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: 17.11.2008
Z A P I S N I K

20. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 12.11.2008 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, Slavko Miklič, dr. Janez
Mlinar in Mirko Rabič (15 od 16).
Bogomir Košir - odsoten
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Egidija
Košir Mrovlje, Mojca Prešeren, Vlasta Skumavc Rabič, odvetnik Andrej Turk, Andrej
Golčman in Damjana Jelovčan iz Razvojenga centra Radovljica
 PRISOTNI NOVINARJI: Ekipa ATM, novinarji .
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.
Svetniki so najprej obravnavali:
I.
1.

SPREJEM ZAPISNIKOV PREJŠNJIH SEJ:
Obravnava in sprejem zapisnika 19. seje

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je najprej podal v obravnavo zapisnik 19. seje občinskega sveta.
V razpravi je sodeloval:
Robert Plavčak: Zaprosil je, da se zapiše njegova razlaga vloženega amandmaja pri 2. točki
dnevnega reda.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se bo zapisnik dopolnil.
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Po razpravi je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 20/1: Potrdi se zapisnik 19. seje Občinskega sveta s pojasnilom svetnika Roberta
Plavčaka.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DNEVNI RED:
Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2009 – prva obravnava
Predlog za razpis referenduma
Nordijski center Planica – predstavitev projekta
Letni program športa Občine Kranjska Gora za leto 2009
Pridobivanje nepremičnine in razpolaganje z nepremičnino
Pridobitev statusa grajenega javnega dobra
Komisija za MVVI
Vprašanja in pobude
Informacije

V razpravi so sodelovali:
Robert Plavčak: Predlagal je umik 2. točke dnevnega reda. Pojasnil je, da za obravnavo te točke niso
izpolnjeni vsi pogoji. Svet KS Rute je namreč predlagal županu sklic zbora občanov. Ker zbora
občanov ni bilo, je predlagal, da točko umaknejo do zbora občanov.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bil Odlok o 6. spremembah prostorsko ureditvenih pogojev
sprejet na seji občinskega sveta. Na podlagi pobude za referendum je to točko uvrstil na dnevni red
seje. Krajanom je bila predlagana sprememba predstavljena in je bila pojasnjena v javni obravnavi
in akt javno razgrnjen. Zbor občanov bo sklican, vendar zbor občanov ne sprejema zavezujočih
odločitev. Predlagal je, da glasujejo proti predlaganemu umiku 2. točke dnevnega reda.
Jože Zupančič: Predlagal je dodatno točko in sicer Oskrba občanov s kvalitetno pitno vodo. Pojasnil
je, da že dve leti v medijih posluša objave o oporečni pitni vodi. Občinski svet je o tem že večkrat
razpravljal in sprejel sklepe. Do sedaj se ta problematika še ni rešila.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da v skladu s Poslovnikom razlogi za uvrstitve točke niso nastali po
sklicu 20. seje. Razlogi se vlečejo že dolgo časa. Točko bodo uvrstili na naslednjo sejo občinskega
sveta. O predlogu dodatne točke ne bodo glasovali.
Marinka Puc Koplan: Predlagala je umik 1. točke dnevnega reda. Pojasnila je, da je preoptimistično
planiran proračun za leto 2009. Predlagala je, da ga pripravijo bolj realno. Po njenem mnenju je vsaj
za 20% previsok na strani planiranih prihodkov.
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Župan Jure Žerjav je pojasnil, da mora do 31.10.2008 na podlagi določb Poslovnika predložiti
občinskemu svetu predlog proračuna za prihodnje leto v prvi obravnavi. Predlog proračuna bo
pojasnjen. Bil je mnenja, da je narejena realna ocena prihodkov. Predlagal je, da glasujejo proti
umiku 1. točke dnevnega reda.
Po končani razpravi, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje predloge:
UMIK TOČKE:
Z dnevnega reda 20. sejo občinskega sveta se umakne 2. točka dnevnega reda: Predlog za
razpis referenduma.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 4
PROTI – 10

Točka ostane na dnevnem redu.

UMIK TOČKE:
Z dnevnega reda 20. sejo občinskega sveta se umakne 1. točka dnevnega reda: Odlok o
proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2009 – prva obravnava.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 5
PROTI – 10

Točka ostane na dnevnem redu.

Ker ni bilo razprave, je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani dnevni red:
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 10
PROTI – 5

Dnevni red je bil sprejet.

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je predstavil predlog Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2009
– prva obravnava. Pojasnil je, da so prihodki za leto 2009 ocenjeni na 9.213.156 EUR,
odhodki pa so ocenjeni na 10.858.832 EUR. Razlika med prihodki in odhodki se financira iz
presežka preteklih let. Podrobno je obrazložil plan prihodkov in plan odhodkov za leto 2009.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: Zanimalo ga je, koliko je vseh sredstev namenjenih za socialne transferje? Bil je
mnenja, da bi morali proračunsko postavko 109007 – humanitarne organizacije povečati.
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Marinka Puc Koplan: Bila je mnenja, da bodo veseli, če je proračun pripravljen tako, da ga ne bo
potrebno popraviti. Zanimalo jo je, kako je s sredstvi pobrane dohodnine? Glede na to, da je
objavljeno, da se bo povečala brezposelnost, je izrazila skrb nad višino pobrane dohodnine.
Opozorila je tudi na denar od koncesije za igre na srečo. Zanimalo jo je, kaj je s sredstvi iz drugih
denarnih skladov v višini 400.000 EUR ter sredstvi iz državnega proračuna za investicije?
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da je glavarina odstopljen del dohodnine države. Podatke o višini
glavarine so prejeli od Ministrstva za finance. Glede sredstev iz drugih denarnih skladov je pojasnil,
da gre za donacijo Ustanove Avgusta Delavca za Planinski muzej v Mojstrani. Pri državnem
proračunu gre za sredstva za Planinski muzej in investicije v komunalno in cestno infrastrukturo.
Andrej Žemva: Zanimalo ga je, kako je s sredstvi za financiranje Planinskega muzeja? Predstavil je,
kako so do sedaj razpravljali o sofinanciranju muzeja. Zanimalo ga je, če je možno, da dobijo
pogodbo sklenjeno med državo, občino in fundacije Avgusta Delavca? Glede Petacovega mostu je
pojasnil, da so že v preteklem letu namenili sredstva za obnovo, sedaj pa namenjajo še dodatna
sredstva za obnovo mostu. Zanimalo ga je, kako je z nakupom ljudskega doma in zakaj ga bodo
uporabljali?
Župan Jure Žerjav: Že v uvodu je pojasnil, da so sredstva za obnovo Petacovega mostu prenesena iz
leta 2008. Pri tem ne gre za dodatna sredstva. Za Slovenski planinski muzej gre za Evropska
sredstva, sredstva države, sredstva Ustanove Avgusta Delavca in sredstva Občine. Občina bo za ta
projekt namenila približno 700.000 EUR. Podrobno je obrazložil financiranje izgradnje muzeja.
Župnik je obvestil, da Ljudski dom namerava prodati. Bil je mnenja, da bi morali dom odkupiti in
urediti kulturno dvorano. S kvalitetnim projektom bi lahko kandidirali na evropska sredstva. Če
Občina tega ne odkupi, lahko to kupi nekdo drug in postavi apartmajski objekt v centru Kranjske
Gore.
Andrej Žemva: Bil je mnenja, da če bi bila proračunska postavka bolj podrobno obrazložena, ne bi
bilo toliko vprašanj.
Župan Jure Žerjav: Strinjal se je s tem, da bi bilo potrebno obrazložitve bolj podrobno pripraviti.
Miro Eržen: Delo v Ustanovi Avgusta Delavca so resno zastavili in sedaj so na polovici
pridobljenih planiranih sredstev.
Mirko Rabič: Glede na kratke roke za oddajo predlogov za proračun, ga je zanimalo, če so vsi
proračunski uporabniki dostavili svoje plane za proračun? Predlog proračuna bo podprl.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da morajo biti roki postavljeni, da dobijo vse zahtevke za pripravo
proračuna.
Blaž Knific: Proračun za leto 2009 je dobro pripravljen in ga bo podprl. Zanimalo ga je, kako je z
izgradnjo pločnika pri Osnovni šoli v Mojstrani? Pri postavki vzdrževanje zelenic je bil mnenja, da
je postavka prenizka. Pri postavki posebnih akcij šol ga je zanimalo, če je v tej postavki zajet tudi
nakup zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov?
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da je obrezovanje grmovja in dreves pod postavko tekoče
vzdrževanje kategoriziranih in nekategoriziranih cest.
Janez Mlinar: Glede na dogajanje se bodo morali lotiti priprave proračuna bolj previdno. Izbrati
bodo morali projekte, ki bodo dodali neko določeno dodano vrednost. Bistveno bo potrebno
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izboljšati načrtovanje projektov. V proračunu ni rešitve problematike parkiranja. Vseeno bi bilo
potrebno pristopiti k načrtnemu reševanju te problematike. Proračun bo podprl. Izvajanje proračuna
bo pogojeno s prihodkovno stranjo.
Robert Plavčak: Občina bi morala verificirati razvojni program Občine Kranjska Gora. Zanimalo ga
je, kaj se s tem dokumentom dogaja? Bil je mnenja, da proračun ni slab, saj se 50% sredstev
namenjajo za investicije. Izrazil je skrb od prihodkov igralniške koncesije. Glede ljudskega doma ga
je zanimalo, če ima občina predkupno pravico. Ni se strinjal z sredstvi za delovanje gasilcev. Bil je
mnenja, da bi morali upoštevati plan GZ Kranjska Gora. Predlagal je, da se sredstva za kmetijstvo
povečajo za 10.000 EUR. Bil je mnenja, da gre za zmanjšanje sredstev za vzdrževanje občinskih
cest, kar se mu ni zdelo dobro. Občina na zimsko sezono ni pripravljena, saj nima urejenega
prometnega režima. Proračunska postavka 04505 je glede na preteklo leto manjša za več kot 70.000
EUR. Je pa izrazil zadovoljstvo za pristop k izgradnji pločnikov v Gozdu Martuljku. Sredstva za
podporo drobnega gospodarstva se zmanjšujejo. Vprašal je, kako je urejena postavka 04904
vzdrževanje grobišč, spominskih parkov? Zanimalo ga je, če je kakšen seznam in prioritete
urejanja? Vprašal je, kako je z opornim zidom v Ratečah? Zanimalo ga je, s kom ima občina
sklenjeno pogodbo za novoletno okrasitev? Občina nima pravega sistema za okrasitev. Glede
dežurne službe ga je zanimalo, če imajo analizo o obisku? Kakšen je znesek za novorojene otroke?
Predlagal je, da se ta postavka bistveno poviša. Nikjer ni zasledil vrstni red reševanja premoženjskih
zadev. Predlagal je, da najprej obravnavajo vloge občanov. Zanimalo ga je, kako je s kadrovskim
načrtom? Še vedno je nezasedeno delovno mesto vodja gospodarskega oddelka. Nikjer ni zasledil
stanovanjskega programa.
Janez Mlinar: Glede komisije za razvojne načrte je pojasnil, da je vodenje te komisije odklonil iz
razlogom, ker mora vodenje take komisije prevzeti nekdo, ki ima večjo avtoriteto kot svetnik.
Lahko bi bil to župan oziroma podžupan.
Marinka Puc Koplan: Bila je mnenja, da premalo sredstev namenjajo za malo gospodarstvo in
kmetijstvo.
Župan Jure Žerjav: Občina ima predkupno pravico na vseh zemljiščih. Pojasnil je, da so subvencije
v kmetijstvo v pristojnosti države. Dodatne subvencije so v pristojnosti občine. Glede na težko leto,
ki nas čaka je bil mnenja, da ne namenjajo malo sredstev za gasilce. Tudi gasilcem je pojasnil
financiranje. Bil je mnenja, da brez gasilcev v občini ne gre. Glede prometnega režima in
mirujočega prometa potekajo dogovori za dodatna parkirna mesta. Zgodba o hodnikih za pešce v
Gozdu Martuljku je drugačna kot v letu 2003, ko so krajani zavrnili izgradnjo hodnikov, ki bi jih v
celoti financirala država. Sedaj bodo hodnike naredili s sofinanciranjem občine. Iskanje tretjega
zdravnika se nadaljuje. Ocena analize dežurne službe je bila narejena in bo posredovana
občinskemu svetu. Pri premoženju prvenstveno rešujejo vloge občanov. Še kar nekaj dela pa je tudi
na področju denacionalizacije. Stanovanjski program bo do naslednje obravnave napisan. Oporni
zid v Ratečah so planirali v načrtu razvojnih programov. Glede novoletne razsvetljave je vprašal, če
so dovolj bogati, da porabijo več sredstev za ta namen? Subvencije za drobno gospodarstvo se
izvajajo na podlagi pravilnika, ki ga je sprejel občinski svet. Kataster grobišč obstaja.
Andrej Žemva: V Stanovanjskem zakonu je točno opredeljeno, kako mora biti napisan stanovanjski
program.
Miro Eržen: Zanimalo ga je, ali ima občina v proračunski rezervi sredstva za odpravo škode od
hudournikov? Bil je mnenja, da je postavka za vzdrževanje planinskih poti in postojank prenizka.
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Župan Jure Žerjav: Hudourniki so v pristojnosti države. Gorenjski župani bodo novemu ministru
predstavile omenjeno problematiko.
Po koncu razprave je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 20/2: Predlog proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2009 se posreduje v 15 –
dnevno obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 13
PROTI – 2

Sklep je bil sprejet.
Župan Jure Žerjav: 15. dnevna obravnava se izteče 28.11.2008. Naslednja sejo OS bo 17.12.2008.
Amandmaje se vlaga do 3 dni pred sejo OS.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je predstavil Predlog za razpis referenduma. Občinski svet je na 19. seji prejel
Odlok o 6. spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za občino Kranjska
Gora. Takoj po sprejemu je svetnik Jože Zupančič podal zahtevo za razpis referenduma za območje
kampa Špik. Postopek je bil voden po zakonu in poslovniku občine. Podal je pojasnilo glede členov
statuta, ki govori o referendumu. Glede na navedene določbe Statuta občine je bila zadržana objava
akta. Občinski svet mora odločiti o predlogu za razpis referenduma. Predlagal je, da ker je občinski
svet že sprejel navedeni odlok zavrne naknadni referendum. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: Že prejšnjo sejo je podal razlago. Pojasnil je, kje so se delale procesne in
proceduralne napake. Izpostavil je težave stanovalcev v bloku Jezerci 17. Lastniki nimajo urejenega
funkcionalnega zemljišča in nimajo urejenega dostopa do garaž. Ni urejena cesta do novega naselja
severno od kampa. Ni bil sklican zbor vaščanov. Odločalo se je brez ustrezne gradbene
dokumentacije. Ni izdelane dokumentacije o vplivih na okolje. Na predstavitvi ob krajevnem
prazniku je bila omenjena tudi trgovina. Hudo zavajanje javnosti je tudi ponujenih 52 delovnih mest
za občane. Občinski svet je v preteklosti sprejel pravilnik o dejavnosti investitorja pred izdajo
gradbenega dovoljenja. Investitor se je moral zavezati, da bo določen procent vrednosti investicije
vložil v kraj, kjer se gradi. Eden od pogajalcev mu je rekel, da se ne bo tako pogajal. Vprašal se je,
če ni to kršenje občinskih predpisov in osiromašenje vasi. Poudaril je, da ni proti razvoju hotela
Špik in športnih objektov. Pomisleke ima samo pri pozidavi kampa Špik. Prostor kampa je enkraten
in neponovljiv. Kaj si mislijo o preureditvi malega Špika, ki propada? Vprašal se je, če bi
Ljubljančani dopustili pozidavo Tivolija? Svetnike je pozval, da glasujejo za referendum. Lahko pa
bi zadeve umaknili iz odloka in referenduma ne bi bilo.
Župan Jure Žerjav: Zupančiča je vprašal, na podlagi katerega pravilnika naj bi investitor vlagal v
kraj?
Jože Zupančič: V drugem mandatu občinskega sveta je bil prejet pravilnik ali odlok, ki ga do danes
še niso preklicali. Prva večja opustitev vlaganja je bila, ko se je gradil hotel Prisank. Od takrat
naprej se to ni več izvajalo.
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Župan Jure Žerjav: Zupančiča je vprašal, če so prej investitorji vlagali v kraj?
Jože Zupančič: Pojasnil je, da se je prej vlagalo v kraj.
Župan Jure Žerjav: Ker v zaključnih računih ni podatkov, da bi kateri investitor vlagal v kraj, je
svetnika Zupančiča javno vprašal, kdaj, komu in koliko je bilo plačanega pri investicijah? Za
gradnjo hotela Prisank, Špik in Lesnina je bil komunalni prispevek v celoti plačan. Podal je primer,
kako so leta 2001 oprostili plačila komunalnega prispevka pri gradnji bazenov hotela Larix. Bil je
mnenja, da vsak graditelj pošteno plača komunalni prispevek.
Jože Zupančič: Pojasnil je, da ni govoril o komunalnih prispevkih. Na občini obstaja pravilnik.
Zadnji prispevek v kraj je bil vložen pri gradnji na Gobeli v Gozdu Martuljku.
Vlasta Kotnik: Glasovala bo proti referendumu. Vsi krajani so imeli možnost podati pripombe v
javni obravnavi. Na KS Rute je bil dosežen dogovor med investitorjem in KS Rute. Svetniki so
izvoljeni, da odločajo o stvareh in na prejšnji seji je bil Odlok sprejet.
Robert Plavčak: Kot predsednik Komisije za lokalno samoupravo in statutarne zadeve je pojasnil,
da je Komisija za lokalno samoupravo in statutarne zadeve ugotovila, da je predlog za razpis
naknadnega referenduma skladen z veljavnimi predpisi in predlaga občinskemu svetu, da pri
obravnavi predloga upošteva določila Statuta Občine Kranjska Gora, ki obravnavajo referendum o
splošnem aktu občine. Osebno pa je bil mnenja, da krajanov Gozd Martuljka o tem ni vprašal nihče.
Ni bil sklican zbor občanov. Glasoval bo za predlog sklepa in za referendum.
Marinka Puc Koplan: Za investitorje prihajajo težki časi. V Hitu so javno objavili izgubo. Podjetje,
ki ima izgubo, ni primerno za investicije. Bila je mnenja, da naj ljudje povejo, kaj želijo. Svetnike je
pozvala, naj podprejo referendum.
Miro Eržen: Kot svetnik ima zelo mešane občutke. Dolgo so se pogovarjali tudi s predstavniki KS
Rute. V Gozdu Martuljku se kaže na neko neenotnost.
Mirko Rabič: Pojasnil je, kako so do sedaj o teh spremembah govorili in glasovali na sejah
občinskega sveta. Na osnovi vsega tega, ga je zanimalo, zakaj tega v pol leta niso razčistili v kraju.
Glasoval bo proti razpisu referenduma.
Cvetka Pavlovčič: Kot članica KS Rute je pojasnila, da so to zadevo obravnavali na vsaki seji KS.
Na seje so zmeraj vabljeni tudi vsi svetniki občinskega sveta iz KS Rute. Sej se udeležujeta samo
dva svetnika občinskega sveta, ki sta tudi člana sveta KS Rute. Na seji KS Rute je investitor zadeve
predstavil. Tisti, ki niso bili na seji, so sedaj proti. Bila je mnenja, da KS Rute ni bila izigrana, saj so
zadeve vključili v prostorske plane. Veliko mladine podpira ta projekt, saj bi mladi radi videli, da se
v kraj kaj vlaga. Glasovala bo proti referendumu in podpira projekt, saj si želi razvoja v kraju.
Robert Plavčak: Pojasnil je, da se sej ni udeleževal, ker je bil na seji prisoten investitor in ni želel
povzročati konflikta. Zanimalo ga je, zakaj ni bil sklican zbor krajanov.
Cvetka Pavlovčič: Pojasnila je, da so na svetu KS Rute razpravljali o zboru krajanov, vendar na
dnevni red niso uvrstili točke glede kampa.
Jože Zupančič: Od župana pričakuje opravičilo, saj ni lažnivec in ni govoril o komunalnem
prispevku. Še enkrat je bil mnenja, da je bil sprejet pravilnik o investicijah v kraj.
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Župan Jure Žerjav: Svetnika Plavčaka je vprašal, kakšni so bili načrti investitorja pred prevzemom?
Robert Plavčak: Pojasnil je, da so bili seznanjeni z načrti ge. Novak. Po takratnih načrtih naj bi se
zadeva v kampu pozidala in odprodala za financiranje Kranjske Gore.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da je imel razgovor z go. Novak glede teh načrtov.
Blaž Knific: Bil je mnenja, da so samo v KS Dovje Mojstrana sklicali zbor krajanov. Imeli so
možnost, da bi sklicali zbor krajanov in ni župan kriv, da ni zbora krajanov.
Jože Zupančič: Zbor krajanov bi moral biti sklican vsaj enkrat letno.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 20/3: Sprejme se predlog za razpis naknadnega referenduma za potrditev ali
zavrnitev določb 2., 4. in 37. člena Odloka o 6. spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih v Občini Kranjska Gora, ki se nanašajo na spremembo
namembnosti območja Kampa Špik v Gozdu Martuljku.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 4
PROTI – 10

Sklep ni bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo obravnavali Nordijski center Planica.
Na seji so bili prisotni odvetnik Andrej Turk ter Andrej Golčman in Damjana Jelovčan iz
Razvojnega centra Radovljica, kot predstavnika pripravljavca projektov. Obljuba na eni od prejšnjih
sej je bila, da se predstavi delo v Planici. Udeležbo na seji pa je opravičil Simon Starček.
Odvetnik Andrej Turk je pojasnil, kako potekajo odkupi zemljišč. Zaključen je bil že odkup
zemljišč od fizičnih oseb. Sedaj se odkupuje del, ki pripada AS Rateče. Pogodbe so že podpisane.
Sledila bo še notarska overitev pogodb v prihodnjem tednu. Po tem bo sledilo tudi izplačilo v roku
30 dni. Do novega leta naj bi bil postopek odkupa zemljišč zaključen.
Andrej Golčman, ki je pripravil projekt Nordijskega centra Planica, je s pomočjo projekcije
svetnikom predstavil omenjeni projekt.
V razpravi so sodelovali:
Miro Eržen: Zanimalo ga je, kako bodo reševali hudournike.
Andrej Golčman: Pojasnil je, da so naredili posebno študijo o hudournikih.
Božidar Tarman: Zanimalo ga je, kako bodo urejali tekaški del projekta in nogometno igrišče?
Župana je vprašal, kako je s pobudo, da bi bila univerzijada v skakalnem delu v Planici?

8

Andrej Golčman: Tekaški del je bil manj pripravljen. Tekaški del ima smolo, saj imajo velike
zahteve glede homologacije prog. Rušje je zaščiteno z evropsko direktivo. Večina tekaških prog je
na zemljiščih, kjer lastništvo še ni urejeno. Pojasnil je, da je predvideno igrišče za mali nogomet in
košarko. Razmisliti bi morali tudi o nekakšnem adrenalinskem parku.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da je pobudo prenesel na Ministrstvo za šolstvo in šport. Izrazil je
upanje, da bodo pobudo sprejeli.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil Letni program športa. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
V razpravi so sodelovali:
Božidar Tarman: Kot predsednik Odbora za šport in športne objekte je pojasnil, da so zadovoljni z
letnim programom športa.
Župan Jure Žerjav: Pavšalna turistična taksa se namenja za šport. V prihodnje bo potrebno urediti
igrišči v Gozdu Martuljku in Ratečah.
Cvetka Pavlovčič: Zanimalo jo je, kako je z gradnjo skejt parka?
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da bi bilo najbolje, da se dogovorijo, da bi skelj park postavili na
območje športnega parka Rutč.
Marinka Puc Koplan: Zanimalo jo je, kaj pomenijo strokovni kadri.
Župan Jure Žerjav: To so sredstva za sofinanciranje trenerjev. Za sofinanciranje športa je sprejet
pravilnik.
Andrej Žemva: Kako je z igriščem v Gozdu Martuljku?
Župan Jure Žerjav: Za igrišče v Gozdu Martuljku so potrebovali kar nekaj let, da so pripeljali
pogovore glede ureditve lastništva do konca. Igrišče bo umeščeno višje kot je sedanja lokacija. V
letu 2009 bodo pripravili vse potrebno dokumente.
Miro Eržen: Na prejšnji seji so obravnavali projekt v povezavi z Avstrijo.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da je to projekt Slovenija Avstrija. Začetek projekta je predviden v
letu 2010.
Miro Eržen: Društvo Lednih plezalcev je uspelo dobiti tekmo svetovnega pokala. Predlagal je, da bi
to prireditev finančno podprli.
Župan Jure Žerjav: Prireditve niso del letnega programa športa.
Vlasta Skumavc Rabič: Dogovorjeni so, da bodo kandidirali za sredstva na LTO.
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Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 20/4: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Letni program športa Občine
Kranjska Gora za leto 2009.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil pridobivanje nepremičnine s parc.št. 1747/2 k.o. Dovje. Člani sveta
so gradivo prejeli s sklicem.
V razpravi je sodeloval:
Robert Plavčak: Pojasnil je, da so na Komisiji za lokalno samoupravo in statutarne zadeve
ugotovili, da je predlog za pridobivanja nepremičnine in razpolaganja z nepremičnino skladen z
veljavnimi predpisi in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predlagani obliki.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 20/5: Letni načrt pridobivanja nepremičnin za leto 2008 se dopolni z nepremičnino
parc. št. 1747/2, cesta 64 m2, vpisano pri vl. št. 88 k.o. Dovje, ki v naravi predstavlja pločnik
nasproti hiše Triglavska cesta 21 v Mojstrani.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 20/6: Občina Kranjska Gora sklene s prodajalcem Jankom Derničem, Triglavska
cesta 31, Radovljica, kupoprodajno pogodbo za nakup nepremičnine parc. št. 1747/2, cesta 64
m2, k.o. Dovje, za kupnino v višini 4.814,75 EUR, ki predstavlja razliko med ocenjeno
vrednostjo nepremičnine po cenitvenem poročilu z dne 28.9.2008 in revalorizirano vrednostjo
plačane akontacije za to nepremičnino. Vse stroške v zvezi s to pogodbo plača Občina
Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Župan Jure Žerjav je predstavil razpolaganje z nepremičnino – delom stavbe Titova 37 na Jesenicah
parc.št. 456/2 k.o. Jesenice (prostori Sodnika za prekrške na Okrajnem sodišču na Jesenicah). Člani
sveta so gradivo prejeli s sklicem.
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Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 20/7: Letni načrt razpolaganja s stvarnim nepremičnim premoženjem se dopolni s
prodajo nepremičnine parc. št. 456/2, stanovanjska stavba 875 m2, dvorišče 127 m2, vpisano
pri vl. št. 1089 k.o. Jesenice, v deležu 686/10000, ki je last Občine Kranjska Gora. Kupnina po
cenitvenem poročilu z dne 27.9.2008 znaša 91.000,00 EUR.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 20/8: Sprejme se predloženi posamični program prodaje nepremičnine parc. št. 456/2
k.o. Jesenice, v deležu 686/10000.
Stroške davka na promet nepremičnine plača kupec, stroške overitve podpisa na pogodbi pa
prodajalec.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Pridobivanje statusa grajenega javnega dobra. Egidja Košir
Mrovlje je pojasnila, da bodo s predlaganim sklepom lastniško uredili v sklepu navedene občinske
ceste.
V razpravi je sodeloval:
Robert Plavčak: Komisija za lokalno samoupravo in statutarne zadeve je ugotovila, da je predlog za
pridobitev statusa grajenega javnega dobra skladen z veljavnimi predpisi in predlaga občinskemu
svetu, da ga obravnava in sprejme v predlagani obliki.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 20/9: 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. 1404, pot 518 m2, parc. št. 1431/2, cesta 4667 m2, parc. št. 1414, cesta 5844 m2, vse
vpisane pri vl. št. 510 k.o. Rateče;
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-

parc. št. 783/1, pot 811 m2, parc. št. 783/4, neplodno 424 m2, parc. št. 783/5, neplodno 717
m2, parc. št. 788/4, cesta 479 m2, parc. št. 789/2, cesta 2313 m2, parc. št. 790, cesta 2487
m2, parc. št. 795/1, cesta 3651 m2, vse vpisane pri vl. št. 428 k.o. Podkoren;

-

parc. št. 834/2, cesta 12993 m2, parc. št. 843/2, pot 5132 m2, parc. št. 843/1, pot 155 m2,
parc. št. 897/2, pot 115 m2, parc. št. 866/1, cesta 3324 m2, parc. št. 866/4, cesta 4995 m2,
parc. št. 835, cesta 1139 m2, parc. št. 834/3, cesta 247 m2, vse vpisane pri vl. št. 479 k.o.
Kranjska Gora;

-

parc. št. 1984/2, neplodno 1076 m2, vpisana pri vl. št. 290 k.o. Dovje.

II.
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa se vpišejo v poseben zemljiškoknjižni vložek, pri katerem
se vpiše grajeno javno dobro v lasti Občine Kranjska Gora.
III.
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 – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
Župan Jure Žerjav je zaprosil predsednika Komisije za MVVI Slavka Mikliča, da poda obrazložitev.
Slavko Miklič je podal obrazložitev v zvezi z razrešitvijo in imenovanjem dveh članov Sveta
Zavoda Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora. Član Odbora za okolje in prostor je podal
odstopno izjavo, zato bodo podali poziv za zbiranje novega člana. Člani sveta so gradivo prejeli
naknadno.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:

SKLEP 20/10: Občinski svet Občine Kranjska Gora razrešuje Miroslava Koširja in
Domna Zupančiča iz Sveta Zavoda Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

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

SKLEP 20/11: Občinski svet Občine Kranjska Gora v Svet Zavoda Osnovne šole
Josipa Vandota Kranjska Gora imenuje Zdenko Kersnik in Andreja Mežika.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
20/1 Miro Eržen – vprašanje – ustno
Pri objavi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Kranjska Gora v Uradnem listu je
opazil, da odlok ni vseboval sprejetega amandmaja. Zanimalo ga je, kdaj bo zadeva odpravljena?
Rajko Puš je pojasnil, da bodo objavili popravek odloka.
20/2 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kaj pomeni odstop neka sodbe, ki so jo dobili v vednost na seji?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je s sodišča prišel omenjeni dopis na občino in ker je bil naslovljen
na skupino svetnikov, so ga svetniki tudi dobili v vednost. Občina pa ni seznanjena o kakšni zadevi
gre.
20/3 Jože Zupančič
Podal je poročilo o njegovem delovanju v Zavodu Ragor. Imeli so dve seji. Govorili so o
združevanju vseh treh razvojnih centrov na Gorenjskem. Obravnavali so poročilo o delu Ragorja.
Bil je mnenja, da Ragor deluje dobro. Obravnavali so tudi plan za prihodnje leto. O razvoju bi
morali imeti posebno točko na dnevnem redu. Občina prevzema vodenje Ragoja za šest mesecev.
Župan Jure Žerjav: Predlog o združevanju vseh treh agencij se vleče že dalj časa.
20/4 Jože Zupančič
Občinski svet je obvestil, da nepreklicno odstopi, kot predsednik in član Komisije za pripravo
razvojnih programov do leta 2020. Ker do danes ni imel nobenih podlag za delovanje te komisije, je
delovanje komisije onemogočeno. Upošteval je tudi razpravo, da svetnik ni primeren za takšno
funkcijo.
20/5 Jože Zupančič
Pojasnil je, da je odgovor OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora o igralih zanj žaljiv in zavajujoč.
Glede igral in slikanja otrok je bilo dogovorjeno s prejšnjim ravnateljem šole.
20/6 Janez Mlinar – vprašanje – ustno
Občina je v letošnjem letu pričela z zamenjavo uličnega pohištva. Zanimalo ga je, zakaj koši za
smeti niso bili zamenjani na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je to tudi sam opazil in na to opozoril tiste, ki so to postavljali.
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20/7 Janez Mlinar – pobuda – ustno
Pri obnovi Petacovega mostu so se nanj obrnili starši, ki so ga opozorili, da obvozna pot ni
razsvetljena. Pri otrocih se pojavljajo težave, ko sami hodijo v šolo in iz šole. Podaja pobudo, da bi
zadevo rešili.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je razsvetljava že postavljena. Se je pa to uredilo šele po njegovih
osebnih intervencijah.
20/8 Janez Mlinar
Glede odgovora sveta OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora je pojasnil, da se ne ve, kaj točno se je
prejšnji ravnatelj dogovoril. Slike otrok so se pojavile na spletni strani.
20/9 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Zaprosil je za bolj podroben odgovor glede podjetja Karavanška voda.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo podali bolj podroben odgovor.
20/10 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako napreduje občinski razvojni program?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bila komisija ustanovljena. Na občini je bila za to komisijo
zadolžena strokovna služba. Iskali so zunanjega izvajalca za pripravo razvojnih programov.
Rajko Puš je pojasnil, da so iskali strokovno inštitucijo, ki bo pripravljala strokovni del. Vsebinski
del pa bo pripravljala komisija z zainteresirano javnostjo. V proračunu za leto 2009 je namenjenih
za to 26.000 EUR.
20/11 Robert Plavčak – pobuda – ustno
Župana je pozval, da za vodenje Komisije za pripravo razvojnih programov imenuje enega od
podžupanov.
20/12 Andrej Žemva
Glede na dopis sodišča je pojasnil, da gre za naznanitev suma storitve kaznivega dejanja, ki so ga
podali svetniki Andrej Žemva, Marinka Puc Koplan in Bogomir Košir. Kot skupina svetnikov so
ocenili, da se ne strinjajo s postopkom priprave odloka o prostorskih planih. Opozarjali so tudi o
premoženju občine in stanovanjskemu programu. Vse tri stvari so dali v reševanje tudi nadzornemu
odboru občine. Z odgovori nadzornega odbora niso bili zadovoljni. V končni fazi so podali
kazensko ovadbo. S kazensko ovadbo bo seznanil vse svetnike na naslednji seji.
20/13 Božidar Tarman
Pohvalil je delo svetnika Mira Eržena pri gradnji Slovenskega planinskega muzeja.

Ad 9.
Ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 22.24 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič
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Župan:
Jure Žerjav, prof.

