da bi študijo pripravil.
Župan Jure Žerjav: Njegov predlog je bil, da se v komisijo imenuje Blaža Knifica, ki naj bi tudi
vodil to komisijo.
Blaž Knific: Pričakoval je več predlogov. Bil je mnenja, da če bodo začeli delati, bodo zadevo tudi
premaknili.
Jože Zupančič: S predlagano komisijo ni zadovoljen. Pričakoval je več zunanjih sodelavcev v
komisiji. Pričakoval je, da bodo določili tudi naloge komisije.
Sklep: Občinski svet Občine Kranjska Gora v Komisijo za pripravo strokovne podlage za
novo študijo prometne ureditve v Občini Kranjska Gora imenuje:
• Grega Benedika
• Draga Mihaliča
• Blaža Knifica
• Janeza Mlinarja
• Mira Eržena
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Sklep: V sprejetem sklepu se besedi »strokovne podlage« zamenjata za »projektne naloge.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Sklep: Po potrebi naj se v delo Komisije vključuje tudi zunanje strokovnjake.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 14
ZA – 12
PROTI – 0

Ad 7.
22/1 Jože Zupančič – pobuda – ustno
Že pred enim letom je napisal prošnjo, da imenujejo tretjega člana v Komisijo za planinstvo, TNP in
naravni rezervat Zelenci.
22/2 Janez Mlinar – pobuda – ustno
Ker je letošnja zima obilna s snegom, so nastale tudi večje poškodbe na cestah. Občino je zaprosil,
da apelira na inštitucijah, ki so zadolžene za vzdrževanje državnih cest. Prav tako pa mora občina
najti rešitev za ureditev občinskih cest.
22/3 Slavko Miklič – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, zakaj uradne objave občine niso več v Gorenjskem glasu?
Rajko Puš je pojasnil, da občina uradne objave objavlja v Uradnem listu. Razlog za to je cena objav.
Poleg tega pa smo z Gorenjskega glasa dobili obvestilo, da ne moremo objavljati daljših odlokov.

Ad 8.
Župan Jure Žerjav je podal naslednje informacije:
• 4. februarja so imeli župani Zgornje Gorenjske sestanek z ministrom za okolje in prostor
Karlom Erjavcem. Predstavil mu je problematiko hudournikov.
• V januarju so imeli koordinacijo županov. Obravnavali so problematiko Gorenjske
čebelarske zveze. Z Janezom Gregorijem kot predstavnikom Čebelarskega društva Kranjska
Gora je imel razgovor. Dogovorili so se, da bodo pripravili odlok, ki bo prepovedoval pašo
tujih čebel na našem območju. Naši čebelarji se proti bolezni čebel zoperstavljajo z
naravnimi zdravili. Ostali del Slovenije pa uporablja antibiotike.
Podžupan Anton Požar je podal naslednjo informacijo:
• Pogodba z izvajalcem za Razvojne programe je podpisana. Od 8. do 12. marca se bodo
izvajale delavnice. Po planu bo predvidoma že na junijski seji delovni osnutek pripravljen
za obravnavo.

Seja je bila zaključena ob 19.10 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.
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