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:04.05.2005

Z A P I S N I K
35. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v ponedeljek, 24.04.2006 ob
17.00 uri v sejni sobi Občine.
PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
 ŽUPAN: Jure Žerjav
 ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Bogomir Košir, Emil Tavčar,
Branka Vovk, Franc Makše, Žiga Židan, Bojan Kordič, Robert Robič, Jože Krivc,
Jože Zupančič, Slavko Miklič, dr. Janez Mlinar Črtomir Kosmač, Miro Eržen in
Branko Dolhar (16 od 16).
ODSTOTNA: Klavdija Gomboc (opravičila), Gregor Benedik

 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Egidija Košir
Mrovlje; Henrika Zupan – direktorica JPK; Robert Bizjak – ČD SHW; Nuša Jelenc in
Tamara Hribar – JEKO-IN Jesenice; Jaka Hrastnik – LTO Kranjska Gora


PRISOTNI NOVINARJI: Mirko Rabič – Radio Triglav, Matjaž Arih – ATM.

Seja je posneta na 1 avdio zgoščenko.
Gradivo in zvočni zapis seje je objavljen tudi na internetni strani http://obcina.kranjskagora.si/ (občina, občinski svet).
Župan Jure Žerjav je vse prisotne lepo pozdravil. Pojasnil je, da so poleg gradiva, ki so ga
prejeli s sklicem prejeli še predlog za razširitev dnevnega reda s točko Program dela in
finančni načrt RAGOR, Zapisnik 34. seje OS ter gradivo k 4. točki dnevnega reda Sklep o
izdaji poroštva za kredit JP Komunala Kranjska Gora. Na seji so svetniki prejeli še dodatno
točko in sicer Predlog za oprostitev komunalnega prispevka, pripombe KS Kranjska Gora ter
zapisnik 8. seje nadzornega odbora občine.

Svetniki so najprej obravnavali
I.
1.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

Obravnava in sprejem zapisnika 34. seje.

Ad 1.
Svetniki so zapisnik 34. seje prejeli v dodatnem gradivu za 35. sejo. Župan Jure Žerjav je dal
zapisnik v obravnavo.
Ker ni bilo razprave so člani sveta sprejeli naslednji:
SKLEP 35/1: Potrdi se zapisnik 34. seje Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
I. DNEVNI RED:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

OSREDNJA TEMA – KOMUNALA:
 poslovno poročilo JPK Kranjska Gora za leto 2005 in finančni načrt za leto
2006
 poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih
voda v letu 2005
 poročilo o delovanju čistilne naprave Jesenice v letu 2005
 poročilo o obratovanju odlagališča za nenevarne odpadke Mala Mežakla za
leto 2005
 operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini
Kranjska Gora
Sklep o porabi proračunske postavke ureditev pokopališč
Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav – II. obravnava
Sklep o izdaji poroštva za kredit JP Komunala Kranjska Gora
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kranjska
Gora za leto 2006 – skrajšani postopek
Obravnava pobude za določitev volilnih enot za volitve članov občinskega sveta
Občine Kranjska Gora
Soglasje k spremembam in dopolnitvam statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske
Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu
Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v občini Kranjska Gora

10
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Pravilnik o sofinanciranju turističnih programov in projektov turističnih društev v
Občini Kranjska Gora
LTO – Zavod za turizem občine Kranjska Gora
 Soglasje k spremembi statuta LTO
 Program dela LTO – Zavoda za turizem občine Kranjska Gora za leto 2006
Sklep o določitvi upravljavca turistične poti k Martuljkovim slapovom
Komisija MVVI
- imenovanje člana sveta zavoda OZG
- imenovanje člana sveta zavoda LTO
Predlog za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – MHE
»TREBIŽA« - Petrič Vladimir
Uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem
Ukinitev javnega dobra in prodaja nepremičnin
Program dela in finančni načrt RAGOR-ja za leto 2006
Slovenski planinski muzej – oprostitev plačila komunalnega prispevka
Informacije, vprašanja in pobude

V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič (Predlagal je dodatno točko dnevnega reda in sicer Odobritev izdaje soglasja
lokalne skupnosti (OS) »Za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu na lokaciji
Hotela Erika, Vršiška ulica 76, 4280 Kranjska Gora«, k vlogi Finančnega ministrstva za izdajo
koncesije za prirejanje igre na srečo.)
Župan Jure Žerjav (Za prirejanje posebnih iger na srečo na lokaciji Erika je bilo na poziv
Urada za nadzor prirejanja posebnih iger na srečo s strani župana posredovano negativno
soglasje.)
Župan Jure Žerjav je predlagal , da pred glasovanjem o dodatni točki glasujejo o naslednjem
predlogu sklepa:
Občinski svet občine Kranjska Gora soglaša z negativnim soglasjem za prirejanje
posebnih iger na srečo v igralnem salonu na lokaciji Erika, ki je bilo Uradu za nadzor
prirejanja iger na srečo posredovano s strani župana občine Kranjska Gora.
Jože Zupančič (Bil je mnenja, da o tem ne morejo glasovati, ker je bilo to takrat v pristojnosti
župana. Naknadno so s spremembo statuta občine to pristojnost prenesli na občinski svet.)
Janez Mlinar (Ni se mu zdelo prav, da o tako pomembnih stvareh odločajo na takšen način.
Dogovarjali so se, da se o tej zadevi skliče izredna seja.)
Župan Jure Žerjav (pojasnil je, da je iz Urada za nadzor prirejanja posebnih iger na srečo dobil
odgovor, da negativno soglasje, ki ga je izdal župan velja.)
Bogomir Košir (Bil je mnenja, da bodo morali enkrat o tem glasovati. Če je pogoj, da bo
nekdo delal hotel pod pogojem, da pridobi koncesijo za prirejanje iger na srečo, se s tem
turizem konča.)
Janez Mlinar (Korektno bi bilo, da bi svetniki dobili korespondenco ter gradivo v tej zadevi.)
Robert Robič (Napaka prejšnje vlade je bila ta, da je dovolila, da poleg velikih igralnic dovoli
tudi igralne salone. Dobiček od igralništva ne sodi v privatne žepe. Igralništvo bi se moralo
odvijati samo v velikih igralnicah, kjer gostom ponudijo tudi zabavo. Pomagajo pa tudi
ljudem, ki so odvisni od igralništva. Denar, ki se ustvari v igralnicah, je namenjen državi,
lokalni skupnosti ter največjim humanitarnim organizacijam. V Avstriji se igralne salone ne
dopušča.)

Župan Jure Žerjav (Za UNPIS je stvar s tem podeljenim negativnim soglasjem lahko
zaključena. Še enkrat je pozval svetnike, da o predlaganem sklepu glasujejo.)
Miro Eržen (Bil je mnenja, da v kolikor je bilo negativno soglasje izdano, občinski svet nima
kaj potrjevati. Če je negativno soglasje veljavno, naj ga Ministrstvo za finance upošteva.
Predlagal je, da se oba predloga umakneta ter se skliče izredna seja.)
Žiga Židan (Strinjal se je s tem, da se skliče izredna seja.)
Franc Makše (Strinjal se je s sklicem izredne seje, ki naj bi bila zaprta za javnost.)
Bojan Kordič (V kolikor je bilo soglasje zakonito izdano, preden se je pristojnost prenesla na
občinski svet, naj se potem ta zadeva pelje mimo občinskega sveta. Če bo potrebno, da o tem
občinski svet razpravlja, naj se skliče izredna seja zaprta za javnost. Svetniki naj za morebitno
izredno sejo dobijo ustrezno gradivo.)
Bogomir Košir (Investitor, kateri bi rad pridobil igralniško koncesijo, vlogo vloži na pristojno
ministrstvo. Župan je bil takrat pristojen za izdajanje soglasij. Izdal je negativno soglasje.
Občinski svet ni prejel poziv ministrstva, da naj izda o tej zadevi kakšno soglasje.)
Župan Jure Žerjav (Pojasnil je, da je preveril, če negativno soglasje velja. Iz UNPIS-a je dobil
odgovor, da je zadeva na Vladi.)
Janez Mlinar (Še vedno je možno spremeniti stališče. Oba predlagatelja je pozval, da
umakneta predloga.)
Jože Zupančič (Zanimalo ga je, kaj bo, če županovega predloga svetniki ne podprejo. Ali bo to
pomenilo, da bo soglasje podano?)
Župan Jure Žerjav (V kolikor svetniki predlaganega sklepa ne sprejmejo, bo sklicana izredna
seja, na kateri bodo o tej zadevi razpravljali.)
Jože Zupančič (Zakaj glasujejo o predlogih pred sprejemom dnevnega reda. Pripravil je
predlog za uvrstitev točke na dnevni red. Dopustil je možnost, da se zadeva obravnava na
izredni seji. Izrazil je pomisleke, da bi bila seja zaprta za javnost.)
Župan Jure Žerjav in Jože Zupančič sta umaknila svoja predloga. Župan je dal na glasovanje
naslednji:
SKLEP 35/2: V prvi polovici meseca maja se skliče izredna seja občinskega sveta z eno
točko: Obravnava soglasij za prirejanje posebnih iger na srečo.
Miro Eržen (Negativno soglasje je bilo izdano. Ni videl razloga za sklic izredne seje.)
Slavko Miklič (V kolikor bi župan izdal pozitivno soglasje, svetnikov nihče ne bi več
spraševal o tej zadevi.)
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 12
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.
Bojan Kordič (Pojasnil je, da komisija za prometno varnost še ni bila imenovana. Podal je
pobudo, da se na seji ta komisija imenuje.)
Župan Jure Žerjav (Gre za strokovno komisijo, ki jo imenuje župan. Kot predsednik odbora za
Komunalo, bo v komisijo imenoval tudi Bojana Kordiča. Komisija bo imela prvi sestanek 3.

maja na Trbižu, kjer se bodo slovenski in italijanski predstavniki pogovarjali o omejitvi
težkega tovornega prometa.)

Po končani razpravi je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagan dnevni red.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 13
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je v uvodu povedal, da so svetniki gradivo prejeli v sklicu 35. seje. V
gradivu so poročila:
- JP Komunala Kranjska Gora: Poslovno poročilo za leto 2005 in finančni načrt za leto
2006
- WTE Kranjska Gora: Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
odpadnih voda v letu 2005
- JEKO – IN Jesenice: Poročilo o delovanju čistilne naprave Jesenice v letu 2005 ter
poročilo o obratovanju odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla za leto 2005
- Občine Kranjska Gora, Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe: Operativni
program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Kranjska Gora.
Župan je povabil direktorico Henriko Zupan, da predstavi poročilo o JP Komunali.
Henrika Zupan je predstavila poročilo, ki so ga svetniki prejeli s sklicem 33. seje. Poudarila je,
da je JP Komunala v letu 2005 delovala pozitivno.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič (Poročilo je dobro pripravljeno. Kakšna so merila za plane zimske službe?)
Henrika Zupan (Pripravil se bo pisni odgovor. Plan je narejen na podlagi operativnega plana.
Težko je predvideti, kakšna bo zima.)
Jože Zupančič (Odgovor naj se objavi kar v Zgornjesavcu, da bodo ljudje s tem seznanjeni.)
Bojan Kordič (Predstavil je delo Odbora za komunalo in komunalno infrastrukturo. V gradivu
pogrešajo vizijo razvoja vodovodnega omrežja z vodnimi viri ter kanalizacijskega sistema.
Glede na intenzivno gradnjo v občini je odbor opozoril na izkoriščenje razpoložljivih
kapacitet komunalne infrastrukture. V gradivu so pogrešali tudi poročilo občinskega redarja.
Na odboru so zaprosili za poročilo občinskega komunalnega redarja za preteklo obdobje. V
imenu odbora je še enkrat zaprosil za poročilo komunalnega redarja. Predstavil je zapisnik in
pobude odbora.)
Župan Jure Žerjav (Strokovne službe pripravljajo spremembe odlokov, ki se nanašajo na
komunalno področje. Pričela se je tudi sanacija ceste v Srednji Vrh.)

Po končani razpravi je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 35/3: Občinski svet potrjuje letno poročilo Komunale Kranjska Gora d.o.o. za
leto 2005.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 35/4: Občinski svet potrjuje predlog uprave, da se bilančni dobiček razporedi in
nameni za financiranje investicije Komunalne baze Tabre.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP 35/5: Občinski svet potrjuje finančni načrt Komunale Kranjska Gora d.o.o za
leto 2006 in plan porabe amortizacije.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.
Župan Jure Žerjav je dal besedo predstavniku koncesionarja WTE Kranjska Gora Robertu
Bizjaku, ki je predstavil poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
odpadnih voda v letu 2005. Poročilo so svetniki prejeli s sklicem 33. seje. Robert Bizjak je
povedal, da so bili v lanskem letu v pridobivanju obratovalnega dovoljenja. Zaradi tega so
imel vsak mesec nenapovedano kontrolo. Z rezultati čistilne naprave so lahko zadovoljni.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič (Zaprosil je za projekt kanalizacije po vaseh, kjer je razvidno po hišah, katere
so priključne in katere niso.)
Robert Bizjak (Popraviti bo potrebno občinske odloke ter uvesti redarsko službo, ki bo lahko
zadevo kontrolirala. Težave se pojavljajo tudi pri sodelovanju z republiškim inšpektoratom, ki
je pristojen za to področje. S kamero se bo ugotavljajo, kdo ima v kanalizacijo speljano
meteorno vodo.)

Župan Jure Žerjav (Hiše z greznicami se priklapljajo na kanalizacijo. Siva lisa pa obstaja
obstoječa meteorna kanalizacija. Pripravlja se predlog spremembe odloka.)
Slavko Miklič (V odloku je določeno, da se morajo objekti, ki imajo tehnično možnost,
priključiti na kanalizacijo. Bil je mnenja, da pozivi za priklop ne zaležejo. Popraviti bo
potrebno odlok, da bodo v njem tudi kazenske določbe.)
Robert Bizjak (Odloke ni možno izvajati dokler se ne organizirajo občinske inšpekcijske
službe. Skupaj z občinsko upravo pripravljajo odlok o taksah.)
Jože Zupančič (Koncesionar naj pripravi predlog odloka in ga posreduje svetnikom.)
Branko Dolhar (Zanimalo ga je, kako je z okvarami kanalizacije. Izpostavil je problematiko
nihanja električne napetosti. Ali se bo res v letu 2006 zaključil projekt kanalizacije v
Ratečah?)
Robert Bizjak (Največji problem nihanja napetosti je v Ratečah. Velik problem je odvajanje
maščob v kanalizacijo.)
Župan Jure Žerjav (Elektro Gorenjska je vložil vlogo za lokacijsko informacijo za vkop 20
kilovoltnega kablovoda Jesenice – Rateče.)
Jože Krivc (Ali ljudje zaradi nekaterih, ki niso priključeni, plačujejo višjo ceno kanalizacije?
V gradivu je zasledil, da imajo stanovanjski objekti v Mojstrani mešani kanalizacijski sistem.)
Robert Bizjak (Pojasnil je, da vsi tisti, ki imajo tehnično možnost, plačujejo kanalizaciji tudi
če nanjo niso priključeni. Zaradi problema z lastniki zemljišč so morali v Mojstrani del
mešanega sistema kanalizacije obdržati.)
Bojan Kordič (Zanimalo ga je, kako se bo uredila kanalizacija na območju Korzike v Gozdu
Martuljku.)
Robert Bizjak (Pojasnil je, da je območje Korzike, kjer se pojavljajo problemi v lasti hotela
Špik. Ob urejanju hotela Špik se bo lahko reševala tudi problematika kanalizacije na
omenjenem območju.)
Bogomir Košir (Zanimalo ga je, kakšen omejitveni faktor glede gradenj je kanalizacija? Ali bo
potrebno zgraditi nov vod kanalizacije?)
Robert Bizjak (Z gradnjami se bodo težave pojavile pri čistilni napravi. Problem nastaja s
koničnimi obremenitvami.)
Župan Jure Žerjav (Ali imajo soglasodajalci narejeno analizo, koliko lahko še izdajo soglasij
za gradnje?)
Robert Bizjak (Prav zaradi takšnih zadev se soglasja izdajajo na enem mestu. Zadeve imajo
pod nadzorom.)
Bogomir Košir (Pri novem prostorskem redu morajo upoštevati omejitve na čistilni napravi.)
Črtomir Kosmač (Poudaril je, da inšpekcije ne delujejo. Izda se soglasje za 3 stanovanjski
objekt, naredi pa se 6,7 ali 8 stanovanj.)
Franc Makše (Kako je s kanalizacijo v Planici? Kaj je z okolico pri igrišču v Ratečah?)
Robert Bizjak (Okolica igrišča se bo uredila. V Planici je potrebno dokončno urediti
črpališče.)
Bojan Kordič (Ali je občina z zadevami, na katere je opozoril Črtomir Kosmač obvestila
pristojne inšpekcije?)
Župan Jure Žerjav (Občinska uprava vsako kršitev, ki jo zazna, prijavi pristojni inšpekcijski
službi. Pripravil se bo poročilo vseh prijav.)
Miro Eržen (Zanimalo ga je, kako je s popravilom cest v Mojstrana po izgradnji kanalizacije.)
Robert Bizjak (Komisija, ki pregleduje poškodbe, dela še ni zaključila.)
Jože Zupančič (Ceste je potrebno popraviti v prvotno stanje.)
Župan Jure Žerjav (V Mojstrani zadeve še niso rešene, ker je šel podizvajalec v stečaj.)

Robert Bizjak (Vse ceste razen v Mojstrani so bile na podlagi zapisnikov komisij
popravljene.)

Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:

SKLEP 35/6: Občinski svet potrjuje Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja odpadnih voda v letu 2005.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.
Župan Jure Žerjav je dal besedo predstavnicama podjetja Jeko-in Jesenice Mateji Košir in
Tamari Hribar, da sta predstavili delovanje ČN Jesenice ter obratovanje odlagališča
nenevarnih odpadkov Mala Mežakla.
V razpravi so sodelovali:
Župan Jure Žerjav (Kako je s pridobivanjem IPPS soglasja za odlagališče?)
Tamara Hribar (Do oktobra 2006 morajo vložiti vlogo za pridobitev IPPS soglasja.)
Branko Dolhar (Opozoril je na napako v tabeli, kjer namesto tone piše kilogrami.)
Črtomir Kosmač (Kdaj bo asfaltirana cesta na Malo Mežaklo? Opozoril je na slabo prometno
varnost na tej cesti.)
Tamara Hribar (Jeko-in Jesenice je samo upravljavec in se asfalta zelo veseli. Za asfaltiranje
omenjene ceste se morajo dogovoriti občine solastnice odlagališča.)
Župan Jure Žerjav (Občina Kranjska Gora je že imela sredstva za asfaltiranje, vendar takrat
občine Jesenice teh sredstev ni zagotovila v proračunu.)
Jože Zupančič (Že 12 let opozarja na asfaltiranje omenjene ceste. Predlagal je, da občinski
svet in župana občine Jesenice povprašajo, kdaj se bo asfaltirala cesta na odlagališče. Ali je
možno, da dobijo dovoljenje za obratovanje odlagališča tudi po letu 2008? Kaj je vzrok, da
čistilna naprava na Jesenicah še nima obratovalnega dovoljena?)
Tamara Hribar (Tehničnih ovir za izdajo takšnega dovoljenja ni.)
Mateja Košir (Vzrok je bil v zemljišču. Občina Jesenice je sedaj pridobila vse zemljišče na
območju ČN Jesenice, tako da naj bi bilo obratovalno dovoljenje kmalu izdano.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 35/7: Občinski svet se je seznanil z delovanjem ČN Jesenice in obratovanjem
odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

SKLEP 35/8: Občinski svet občine Kranjska Gora naproša župana občine Jesenice in
občinske svetnike, da podajo pisni odgovor, zakaj še ni asfaltirana cesta na odlagališče
Mala Mežakla ter kdaj bo cesta asfaltirana.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.
Župan Jure Žerjav je podal pojasnilo k Operativnem programu odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda v občini Kranjska Gora, katerega so svetniki prejeli v sklicu za 33.
sejo OS.
V razpravi so sodelovali:
Miro Eržen (Nekateri predeli, ki so v TNP, so izvzeti iz obveznega odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda.)
Župan Jure Žerjav (Pregledalo se bo, kako je z naselji znotraj TNP.)
Franc Makše (Bil je mnenja, da tudi PD Tromeja ne spada v to območje, kjer je potrebno
obvezno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.)
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 35/9: Občinski svet sprejme Operativni program odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda v občini Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.
Bojan Kordič (Na obrežju Save v Mojstrani se je pojavilo veliko divje odlagališče. Glede na
to, da so prebivalci občino o tem že obvestili, ga je zanimalo, če je občina to zadevo predala v
nadaljnje reševanje pristojnim službam. Odbor za komunalo in komunalno infrastrukturo je
posredoval občinski upravi pismo družine Jeglič, katera opozarja o hrupu in neupravičenem
parkiranju gradbene mehanizacije s strani občana. Prosi za pismeni odgovor družini Jeglič ter

njemu kot predsedniku odbora. Zanimalo ga je še, kako je z ustavno odločbo glede ceste na
Korziki. Prosi, da se mu na zastavljena vprašanja odgovori pisno.)
Župan Jure Žerjav (Ustavna odločba nalaga občini 6 mesečni rok za rešitev zadeve.)

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je podal pojasnilo k sklepu o porabi proračunske postavke urejanja
pokopališč.
V razpravi sta sodelovala:
Jože Zupančič (Strinjal se je s predlogom. Sredstva za Kranjsko Goro pa naj se zagotovijo z
rebalansom.)
Franc Makše (Kako je s poškodbo mrliške vežice v Ratečah zaradi zime?)
Henrika Zupan (Zadeva se bo popravila iz postavke tekoča vzdrževanja.)
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 35/10: Občinski svet Občine Kranjska Gora se strinja, da se proračunska
postavka 049006 porabi samo za sanacijo objekta poslovilnih vežic na Dovjem.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 10
ZA – 10
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil predlog Odloka o koncesiji za graditev obstoječih žičniških
naprav v II. obravnavi. Gradivo so člani sveta prejeli v sklicu 33. seje OS. Pojasnil je, da v 10
dnevni obravnavi ni bilo podanih pripomb na predlagani odlok.
V razpravi so sodelovali:
Slavko Miklič (Odbor za turizem je sodeloval pri pripravi predlaganega odloka ter že
predhodno podal pripombe.)
Jože Zupančič (Strinjal se je s predlaganim odlokom.)
Miro Eržen (V odloku nikjer ne piše, da mora imeti koncesionar urejene zemljiškoknjižne
zadeve, na katerih izvaja dejavnost. V Mojstrani zemljiške zadeve niso urejene.)
Župan Jure Žerjav (Koncesija se podeljuje za žičniške naprave in ne za zemljišča, na katerih
so smučišča.)
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:

SKLEP 35/11: Sprejme se Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav v
Gozd Martuljku, Kranjski Gori, Podkorenu in Planici v predloženem besedilu predloga
za II. obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 10
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

SKLEP 35/12: Sprejme se Odlok o koncesiji za graditev obstoječe žičniške naprave v
Mojstrani v predloženem besedilu za II. obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 8
PROTI – 1

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Direktorica JP Komunale Henrika Zupan je svetnikom predstavila sklep o izdaji poroštva za
kredit JP Komunala za gradnjo komunalne baze Tabre. Svetniki so gradivo prejeli v dodatnem
gradivu za 35. sejo OS.
V razpravi je sodelovali:
Miro Eržen (Ali se lahko občina zadolži za predlagani znesek?)
Župan Jure Žerjav (Občina lahko daje poroštva do višine 5% realizacije proračuna v
preteklem letu.)
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 35/13: Občina Kranjska Gora soglaša s prodajo nepremičnine – garažnega
boksa, ki se nahaja na parc. št. 486/3, 486/4, 486/5 in 486/11, vse k.o. Kranjska Gora.
Finančna sredstva, pridobljena s kupnino te nepremičnine, se namenijo za izgradnjo
komunalne baze na Tabrah.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 35/14: Občina Kranjska Gora daje soglasje k zadolžitvi Komunale, javnega
podjetja, Kranjska Gora, d.o.o., v višini največ 72.682.000,00 SIT, kot vir financiranja
izgradnje komunalne baze Tabre.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP 35/15: Občina Kranjska Gora daje poroštvo Komunali, javnemu podjetju,
Kranjska Gora, d.o.o., za najem kredita v višini največ 72.682.000,00 SIT, z dobo
odplačevanja 10 let.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil predlog Odloka o spremembah odloka o proračunu občine
Kranjska Gora za leto 2006, katerega so svetniki prejeli v sklicu za 35. sejo OS.
V razpravi so sodelovali:
Bojan Kordič (Ali je pri spremembah upoštevan njegov amandma glede cest, ki ga je umaknil
pri sprejemanju proračuna?)
Župan Jure Žerjav (Pri tem rebalansu proračuna ta amandma ni upoštevan. V tem rebalansu se
razporejajo sredstva, ki so se namensko pridobila. Predvidoma septembra naj bi bil drugi
rebalans proračuna, tam naj bi glede na prihodke upoštevali tudi amandma Bojana Kordiča.)
Miro Eržen (Zanimalo ga je, zakaj se povečuje postavka na cestah.)
Župan Jure Žerjav (V letu 2005 so pri regionalni razvojni agenciji kandidirali za sredstva.
Pridobili so precej več sredstev za obnovo Borovške ceste, kot so sprva predvidevali.)

Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 35/16: Sprejme se Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Kranjska
Gora za leto 2006 po predlogu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil pobudo za oblikovanje dveh volilnih enot v občini Kranjska
Gora. Gradivo so svetniki prejeli s sklicem 33. sejo OS. Svet KS Dovje Mojstrana je to
pobudo podprl.
V razpravi so sodelovali:
Franc Makše (Bil je prosti takšnemu predlogu, saj so svetniki cele občine. To bi lahko
privedlo do teženj po odcepitvi Mojstrane.)
Bogomir Košir (Ni se strinjal z mnenjem predhodnika. KS Dovje Mojstrana ima v tem
mandatu samo 3 svetnike.)
Črtomir Kosmač (Moralna naloga svetnikov je, da delujejo za območje celotne občine.
Krajani KS Dovje Mojstrana niso za nič prikrajšani.)
Miro Eržen (Odgovornost krajanov KS Dovje Mojstrana je, da bodo na volitvah izbrali prave
kandidate. S takšnim odlokom ne bo prišlo do teženj po odcepitvi. Strinjal se je s pobudo o
dveh volilnih enotah.)
Bojan Kordič (Predstavil je začetne pogovore iz leta 1990, ko so se pogovarjali o tem, da
postane Kranjska Gora od Planice do Radovne svoja občine. Občina je v zadnjem času
dosegla velik investicijski ciklus. Potrebno je ločiti investicije gospodarstva in občine. V KS
Dovje Mojstrana je občina vložila več 100 mio SIT investicijskih sredstev. Ni se strinjal s
pobudo o dveh volilnih enotah.)
Bogomir Košir (Občani KS Dovje Mojstrana se čutijo zapostavljeni zaradi spleta okoliščin na
zadnjih volitvah. S sprejetjem te pobude, bi se naredilo samo to, da bi se Dovje in Mojstrana
bolje slišalo.)
Branko Dolhar (Ni podprl pobude. Zaradi majhnega števila prebivalstva v občini je bil
mnenja, da morajo imeti možnost, da stranke dobivajo glasove v celotni občini.)
Bogomir Košir (Zakaj ne bi dovolili Dovju in Mojstrani, da bi imeli svoje svetnike.)
Jože Zupančič (Nikoli se ni opredeljeval glede tega, s katerega konca občine je prišla pobuda.
Vedno je podprl dobre pobude in predloge.)
Slavko Miklič (Ni se mu zdela potrebna pobuda o dveh volilnih enotah. Govoriti morajo kot o
neki celoti.)
Bogomir Košir (Svetnike je pozval, da dovolijo, da se bo Mojstrane več slišalo.)
Bojan Kordič (Nikoli ni glasoval proti pobudam iz Dovja ali Mojstrane.)
Janez Mlinar (Bil je mnenja, da ta predlog ni kritika sedanjim svetnikom, da ne zagovarjajo
določenega dela občine. Podprl je pobudo.)

Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 35/17: Sprejme se pobuda za oblikovanje dveh volilnih enot v občini Kranjska
Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 4
PROTI – 7

Zupančič glasoval PROTI.
Sklep ni bil sprejet.

Ad 7.
Župan Jure Žerjav in Vlasta Skumavc Rabič sta obrazložila soglasje k spremembam in
dopolnitvam statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske.
Ker ni bilo razprave je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 35/18: Občinski svet Občine Kranjska Gora daje soglasje k spremembam in
dopolnitvam Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
Vlasta Skumavc Rabič je predstavila predlog soglasja k ceni socialno varstvene storitve
pomoč na domu..
Ker ni bilo razprave je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 35/19:
1. Občinski svet Občine Kranjska Gora daje Domu upokojencev dr. Franceta
Bergla Jesenice soglasje k ceni storitve pomoč na domu in soglasje k subvenciji k
ceni storitve pomoč na domu v naslednji višini:

Cena storitve pomoč na domu

SIT subvencija
SIT
1.757,20

občine cena
za
uporabnike
968,74
788,46

Cena ob nedeljah
Cena ob praznikih in dela prostih
dnevih

2.460,10
2.635,80

1.356,25
1.453,12

1.103,85
1.182,68

2. Cene stopijo v veljavo 1.5.2006.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

Ad 9.
Vlasta Skumavc Rabič je predstavila Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in
projektov v občini Kranjska Gora. Predlog pravilnika so obravnavali tudi na Odboru za
vzgojo, izobraževanje in kulturo.
V razpravi so sodelovali:
Miro Eržen (Amaterskim društvom in delavcem, bo to predstavljal, velik zalogaj pri urejanju
vlog.)
Žiga Židan (Razpisna dokumentacija naj se pripravi na način, da bo razumna.)
Jože Zupančič (Opozoril je na problem novega zakona o društvih, ki se pripravlja. Včasih se
težko zbere vso dokumentacijo k vlogi na razpis.)
Branko Dolhar (Zadeve za amatersko društvo bi morali poenostaviti.)
Vlasta Skumavc Rabič (Obrazci se pripravijo tako, da so razumljivi. V kolikor kdo vloge ne
zna izpolniti, se mu vedno pomaga.)
Janez Mlinar (Z dosedanjim razdeljevanjem finančnih sredstev so bila društva povečini
zadovoljna. Glede na zakon, je potrebno sprejeti predlagani pravilnik.)
Miro Eržen (Potrebno bo definirati, kaj so upravičeni stroški.)
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 35/20: Sprejme se Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in projektov
v občini Kranjska Gora s popravki, ki jih je predlagal Odbor za vzgojo, izobraževanje in
kulturo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

Ad 10.
Vida Černe je predstavila Pravilnik o sofinanciranju turističnih programov in projektov
turističnih društev v občini Kranjska Gora.
V razpravi so sodelovali:
Slavko Miklič (Odbor za turizem je zadevo obravnaval. Poizkušali so čim bolj poenostaviti
zadevo.)
Bojan Kordič (Zanimalo ga je, če so upoštevali sredstva za TD Gozd Martuljek, ki bo urejal
okolico eko otoka?)
Vida Černe (Sredstva so upoštevana.)
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 35/21: Sprejme se Pravilnik o sofinanciranju turističnih programov in projektov
turističnih društev v občini Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

Ad 11.
Župan Jure Žerjav je predstavil soglasje k spremembi statuta LTO – Zavoda za turizem občine
Kranjska Gora. Gradivo so svetniki prejeli v sklicu za 33. sejo OS.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 35/22: Občina Kranjska Gora kot ustanoviteljica LTO – Zavoda za turizem
Občine Kranjska Gora daje soglasje k spremembi tretjega odstavka 2. člena Statuta
LTO – Zavoda za turizem občine Kranjska Gora, ki se nanaša na spremembo sedeža
tega zavoda.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

Župan Jure Žerjav in direktor LTO Jaka Hrastnik sta predstavila poročilo o delu LTO za leto
2005 in program dela LTO za leto 2006.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič (Bil je mnenja, da občinskemu svetu o tem ne bi bilo potrebno sklepati. S temi
zadevami, bi se lahko samo seznanili.)
Župan Jure Žerjav (Občinski svet mora o tem glasovati na podlagi statuta zavoda LTO.)
Branko Dolhar (Izrazil je kritiko organizatorjem prireditve v Planici, ki so naprej odstranili
sneg na tekaških progah. S tem so prekinili povezavo do Tamarja. Predlagal je, da bi program
dela LTO pripravili pred koledarskim letom ali pa naj bi bil plan sezonski.)
Jaka Hrastnik (Pojasnil je zadevo glede tekaškim prog.)
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 35/23: Občinski svet občine Kranjska Gora daje soglasje k Poročilu o delu LTO
– Zavoda za turizem občine Kranjska Gora za leto 2005.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP 35/24: Občinski svet daje soglasje k Programu dela LTO – Zavoda za turizem
občine Kranjska Gora za leto 2006.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

Ad 12.
Župan Jure Žerjav je predstavil Sklep o določitvi upravljavca turistične poti k Martuljkovim
slapovom. Gradivo so svetniki prejeli v sklicu za 35. sejo OS.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 35/25: Za upravljavca turistične poti k prvemu slapu v Gozd Martuljku se
določi LTO Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11

PROTI – 0
Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP 35/26: Upravljavec LTO Kranjska Gora začne s postopkom pridobitve idejne
zasnove za ureditev omenjene poti.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

Ad 13.
Slavko Miklič kot predsednik Komisije za MVVI je predstavil imenovanje člana sveta zavoda
za Osnovno zdravstvo Gorenjske. Gradivo so svetniki prejeli v sklicu za 33. sejo OS.
Ker ni bilo razprave je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 35/27: Občinski svet občine Kranjska Gora za člana v svetu zavoda Osnovno
zdravstvo Gorenjske imenuje Alojza Kopavnika, Rateče 128, Rateče.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 10
ZA – 10
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Slavko Miklič je predstavil imenovanje člana sveta zavoda LTO. Gradivo so svetniki prejeli v
sklicu za 35. sejo OS.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 35/29: Občinski svet občine Kranjska Gora za člana v Svetu zavoda LTO –
Zavoda za turizem občine Kranjska Gora imenuje Mira Eržena, Pot v Radovno 4a,
Mojstrana.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.

PRISOTNIH – 10
ZA – 10
PROTI – 0

Ad 14.
Župan Jure Žerjav je predstavil predlog za oprostitev plačila nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča – MHE TREBIŽA – Petrič Vladimir. Člani sveta so gradivo prejeli v
sklicu za 33. sejo OS.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 35/30: Petrič Vladimirju, Rateče 119, se za objekt MHE »TREBIŽA«, za leto
2006 oprosti plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

Ad 15.
Župan Jure Žerjav in Egidija Košir Mrovlje sta predstavila gradivo za uskladitev
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 35/31: Občina Kranjska Gora sklene z Vrevc Jernejem in Vrevc Matjažem, oba
iz Mojstrane, Ulica Alojza Rabiča 13, pogodbo o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z
dejanskim stanjem, na podlagi katere se jima prizna lastninska pravica, vsakemu v
deležu do ½, na nepremičninah parc. št. 1293/12 in 1293/11, obe k.o. Dovje, ki v naravi
predstavljata stanovanjsko hišo Ulica Alojza Rabiča 13 v Mojstrani, s funkcionalno
zaokroženo gradbeno parcelo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

Ad 16.
Župan Jure Žerjav in Egidija Košir Mrovlje sta predstavila gradivo za ukinitev javnega dobra,
ki so ga člani sveta prejeli v sklicu za 33. sejo OS.

Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 35/32:
Sklep o ukinitvi javnega dobra
I.
Javno dobro preneha obstajati na zemljišču parc. št. 885/135, gozd 176 m2, vpisanem pri
vl. št. 1465 k.o. Kranjska Gora kot javno dobro.
II.
Nepremičnina s parc. št. 885/135, se odpiše od vl. št. 1465- javno dobro k.o. Kranjska
Gora in se vpiše v vložek iste k.o., pri katerem je že vknjižena lastninska pravica na ime:
Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica1b, Kranjska Gora.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske in se vpiše v
zemljiško knjigo Okrajnega sodišča na Jesenicah.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 11
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.
Župan Jure Žerjav in Egidija Košir Mrovlje sta predstavila prodajo nepremičnin. Gradivo so
člani sveta prejeli v sklicu za 33. sejo OS.
V razpravi so sodelovali:
Jože Krivc (Zanimalo ga je, če lahko Elektru Gorenjske predlagajo, da na transformatoski
postaji naredi dvokapno streho?)
Župan Jure Žerjav (Predlagali bodo takšno rešitev.)
Bojan Kordič (Zanimalo ga je, za kakšen namen se bodo porabila sredstva od prodaje
nepremičnin?)
Župan Jure Žerjav (Občina je dolžna ohranjati občinsko premoženje po zakonu. V kolikor se
zemljišče nekje proda, je potrebno na drugi strni občinsko premoženje povečati.)
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:

SKLEP 35/33: Plan prodaje stvarnega nepremičnega premoženja Občine Kranjska
Gora za leto 2006 se dopolni s prodajo dela zemljišča parc. št. 822/3 k.o. Podkoren.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

SKLEP 35/34: Sprejme se posamični program prodaje naslednjih nepremičnin:
- dvosobnega stanovanja v prvem nadstropju večstanovanjske hiše Triglavska
cesta 65 v Mojstrani, ki stoji na prac. Št. 1373/2 k.o. Dovje;
- zemljišča parc. št. 759/34 k.o. Podkoren, ki obsega fundus garaže v izmeri 47 m2
in pašnik v izmeri 71 m2,
- dela zemljišča parc. št. 822/3 k.o. Podkoren v približni izmeri 25 m2 (natančna
izmera se določi z geodetsko odmero).
Davek na promet nepremičnin kot tudi ostale stroške postopka prodaje nosijo kupci.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

Ad 17.
Vida Černe je predstavila program dela in finančni načrt RAGOR-ja za leto 2006. Gradivo so
člani sveta prejeli v dodatnem gradivu k sklicu 35. seje OS.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič (Kot predstavnik sveta zavoda RAGOR-ja je pojasnil, da so na svetu zavoda
program dela in finančni načrt pregledali in potrdili.)
Vida Černe (Pojasnila je potek priprav projekta konjeniških poti, podjetniškega krožka in
poklicno uveljavljanje žensk.)
Slavko Miklič (Kakšne so prizadevanja RAGOR-ja pri realizaciji programske naloge s
področja turizma. Kakšni so rezultati RAGOR-ja pri razvojnih programih malega
gospodarstva in zaposlovanju v občini Kranjska Gora. V programu RAGOR-ja je malo nalog
s področja občine Kranjska Gora.)
Jože Zupančič (Bil je mnenja, da se svet zavoda RAGOR-ja premalo sestaja. Občina z
RAGOR-jem sodeluje zelo malo. Bil je mnenja, da bi bilo potrebno RAGOR reorganizirati.)
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 35/35: Občinski svet občine Kranjska Gora soglaša s Programom dela in
finančnim načrtom RAGOR-ja za leto 2006.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12

ZA – 12
PROTI – 0
Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

Ad 18.
Župan Jure Žerjav je predstavil oprostitev plačila komunalnega prispevka Slovenskemu
planinskemu muzeju. Gradivo so člani sveta prejeli pred sejo na mizo. Slovenski planinski
muzej je pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.
V razpravi je sodeloval:
Jože Zupančič (Predlagal je, da se predlagani sklep sprejme.)
Po razpravi je župan Jure Žerjav na glasovanje naslednji:
SKLEP 35/28: Planinsko Društvo Dovje-Mojstrana, Savska cesta 1, 4281 Mojstrana, se v
zadevi gradnje Slovenskega planinskega muzeja – Informacijsko-učno vzgojnega centra
v Mojstrani, na podlagi 6. člena Odloka o komunalnem prispevku v Občini Kranjska
Gora, oprosti plačila komunalnega prispevka.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Zupančič glasoval ZA.
Sklep je bil sprejet.

Ad 19.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da naj bi križišče v Bezju pričeli asfaltirati 8. maja. Glede
omejitve težkega tovornega prometa bo 3. maja sestanek na Trbižu. S TNP-jem bodo imeli
sestanek glede mej TNP-ja.
Jože Krivc (V Mojstrani se bo delal prvi turistični objekt. Vprašal je, če je možno, da bi se
tudi tega investitorja delno oprostilo plačila komunalnega prispevka.)
Branko Dolhar (Pri tem primeru je potrebno pripraviti konkretni predlog.)
Branka Vovk (Predlagala je, da bi se gradnje na celotnemu območju k.o. Dovje oprostilo
plačilo komunalnega prispevka v višini 50%.)
Župan Jure Žerjav (Po občinskem odloku investitorja v Mojstrani ne morejo oprostiti plačila.
Imajo pa možnost, da pomagajo investitorju pri izgradnji javne infrastrukture.)
Jože Zupančič (Predlagal je, da investitor pride na občinski svet in zadevo predstavi.)
Franc Makše (Opazil je, da na občinskem svetu ni zapisnika KS Rateče Planica, kjer so
obravnavali zadevo Muzej Rateče.)

Župan Jure Žerjav (Ta zadeva se bo obravnavala, ko bo pripravljena točka za obravnavo na
občinskem svetu.)
Jože Krivc (Pohvalil je ureditev internetne strani občine Kranjska Gora.)
Bojan Kordič (Na mejnem prehodu Rateče so postavili prometni znak, ki prepoveduje prevoz
težkega tovornega prometa. Ni se strinjal z odgovorom ministrstva glede prometa v naši
občini. Zanimalo ga je, če obstaja plan v državnem nivoju, da se začne z obnovo ceste Hrušica
– Rateče? Ta problem bi morali širše predstaviti javnosti.
Jože Zupančič (Predlagal je, da se ustanovi komisija za reševanje problema te ceste. Bil je
mnenja, da tako slabe ceste v Sloveniji ni.)
Župan Jure Žerjav (V letošnjem letu naj bi bil popravljen odsek mimo Zelencev.)
Jože Zupančič (Povedal je, da še ni prejel odgovore na že zastavljena vprašanja. Zanimalo ga
je še, kdo je na občini Kranjska Gora izdal in podpisal dovoljenje podjetju Kovinar Gradnje z
Jesenic, da lahko izvaja gradbena dela v turistični občini Kranjska Gora ob nedeljah, praznikih
in sobotah popoldne. Če takšno dovoljenje ni bilo izdano, zakaj občinski redar ne ukrepa.)
Župan Jure Žerjav (Pristojnost pri tem ima policija. Občina Kranjska Gora pa takšnega
dovoljenja ni izdala.)
Jože Zupančič (Pred časom je zastavil vprašanje o dvorani. Dobil je odgovor, s katerim ni
zadovoljen. Povedal je, da ima informacije, da dvorana posluje z izgubo. Predlagal je, da
občina svoj delež v dvorani odproda.)
Župan Jure Žerjav (Skupščina Infrasporta je sprejela zaključni račun za preteklo leto. Dvorana
je poslovala z pozitivno ničlo. Na eno od naslednjih sej bodo povabili direktorja podjetja
Infrasport, da bo predstavil program dela.)
Branko Dolhar (Kdo upravlja s pokopališči ter če tam velja odlok o snežnih branikih?)
Župan Jure Žerjav (S pokopališči upravlja JP Komunala, odlok pa velja za celotno občino.)
Branko Dolhar (Na strehi na cerkvi ni snežnih branikov. S tem se dela škoda na pokopališču.
Opozoril je tudi na ledene sveče, ki so bile pozimi na zdravstvenem domu v Kranjski Gori.)
Župan Jure Žerjav (O ledenih svečah na zdravstvenem domu so takrat takoj obvestili
upravljavca objekta.)
Jože Zupančič (Ledene sveče so se pojavile, ker je pregorela varovalka in s tem je bilo
ogrevanje žleba moteno.)

Seja je bila zaključena ob 22.05 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.

