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: 25.04.2008
Z A P I S N I K

15. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 23.04.2008 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, Božidar Tarman, Marinka Puc Koplan, Bogomir Košir, Slavko
Miklič in Mirko Rabič (15 od 16).
dr. Janez Mlinar - odsoten
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Egidija
Košir Mrovlje, Mojca Prešeren, Henrika Zupan – JP Komunala, Tamara Hribar – Jeko-in
Jesenice, Robert Bizjak – WTE Kranjska Gora.
 PRISOTNI NOVINARJI: Ekipa ATM in RTV SLO.
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.
Na sami seji je bilo posredovano še naslednje gradivo:
- Predlog za odkup deleža Občine Žirovnica v ČN Jesenice – dodatna točka;
- Predlog amandmaja k rebalansu proračuna občine – svetnik Andrej Žemva;
- Dopis KS Rute;
- Zapisnik 8. seje Odbora za komunalo in javno infrastrukturo;
- Poročilo Nadzornega sveta JP Komunale Kranjska Gora.
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Svetniki so najprej obravnavali:
I.
1.

SPREJEM ZAPISNIKOV PREJŠNJIH SEJ:
Obravnava in sprejem zapisnika 14. seje

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je najprej podal v obravnavo zapisnik 14. seje občinskega sveta.
V razpravi je sodeloval:
Bogomir Košir: Podal je pripombo na zapisnik. Pri njegovi pobudi za zamenjavo pripravljavca
novih prostorskih aktov občine podjetja Urbi d.o.o., je poudaril, da je pri zadnjih spremembah v
Ratečah, ki jih je pripravljal isti pripravljavec, je postal zazidljiv samo vrt bivšega tajnika Občine
Brudarja. Iztek smučišča v Kranjski Gori pa je bil v lasti bivšega župana Kotnika. Pojasnil je še, da
so se na razpis prijavila štiri podjetja. Urbi d.o.o. in APP Jesenice sta oddala enake ponudbe v višini
28.800.000,00 SIT. Zaprosil je za ustrezno popravo zapisnika.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo poslušali zvočni zapis in zapisnik ustrezno popravili.
V nadaljevanju je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 15/1: Potrdi se zapisnik 14. seje Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so člani sveta pred sejo prejeli predlog dodatne točke in sicer
Predlog za odkup deleža Občine Žirovnica v ČN Jesenice.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2

DNEVNI RED:
Predlog Odloka o 1. spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine
Kranjska Gora za leto 2008
Izvajanje gospodarskih javnih služb, s področja varovanja okolja, v letu 2007
Program sanacije obstoječe vodooskrbe v občini Kranjska gora
Menjava nepremičnin
Predlog za odkup deleža Občine Žirovnica v ČN Jesenice
Informacije
Vprašanja in pobude

V razpravi je sodeloval:
Robert Plavčak: Predlagal je dodatno točko dnevnega reda. Pojasnil je, da se vsi svetniki niso mogli
udeležiti neformalnega srečanja z županom, kjer jim je bil predstavljen prenos občinskih zemljišč v
Planici na RS za potrebe izgradnje nordijskega centra.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo pri točki informacije podal informacije glede nordijskega centra
Planica. O prenosu lastništva pa bo občinski svet glasoval na naslednji seji, ko bo za to točko
pripravljeno tudi ustrezno gradivo.
Robert Plavčak: Zaprosil je, da svetniki glasujejo o dodatni točki, ki jo je predlagal.
Župan Jure Žerjav je dal na glasovanje, da se na dnevni red uvrsti dodatna točka Prenos občinskih
zemljišč na Ministrstvo za šolstvo in šport v Planici.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 6
PROTI – 7

Predlog ni bil sprejet.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani dnevni red.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je predstavil Predlog Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2008. Rebalans proračuna morajo sprejeti, če želijo črpati
sredstva za obnovo cest in izgradnjo Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani. Obrazložil je
tudi ostale spremembe postavk v proračunu. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
V roku določenem za amandmaje so prejeli dva amandmaja svetnika Žemva.
V prvem amandmaju svetnik predlaga, da se sredstva iz postavke 049007 (mostovi in vrvi) v višini
512.000 EUR namenijo za rekonstrukcijo in razširitev občinske ceste Gozd Martuljek, Srednji Vrh.
Župan je predlagal, da amandmaja ne podprejo. V proračunu za leto 2008 je po popisu del za dela
na cesti v Srednji Vrh namenjenih 158.607 EUR. Pripravljen je že razpis za izbiro izvajalca. Glede
mostu čez Pišnico je pojasnil, da je bila investicija že v proračunu za leto 2006. Pri ogledu mostu pa
je bilo ugotovljeno, da je potrebna celovita prenova. Naročeni so bili projekti. Kandidirali pa so za
državna sredstva. Zaradi zagotavljanja varnosti čez most je potrebna celovita obnova.
V drugem amandmaju pa je predlagano, da se iz postavke 051003 izloči 4500 EUR ter se jih porabi
za skladišče GRS 500 EUR, nakup defibrilatorja 3000 EUR ter za prireditev ob osamosvojitvi
Slovenije 1000 EUR. Župan je pojasnil, da so na tej postavki namenska sredstva takse pridobljene
iz države in jih ne morejo porabiti za druge namene, zato je svetniku predlagal, da amandma
umakne.
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Andrej Žemva: Podal je obrazložitvi amandmajev. Obrazložitev je podal v pisni obliki in so jo pred
sejo prejeli tudi vsi svetniki. Pojasnil je prizadevanja za obnovo ceste v Srednji Vrh. Prebral je del
strokovnega poročila iz leta 2006, kjer je zapisano, da morajo pristopiti k izvajanju sanacije takoj.
Dosedanja državna sredstva so bila namenjena samo za Kranjsko Goro. Ker pri predlogu za drugi
amandma ni vedel za namenska sredstva je župana zaprosil, da bi se sredstva pridobila iz drugih
postavk. Člane sveta je seznanil s sklepom KS Rute, ki prav tako predlagajo sredstva za obnovo
ceste v Srednji Vrh.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je koriščenje državnih sredstev. Vsako leto ministrstvo odloča o
projektih in nato občinam posreduje sklep. V letošnjem letu so želeli sanacijo mostu uvrstiti v
proračun, vendar pa še niso imeli sklepa ministrstva.
Z GRS Slovenije se je dogovoril, da bodo šli k Ministru za notranje zadeve. Občina vsako leto
finančno pomaga pri izvedbi srečanja veteranov. Glede nakupa defibrilatorja bo občina poizkušala
pritegniti tudi gospodarstvo v občini oziroma bodo naredili analizo uporabe sredstev za dežurnega
zdravnika.
V razpravi so sodelovali:
Vlasta Kotnik: Pojasnila, da je Odbor za komunalo in javno infrastrukturo podprl predlagan
rebalans proračuna.
Robert Plavčak: Pojasnil je, da bo podprl prvi predlagani amandma. V razvojnem programu bi
morali imeti določene prioritete del. Opozoril je na neurejenost vhodov v Kranjsko Goro.
Bogomir Košir: Podprl bo prvi predlagani amandma. Nikjer ni zasledil problema mostu čez Pišnico.
Dežurna zdravstvena služba ni tržna zadeva. Če rešijo enega, bodo naredili zelo veliko. Na prejšnji
seji je svetnica Kersnikova vprašala direktorja Hit Alpinea, kako je s financiranjem dežurne
zdravniške službe s strani gospodarstva pa takrat ni dobila odgovora.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je nujno medicinsko pomoč organizirana na Jesenicah. Še enkrat je
pojasnil, da je most čez Pišnico potreben nujne sanacije. Zaveda se tudi problema sanacije ceste v
Srednji Vrh. Pred večjo sanacijo bodo morali pridobiti natančno študijo glede sanacije ceste.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji amandma:
AMANDMA: Celotni znesek se na predlog župana PP 049007 NRP 104 (mostovi in brvi) v
višini 512.000 EUR nameni za rekonstrukcijo in razširitev občinske ceste Gozd Martuljek –
Srednji Vrh.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 6
PROTI – 6

Amandma ni bil sprejet.
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Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 15/2: Sprejme se Odlok o 1. spremembah odloka o proračunu občine Kranjska Gora
za leto 2008 in dopolnjen načrt razvojnih programov 2008 – 2011.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 8
PROTI – 5

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je predstavil izvajanje gospodarskih javnih služb, s področja varovanja okolja v
letu 2007 od JP Komunale, WTE Kranjska Gora in JEKO-IN Jesenice. Gradivo so člani sveta
prejeli s sklicem na sejo.
Bolj podrobno predstavitev je za JP Komunala podala Henrika Zupan, za WTE Kranjska Gora
Robert Bizjak, za JEKO-IN pa Tamara Hribar in Mateja Košir.
V razpravi so sodelovali:
Andrej Žemva: Zanimalo ga je, kako je z nerešenimi zadevami med Komunalo, Občino in
koncesionarjem? Kako je s študijo o koncesijski pogodbi med koncedentom in koncesionarjem?
Takrat so sprejeli sklep, da župan in občinska uprava v skladu z ugotovitvami pravno ekonomskega
pregleda v skladu z razpravo na seji pripravi predlog dopolnitve koncesijske pogodbe in jo poda
občinskemu svetu v razpravo. Občinski svet te dopolnitve še ni obravnaval. Zanimalo ga je, kako je
s koničnimi obremenitvami čistilne naprave? Kako je z ureditvijo kanalizacijskega sistema v Gozdu
Martuljku? S pomočjo projekcije je prikazal nekaj slik, ki kažejo poškodbo filtra na kanalizacijskem
omrežju. Koliko je priključkov na kanalizacijo v občini? Kako je s ceno čiščenja grezničnih gošč na
Tabrah in na Jesenicah?
Henrika Zupan: Pojasnila je, da upa, da bodo nerešene zadeve s pogodbo čim prej uredili.
Robert Bizjak: Trenutno je na kanalizacijo izvedenih 1128 priključkov. Konično porabo so
zmanjšali s sanacijo dotoka druge vode v sistem. S tem so povečali možnost za fekalije. Prelive v
Gozdu Martuljku so odstranili. Vgradili so začasne filtre. Prikazani filter je nekdo odlomil. Pred
nekaj dnevi so prejeli celovito rešitev problematike v Gozdu Martuljku. Sedaj bodo zadevo proučili.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da je prišlo do pregleda koncesijske pogodbe v letu 2005. Pogodba
pa je bila podpisana leta 1998 in ni ugodna za občino. Strokovnjaki bodo morali rešiti problem
mrzle vode, ki upočasnjuje razgradnjo na čistilni napravi. Sama čistilna naprava glede na porabo
vode ne bi smela biti premajhna.
Vlasta Kotnik: Odbor za komunalo in javno infrastrukturo je poročila pregledal in podal pozitivna
mnenja.
Blaž Knific: Kako je z dodatnimi zaposlitvami v JP Komunali? Komunala ima dober vozni park, ki
je skoraj nov. Zaradi povečanja stroškov pričakuje povečanje urne postavke. Več bo potrebno delati
na eko otokih. Zanimalo ga je, kako je z obrezovanjem vej in čiščenjem brežin? Na KS Dovje
Mojstrana so bili veseli, da bodo dobili nov traktor za vzdrževanje. Prav tako pa so se dogovorili, da

5

bodo določili lokacije za postavitev eko otokov. Pri kanalizacijskem sistemu na Topolinu odplake
tečejo v Savo. Ljudje mečejo v kanalizacijo stvari, ki tja ne sodijo. Rešitev črpališča pri Topolinu
bodo izvedli ob sanaciji ceste. Glede odlagališča Mala Mežakla je pojasnil, da je to eno boljših
odlagališč v Sloveniji. Iz poročila je razbral, da bodo izvedli investicijo v izdelavo odbojne ograje
na cesti na odlagališče.
Henrika Zupan: Pojasnila je, da sta dva delavca zaposlena za določen čas za nadomeščanje začasno
odsotnih delavcev zaradi bolezni. Ostali delavci pa so zaposleni v skladu s sistemizacijo. Pripravili
bodo predlog nove sistemizacije. Na odboru so se tudi pogovarjali glede eko otokov. JP Komunala
je pripravila predlog spremembe urne postavke. Nadzorni odbor JP Komunale se je s predlogom
strinjal. Nekaj bodo morali narediti na tem, da bodo občani zbirali odpadke na eko otoke. Pripravili
bodo javni razpis za traktor KS Dovje Mojstrana.
Robert Bizjak: Težave s črpališčem Topolino se dogajajo že dalj časa. Poročilo o težavah bo
posredovano na občino. Zaradi odpravljanja težav nastajajo tudi veliki finančni stroški.
Župan Jure Žerjav: JP Komunala je predlagalo povišanje cen. Na občini bodo zadevo proučili.
Vesna Kovačič: Zanimalo jo je, kaj je s tistimi, ki imajo možnost, da se priključijo na kanalizacijski
sistem pa tega ne storijo? Glede čistilne naprave na Jesenicah jo je zanimalo, kaj je s pogodbo o
upravljanju? Kako je z obremenitvijo čistilne naprave?
Robert Bizjak: S tistimi, ki se ne želijo priklopiti na kanalizacijo, imajo velike težave. Ljudi
pozivajo, da se priključijo. Zadevo bodo poskušali urediti z ustanovitvijo in delovanjem občinske
inšpekcijske službe.
Mateja Košir: Obremenitev čistilne naprave se ne bo povečevala. Na čistilno napravo Jesenice je
priključenih 89% uporabnikov za ostalih 11% pa se dovažajo greznične gošče. Pojasnila je, da
greznične gošče bolj obremenjujejo čistilno napravo kot pa kanalizacija.
Miro Eržen: Pojasnil je, da je v Mojstrani problem s črpališčem tudi ob smučišču. Vsa poročila so
zelo obširna, manjka samo strnjeno zaključno poročilo. Izrazil je upanje, da se bodo našle notranje
rezerve in do podražitev komunalnih storitev ne bo prišlo.
Robert Bizjak: Z lastnikom zemljišča ob smučišču v Mojstrani so se dogovorili za ureditev zadeve.
Mirko Rabič: Zanimalo ga je, če se bo pregledalo, kako so narejeni hišni priključki na kanalizacijo.
Po njegovem mnenju se stvari mečejo v kanalizacijo ob hišnih priključkih.
Robert Bizjak: Pojasnil je, da so kanalizacijski sistem na Dovjem in v Mojstrani očistili in s kamero
pregledali. Zelo težko je dobiti tiste, ki mečejo v kanalizacijo stvari, ki tja ne sodijo.
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Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 15/3: Občinski svet potrjuje letno poročilo Komunale Kranjska Gora d.o.o. za leto
2007.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 15/4: Občinski svet potrjuje predlog uprave, da se bilančni dobiček iz leta 2007
razporedi med druge rezerve iz dobička.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 15/5: Občinski svet potrjuje finančni načrt Komunale Kranjska Gora d.o.o za leto
2008.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 15/6: Občinski svet potrjuje Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalnih odpadnih voda v letu 2007.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 15/7: Občinski svet se je seznanil s predvidenimi ukrepi za zagotovitev nemotenega
obratovanja ČN Tabre v konicah turistične sezone.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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SKLEP 15/8: Občinski svet se je seznanil z delovanjem ČN Jesenice in obratovanjem
odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla v letu 2007.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil program sanacije obstoječe vodooskrbe v občini Kranjska Gora.
Zadevo je obravnaval tudi Odbor za komunalo in javno infrastrukturo. Predlagal je, da podprejo
kratkoročne ukrepe. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Vlasta Kotnik: Pojasnila je, da je zadevo obravnaval Odbor za komunalo in javno infrastrukturo.
Odbor je podal pozitivno mnenje za izvedbo kratkoročnih ukrepov. Bila je mnenja, da bi morali čim
prej pričeli z deli.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: Predlagal je sprejetje programa. V najkrajšem času bi morali biti občani deležni
kvalitetne vode.
Andrej Žemva: V odločbi Zdravstvenega inšpektorata je zapisan ukrep, ki sedaj v kratkoročnih
ukrepih ni zabeležen.
Henrika Zupan: Zaradi spremembe sanacijskega programa so zadevo spremenili. Zdravstveni
inšpektor se je s spremembo strinjal.
Bogomir Košir: Iz gradiva je viden napredek in sicer v tem, da vodnega vira Jurež ni moč sanirati. V
času te občine so ga že dvakrat poizkušali sanirati. Sedaj bodo čistili ta vodni vir. Tehnologijo za
čiščenje vode, ki jo bodo uporabljali, še ni dovolj preizkušena in se boji kakšnih zapletov. Moti ga,
da se v Julijcih vodnih virov ne omenja oziroma se jih omenja v dolgoročnih ukrepih. Zanimalo ga
je, če je kdo meril prelive na vodohranu Alpina, da ne bi ob priklopu Gozda Martuljka v Kranjski
Gori zmanjkalo vode?
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da ultra filtracija ni neznana tehnologija. V Sloveniji je že kar nekaj
vodarn opremljeno s to tehnologijo. S priklopom zajetja Lek bodo pridobili dovolj vode. Stroški
čiščenja bodo 1,8 centa na kubični meter porabljene vode.
Henrika Zupan: Vodarna bo čistila vodo samo ob kaljenju. Ko voda ne bo kalila, se bo naselje Gozd
Martuljek napajalo direktno iz zajetja, kot je to sedaj. Ob kaljenju pa bo Gozd Martuljek dobival
vodo preko transportnega voda in vodarne. Izven sezone imajo od leta 2003 na vodohranu Alpina
prelive.
Robert Plavčak: Strinjal se je s predlaganimi rešitvami in bo podprl predlagana sklepa. Izrazil je
upanje, da se bodo zadeve uredile. Svetnikom je predstavil publikacijo Kakovost vode v Sloveniji.
Publikacijo je izdala Agencija za okolje in prostor. Iz publikacije je razvidno, da ima Slovenija zelo
bogate vodne vire.
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Anton Požar: S temi ukrepi bodo rešili zadevo s pisno vodo. Ob pridobljenih novih vodnih virih v
prihodnosti bi lahko vodni vir Jurež preko vodarne komercialno polnili.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 15/9: Občinski svet Občine Kranjska Gora potrjuje izvedbo kratkoročnih ukrepov za
zagotovitev oskrbe s pitno vodo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 15/10: Občinski svet Občine Kranjska Gora potrjuje Dokument identifikacije
investicijskega projekta »Oskrba s pitno vodo v občini Kranjska Gora« – 1. faza.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil menjavo nepremičnin. Soglasje k menjavi sta podala tudi JP
Komunala in KS Kranjska Gora. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo. Podrobnejšo
obrazložitev je podala Egidija Košir Mrovlje.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: Bil je menja, da bo s to menjavo občina pridobila in zato predlaga, da bi ostali del
zemljišča prodali po 10 EUR na kvadratni meter.
Bogomir Košir: Zanimalo ga je, če bo občina to cesto asfaltirala?
Župan Jure Žerjav: Cesta je bila že prej asfaltirana vendar je bila zaradi prekopov v slabem stanju.
Sedaj so samo še sledi asfalta. Ker se v teh dneh na tem območju odpira novo gradbišče, bodo cesto
asfaltirati, ko bo gradnja zaključena.
Slavko Miklič: KS Kranjska Gora se strinja z menjavo.
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Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 15/11: o ukinitvi javnega dobra

I.
Javno dobro preneha obstajati na zemljišču parc. št. 841/2, pot 11 m2, vpisanem pri vl.
št. 1465 k.o. Kranjska Gora kot javno dobro.
II.
Nepremičnina s parc. št. 841/2 k.o. Kranjska Gora, se odpiše od vl. št. 1465 k.o.
Kranjska Gora in se vpiše v vložek, pri katerem je že vknjižena lastninska pravica na
ime: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, Kranjska Gora.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS in se vpiše v zemljiško knjigo
Okrajnega sodišča na Jesenicah.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 15/11:

1. Letni načrt razpolaganja s stvarnim nepremičnim premoženjem občine se dopolni z
zemljiščem parc. št. 841/2 k.o. Kranjska Gora.
2. Letni načrt pridobivanja stvarnega nepremičnega premoženja občine za leto 2008 se
dopolni z zemljiščem parc. št. 504/2 k.o. Kranjska Gora.
3. Sprejme se posamični program menjave nepremičnin, po katerem Občina Kranjska Gora
zemljišče parc. št. 841/2 k.o. Kranjska Gora zamenja z zemljiščem parc. št. 502/4 k.o.
Kranjska Gora s tem, da lastniki parcele 502/4 doplačajo razliko v površini parcel, v višini
212 EUR za kvadratni meter.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je obrazložil predlog za odkup deleža Občine Žirovnica na čistilni napravi
Jesenice. Člani sveta so gradivo prejeli pred sejo.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 15/13: Občina Kranjska Gora ni zainteresirana za nakup deleža Občine Žirovnica na
ČN Jesenice in tudi ne uveljavlja predkupne pravice pri prodaji tega deleža.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je podal informacije o dogajanju v Planici. Potekal je podpis pogodb z
individualnimi lastniki za nakup zemljišč v Planici. S tem je Ministrstvo pridobilo zemljišča. Med
tekmovanjem svetovnega pokala v smučarskih poletih sta z ministrom podpisala pisno o nameri o
prenosu občinskih zemljišč na državo v javnem interesu. To je najmanjši vložek, ki ga občina
zagotavlja pri izgradnji nordijskega centra Planica. O prenosu lastništva bodo svetniki razpravljali
na naslednji seji občinskega sveta.
Podal je informacijo o gradnji Slovenskega planinskega muzeja. Objavljen je razpis za gradnjo.
Kandidirajo tudi na evropskih skladih, v postopku pa je tudi podpis pogodbe z ministrstvom.
Posebej se je zahvalil Miru Erženu, kot vodju projekta.
Na naslednji seji bo kaj več povedal o gradnji pločnikov v Gozdu Martuljku. Denar je v državnem
proračunu zagotovljen za leti 2009-2010.

Ad 7.
15/1 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je če med občino in ministrstvom za promet poteka razprava o sanaciji cestišča
magistralne ceste Rateče – Jesenice?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da pogovori tečejo na formalni (preko pobud občinskega sveta) in
neformalni ravni.
15/2 Miro Eržen – podal – ustno
Podal je pobudo za ureditev parkirišča pred stavbo KS v Mojstrani. Z gradnjo aparthotela stanje
postaja nevzdržno. Najti bodo morali rešitev zadeve.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so z zadevo seznanjeni. S strani krajevne skupnosti so poslali
dopis, da naj delavci parkirajo pri smučišču.
15/3 Miro Eržen – vprašaje – ustno
Zanimalo ga je, kako je z dokončno ureditvijo ceste v Radovno?
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Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bo občina zadevo uredila. Počakati morajo, da dokončajo gradnjo
aparthotela. Zgornji del ceste, kjer so brežine, bo uredila država.
15/4 Vesna Kovačič – vprašaje – ustno
Kako je s postavitvijo igral na Dovjem?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo pripravili odgovor.
15/5 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Ker ni bil seznanjen s projektom telovadnice v Mojstrani, ga je zanimalo kako je s projektom? Z
rebalansom so sedaj zagotovili še dodatna sredstva.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da jim je izvajalec svetoval, da z gradnjo ne hitijo. Z rebalansom so
prenesli sredstva iz lanskega leta v letošnje leto. V telovadnici sedaj montirajo opremo. Zunanjo
okolico pa bodo uredili takoj, ko bo to omogočalo vreme. Vse svetnike je že sedaj povabil na
otvoritev telovadnice.
15/6 Robert Plavčak – pobuda – ustno
Podal je pobudo za ureditev vhodov v Kranjsko Goro. Pri hotelu Kompas je potrebno urediti
parkirišče. V Logu pa bi bilo potrebno urediti deponijo.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je še kar nekaj takih točk v občini. Z ustanovitvijo inšpekcijskih
služb bodo zadeve uredili.
Člane sveta je seznanil z razgrnitvijo 6. sprememb prostorsko ureditvenih pogojev. V roku enega
meseca bo tudi javna obravnava. Svetnike je pozval, da si gradivo ogledajo in podajo morebitne
pripombe.
15/7 Slavko Miklič – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako bi lahko uredili razsvetljavo na Vitranški ulici? Ulična razsvetljava je stara že
30 let.
15/8 Mirko Rabič – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je z ureditvijo trase, po kateri so polagali električne kable? Od Mojstrane proti
Jesenicam trase niso uredili.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da si bodo zadevo ogledali.
15/9 Zdenka Kersnik – vprašanje – ustno
Poleg železniške postaje v Kranjski Gori je bil vrt. Sedaj je to občinska zemlja in je prosila za
ureditev.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo zadevo uredili.
15/10 Jože Zupančič – pobuda – ustno
Ljudje v zadnjem času kupujejo LCD oziroma plazma televizorje. Ker je signal slab, je tudi slika na
televizorjih slaba. Podal je pobudo, da bi pisali kabelskemu operaterju.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo na to opozorili kabelskega operaterja.

12

15/11 Jože Zupančič – pobuda – ustno
Podal je pobudo, da redarska služba po začetku delovanja nadzoruje tudi avtodome, ki bodo
kampirali v občini.
15/12 Blaž Knific – vprašanje – ustno
Kako je z ureditvijo kolesarske poti od Mojstrane do Jesenic?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bil o trasi že opravljen razgovor z Direkcijo za ceste. V kartah je
vrisana občinska pot. Sedaj morajo ugotoviti, ali bodo lahko kolesarsko pot uredili po občinskih
parcelah.
Seja je bila zaključena ob 20.06 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.
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