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: 18.12.2008
Z A P I S N I K

21. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 17.12.2008 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, Henrika Zupan.
 PRISOTNI NOVINARJI: Ekipa ATM, Rabič Radio Triglav.
Seja je posneta na 1 avdio zgoščenko.
Gradivo in zvočni zapis seje je objavljen tudi na internetni strani http://obcina.kranjska-gora.si/
(občina, občinski svet).
Župan Jure Žerjav je vse prisotne lepo pozdravil. Pojasnil je, da so poleg gradiva, ki so ga prejeli po
pošti, na seji prejeli še: popravljen zapisnik 19. seje OS, sklepe sveta KS Rute, seznanitev s sklepi
občanov, ki je bil v KS Rute, zapisnik Komisije za lokalno samoupravo in statutarne zadeve,
zapisnik Odbora za turizem gospodarstva in obrt, obvestilo o vložitvi pobude za oceno ustavnosti in
zakonitosti ter zaradi napake v gradivu posredovan pravi sklep k 7. točki dnevnega reda 21. seje OS.
Svetniki so najprej obravnavali:
I.
1.

SPREJEM ZAPISNIKOV PREJŠNJIH SEJ:
Obravnava in sprejem zapisnika 20. seje

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je najprej dal v obravnavo zapisnik 20. seje občinskega sveta.
Ker ni bilo razprave, je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
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SKLEP 21/1: Potrdi se zapisnik 20. seje Občinskega sveta.
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.
10.
11.
12.
13.
14.

DNEVNI RED:
Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2009 – druga obravnava
Načrtovana dela rednega letnega in zimskega vzdrževanja za leto 2009
Izvedbeni program zimske službe v občini Kranjska Gora 2008/2009
Predlog za odlaganje odpadkov iz občin UE Škofja Loka na odlagališče Mala Mežakla
Sprememba Statuta Občine Kranjska Gora – skrajšani postopek
Imenovanje direktorja JPK Kranjska Gora, d.o.o.
Stanovanjski program občine za leto 2009
Predlog sklepa o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno
zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini
Kranjska Gora za leto 2009
Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Kranjska Gora za leto 2009
Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke komunalnih taks za leto 2009
Razpolaganje z nepremičninami
Poročilo o realizaciji sklepov Občinskega sveta Občine Kranjska Gora v obdobju od
15.11.2007 do 15.11.2008
Končna poročila Nadzornega odbora o opravljenih nadzorih
Vprašanja in pobude
Informacije

V razpravi je sodeloval:
Jože Zupančič: Na 20. seji so se dogovorili, da bodo na tej seji obravnavali točko Oskrba občanov s
kvalitetno pitno vodo.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je v gradivu o tem posredovana informacija.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani dnevni red:
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.
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Ad 1.
Župan Jure Žerjav je predstavil predlog in pripombe na Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora
za leto 2009. Sveti KS in občinski odbori so predlog proračuna obravnavali in nihče razen Odbora
za prostorsko planiranje in varstvo okolja ni podal pripomb. Odbor za prostorsko planiranje in
varstvo okolja je predlagal, da je potrebno za cesto v Srednji Vrh izdelati projekte za nadaljevanje
obnove. Povečati pa je potrebno postavko gozdne ceste za 100.000 EUR, ki se namenijo družbi
RTC Žičnice Kranjska Gora za gradnjo gozdne ceste z vrha Vitranca. Ker gre pri tem za povišanje
odhodkov in s tem proračun ni uravnotežen, pripomba ni bila upoštevana. Prejeli so predloge GZ
Kranjska Gora, svetnika Andreja Žemve in svetnika Roberta Plavčaka. Vsi predlogi so bili vloženi v
nasprotju z 82. členom Poslovnika občinskega sveta. V kolikor bo preko leta dovolj sredstev, bodo
pri rebalansu proračuna vložene predloge obravnavali. Predstavil je spremembe predloga proračuna.
Poudaril je, da ni bilo vloženih amandmajev. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 21/2: Sprejme se Proračun občine Kranjska Gora za leto 2009.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 10
PROTI – 4

Sklep je bil sprejet.
Ker še ni bilo predstavnikov JP Komunala je župan Jure Žerjav pojasnil, da bodo nadaljevali s 3.
točko dnevnega reda.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil predlog za odlaganje odpadkov iz občin UE Škofja Loka na
odlagališče Mala Mežakla. Zadevo je obravnaval tudi Odbor za komunalo in javno infrastrukturo, ki
je podal pozitivno mnenje za prevzemanje in odlaganje ostanka komunalnih odpadkov in
industrijskih odpadkov na območju občin Gorenja vas –Poljane, Škofja Loka in Železniki do
15.7.2009, v kolikor bodo podpisane ustrezne pogodbe za izgradnjo MBO in sortirnice odpadkov za
Gorenjsko, na podlagi Operativnega programa odstranjevanja odpadkov, s ciljem zmanjšanja
količin odloženih biorazgradljivih odpadkov.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
V razpravi so sodelovali:
Miro Eržen: Zaprosil je za dodatno pojasnilo. Pojasnil je, da še ni videl resnega projekta, kje se
bodo na Gorenjskem odlagali odpadki.
Župan Jure Žerjav: Pred vstopom v EU je Slovenija podpisala zavezujoče pogoje, da bo poskrbela
za zmanjšanje komunalnih in drugih odpadkov na odlagališčih. Neobdelanih odpadkov po
15.7.2009 ne bo več dovoljeno odlagati na obstoječa odlagališča. Operativni program, ki ga je
sprejela vlada določa, da sta na Gorenjskem dve regijski odlagališči in sicer Mala Mežakla in
Kovor. S sredstvi EU bodo gradili sortirnico za mehansko biološko predelavo odpadkov pri Polici
pri Kranju. Sortirnico pa bodo zgradili tudi na Mali Mežakli. Po 15.7.2009 se bodo odpadki iz občin
UE Škofja Loka vozili na Malo Mežaklo. Predlagal je, da omogočijo tem občinam, da že sedaj
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pričnejo voziti odpadke na Malo Mežaklo. Stroški za odlaganje odpadkov se bodo v prihodnosti
povečali.
Jože Zupančič: Zadeva se za gorenjske odpadke ne premakne z mrtve točke. Predlagal je, da dodajo
dodaten sklep, ki bi to zadevo omejeval. Gorenjske smeti bi morali dolgoročno rešiti. Predlagal je,
da bi bil 15.7.2010 zadnji rok, do katerega bi morali dobiti rešitev na Gorenjskem. V kolikor ne bi
bilo rešitve, ne bi smeli več dovoliti dovoza na Malo Mežaklo iz ostalih občin.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da ima odlagališče Mala Mežakla obratovalno dovoljenje do
15.7.2009. Po tem datumu Mala Mežakla ne bo več obratovala tako kot sedaj. Kot alternativo bi
lahko na Mali Mežakli opredelili območje za mehansko biološko obdelavo. Če do rešitev na
Gorenjskem ne bo prišlo, bo alternativa zelo draga.
Robert Plavčak: Ni nekega pravega koncepta, ki bi bil trajen. V Sloveniji bi potrebovali tri
sežigalnice. Bil je v dilemi, kako naj glasuje, saj ni vedel, katera je prava pot do rešitve.
Miro Eržen: Predlagal je, da v sklepu namesto pisma o nameri napišejo pogodbo.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da bo potrebno podpisati zavezujoče sklepe.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 21/3: Občinski svet Občine Kranjska Gora daje soglasje za odlaganje odpadkov na
odlagališče Mala Mežakla iz občin UE Škofja Loka po ceni 85 EUR/tono odloženih odpadkov,
ki se ji prišteje okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
(trenutno znaša 16,983 € /tono odloženih odpadkov) in v okviru skupne letne količine
odpadkov v višini 11.000 ton.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 14
PROTI – 1

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 21/4: Občinski svet Občine pooblašča župana Občine Kranjska Gora za podpis
ustreznih pogodb o odlaganju odpadkov iz drugih (občin UE Škofja Loka) na odlagališče
Mala Mežakla, ki se lahko sklene ob sočasni sklenitvi pogodbe, s katero se bodo občine iz UE
Škofja Loka zavezale, da bodo aktivno pristopile k izgradnji regijskega centra na Mali
Mežakli.
GLASOVANJE:

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

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo obravnavali Načrtovana dela rednega letnega in zimskega
vzdrževanja za leto 2009 ter Izvedbeni program zimske službe v občini Kranjska Gora 2008/2009.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Direktorica JPK Henrika Zupan je podala bolj podrobno razlago glede načrtovanih del rednega
letnega in zimskega vzdrževanja za leto 2009 ter Izvedbeni program zimske službe v občini
Kranjska Gora 2008/2009. S pomočjo projekcije je predstavila izvedbeni program zimske službe po
posameznih naseljih.
V razpravi so sodelovali:
Robert Plavčak: Zanimalo ga je, v čem se letošnji načrt razlikuje od lanskega? Kdo oblikuje in
potrjuje cene teh storitev? Kako je glede reševanja pritožb občanov glede poškodb?
Henrika Zupan: Bistvenih sprememb v načrtu ni. Cene oblikuje in potrjuje občinski svet. Glede
odpravljanja poškodb po zimski službi je pojasnila, da so v lanskem letu vse poškodbe odpravili.
Andrej Žemva: Zanimalo ga je, če je bil v letošnjem sneženju aktiviran štab zimske službe in kako
odgovarja na kritiko, ki se je pojavila v medijih? Pri vzdrževalcu regionalne ceste bi morali
apelirati, da se ob obilnih snežnih padavinah očistijo najprej ceste v naseljih, ki nimajo pločnikov.
Omenil je predvsem problematiko Gozda Martuljka.
Henrika Zupan: Ukrepali so tako, kot je v programu zapisano. Razen nekaj kritik v medijih, pritožb
občanov niso beležili.
Župan Jure Žerjav: Pohvalil je delavce komunale ob zadnjem sneženju. Pojasnil je, da se bo sestal s
CP Kranj in predlagal, da najprej pričnejo čistiti Gozd Martuljek. Ko bodo imeli še pločnike v
Gozdu Martuljku bo komunala potrebovala specialni stroj samo za čiščenje pločnikov. Dan po
sneženju je šel po celi občini in ugotovil, da so bile ceste prevozne. V Italiji so sedaj postavili
prometni znak, ki omejuje skupno težo na 3,5 tone. Poškodoval se je snežni rezkar in tudi nekaj
plugov je bilo zaradi teže snega poškodovanih. Predlagal je, da bi s kooperanti sklenili dolgoročne
pogodbe.
Jože Zupančič: JP Komunali je izrekel pohvalo pri delu. Pričakoval je, da bodo ob sneženju
uporabili tudi stroje z Jesenic.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da so za pomoč zaprosili DARS na Jesenicah. Ko so želeli stroj
posoditi so ugotovili, da je brez verig. Povedal je, da so ljudje ovirali snežno frezo pri delu. Na
cestah so puščali avtomobile. V Ratečah se je pojavil tudi problem, ko so ljudje čistili svoje strehe,
sneg pa odložili na cesto in ga tam tudi pustili.
Vesna Kovačič: Pojasnila je, da je bilo na območju Dovjega vse dobro spluženo. Pripombo je imela
samo na čiščenje avtobusne postaje. Zanimalo jo je, če morajo v programu do potankosti opredeliti
ure dela?
Henrika Zupan: Občina je bila s strani Računskega sodišča pozvana, da mora imeti takšen program
pripravljen. Saj je to osnova za izplačilo iz občinskega proračuna.

5

Blaž Knific: Pohvalil je delo komunale in kooperantov. Pojasnil je, da so bili na vezi, da bi
Jeseničani posodili snežno frezo, vendar so jo sami potrebovali. JP Komunala ima tri snežne freze,
ki pa so vse stare. Predlagal je, da bi v proračunu za naslednje leto planirali nakup nove snežne
freze.
Anton Požar: Pohvalil je delo komunale. Se je pa prvič dogodilo, da je sneženje presenetilo
novinarje in ne komunalo.
Slavko Miklič: Opozoril je, da CP Kranj, ki čisti regionalno cesto, s pluženjem zapre lokalne poti.
Občani zato ne morejo iz lokalne ceste na regionalno cesto.
Cvetka Pavlovčič: Pohvalila je delo komunale. Zanimalo jo je, če imajo za kooperante izdelan načrt,
kjer morajo plužiti? Ker so imeli okvare strojev, je bila mnenja, da bi lahko občane o tem obvestili.
Henrika Zupan: S kooperanti imajo dogovorjen plan dela. V letošnjem letu pa so dodatno angažirali
še dodatne podizvajalce.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 21/5: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Načrtovana dela rednega letnega
in zimskega vzdrževanja za leto 2009.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 21/6: Občinski svet Občine Kranjska Gora daje soglasje k Izvedbenemu programu
zimske službe v Občini Kranjska Gora 2008/2009.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil predlog sprememb Statuta Občine Kranjska Gora. Sprememba se
nanaša na opis občinskega pečata. Predlog spremembe Statuta je obravnavala tudi Komisija za
lokalno samoupravo in statutarne zadeve. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 21/7: Sprejme se predlagani predlog Spremembe Statuta Občine Kranjska Gora v
predloženem besedilu.
GLASOVANJE:

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

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je prisotne seznanil o poteku razpisa za imenovanje direktorja JP Komunala. V
razpisnem roku so se prijavili trije kandidati. Razpisne pogoje je izpolnjevala samo dosedanja
direktorica Henrika Zupan. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: Direktorici Henriki Zupan se je zahvalil za dosedanje delo. Komunala je prišla do
svojih prostorov. Zaželel ji je tudi nadaljnje dobro delo.
Blaž Knific: Povedal je, da s Henriko Zupan ves čas dobro sodeluje in izrazil upanje, da bodo tudi v
bodoče dobro sodelovali.
Mirko Rabič: Kot predsednik komisije je pričakoval več prijav na razpis. Predlog sklepa je v
gradivu in predlagal, da ga občinski svet potrdi.
Janez Mlinar: Čestital je Henriki Zupan. Opozoril pa je, da bo potrebno še kar nekaj narediti na
vodovodu in odpadkih.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 21/8: Za direktorico Javnega podjetja Komunala Kranjska Gora d.o.o. za naslednje
mandatno obdobje štirih let se imenuje Henrika Zupan, ekonomistka, s stalnim bivališčem
Belca 12, Mojstrana, s pričetkom mandata s 1.1.2009.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil stanovanjski program občine za leto 2009. Pojasnil je dosedanje
gospodarjenje s stanovanji. Na tem področju je prišlo do sprememb, saj so gospodarjenje prenesli
nazaj na občino. Objavljen bo novi razpis za upravljanje z občinskimi stanovanji. Člani sveta so
gradivo prejeli s sklicem.
V razpravi so sodelovali:
Vesna Kovačič: Zanimalo jo je, kaj bo s stanovanji, ki ne ustrezajo pogojem Stanovanjskega zakona
in so prazna?
Alojz Jakelj: Do sedaj občina ni imela vpliva na stanovanja. Občina bo sedaj najprej poravnala
obveznosti do stanovanjskega sklada.
Župan Jure Žerjav: Pojasni je, da gre za neustrezne stanovanja v Langerjevi vili v Mojstrani in
stanovanja v stari šoli na Dovjem. Dogovoriti se bodo morali, kaj storiti z omenjenimi stanovanji.
Spoprijeti se bodo morali tudi z neplačniki.
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Andrej Žemva: Kot eden največjih kritikov dosedanje stanovanjske politike v občini je pohvalil
pripravljen stanovanjski program. Pridobili so celovito informacijo o občinskih stanovanjih.
Predlagal je, da prazna stanovanja oddajo na razpis. Glede Ljudskega doma v Kranjski Gori je
predlagal, da bi uredili neprofitna stanovanja.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je sporazumno prekinitev pogodbe o gospodarjenju s stanovanji s
podjetjem Dominvest z Jesenic. Dve stanovanji bodo dali na razpis. Stanovanje za zdravnika pa bi
zaenkrat še ostalo rezervirano, če bi dobili tretjega zdravnika. Glede Ljudskega doma se bo
oblikovala komisija, ki bo predlagala, kaj se bo tam izvajalo.
Zdenka Kersnik: Zanimalo jo je, kako je s socialnimi stanovanji, ki so vpisana v stanovanjskem
programu?
Alojz Jakelj: Kategorijo socialnih stanovanj novi zakon ne pozna več. Socialno šibki občani lahko
zaprosijo za subvencijo najemnine.
Jože Zupančič: Bil je mnenja, da v Ljudskem domu ne delajo stanovanj, saj prihaja do velikih
nesoglasij med prebivalci in tehničnim delom objekta. Se je pa strinjal, da potrebujejo stanovanja.
Robert Plavčak: Zadovoljen je bil s stanovanjskim programom. S tem programom so izvedeli vse,
kar jih glede stanovanj zanima. Občini je predlagal aktivno politiko pri stanovanjski politiki.
Miro Eržen: Glede objekta Triglavska 45 v Mojstrani, ki je predviden za rušenje, je bil mnenja, da
bi morali pripraviti program, kaj bi se tam uredilo. Zaradi neposredne bližine novega planinskega
muzeja je bil mnenja, da tam ne bi več uredili stanovanj. Glede objekta Cesta v Radovno 9 v
Mojstrani, ga je zanimalo, kaj bo s tem objektom?
Župan Jure Žerjav: Za Cesto v Radovni 9 še ni programa.
Alojz Jakelj: Pojasnil je, da v tem objektu prebivata še dve stranki. O nadaljnjem namenu tega
objekta bodo lahko razpravljali, ko bodo stranke preselili na drugo lokacijo.
Mirko Rabič: Izrazil je zadovoljstvo, da je občina prevzela gospodarjenje pod svoje okrilje. Stranke
s sedanjim stanjem niso bile zadovoljne.
Blaž Knific: Na KS Mojstrana so se o stanovanjih v Mojstrani že pogovarjali.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 21/9: Sprejme se Stanovanjski program občine Kranjska Gora za leto 2009.
GLASOVANJE:

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

Ad 7.
Župan Jure Žerjav je predstavil Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine,
ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini
Kranjska Gora za leto 2009. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem. Zaradi napake pri kopiranju so
na seji dobili pravilen sklep k tej točki.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 21/10: Sprejme se Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine,
ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v
Občini Kranjska Gora za leto 2009.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
Župan Jure Žerjav je predstavil Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora za leto 2009. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 21/11: Sprejme se Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora za leto 2009.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 13
PROTI – 1

Sklep je bil sprejet.

Ad 9.
Župan Jure Žerjav je predstavil Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o komunalnih taksah v
Občini Kranjska Gora za leto 2009. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 21/12: Sprejme se Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o komunalnih taksah v
Občini Kranjska Gora za leto 2009.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 10.
Župan Jure Žerjav je predstavil razpolaganje z nepremičninami. Pojasnil je, da gre v tem primeru za
ureditev kolesarske poti pri mostu čez reko Savo na območju Gozd Martuljka. Člani sveta so
gradivo prejeli s sklicem.
Dodatna pojasnila je podala Egidija Košir Mrovlje.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 21/13: Letni načrt razpolaganja s stvarnim nepremičnim premoženjem se dopolni s
prodajo nepremičnine parc. št. 688/24, gozd v izmeri 75 m2, parc. št. 688/25, gozd v izmeri 58
m2 in parc. št. 688/26, gozd v izmeri 12 m2, vse vpisane pri vl. št. 75 k.o. Gozd.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 21/14: Občina Kranjska Gora proda Direkciji za ceste Republike Slovenije del
zemljišča parc. št. 688/24, gozd v izmeri 75 m2, del zemljišča parc. št. 688/25, gozd v izmeri 58
m2 in del zemljišča parc. št. 688/26, gozd v izmeri 12 m2, po sprejetem posamičnem programu
prodaje.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 21/15: Ocenjena vrednost teh nepremičnin oziroma odškodnina za ta zemljišča je
sofinanciranje Občine Kranjske Gore v projekt Ureditve daljinske kolesarske povezave, v
skladu s sklenjenim Sporazumom št. 2415-08-001350/0 o sofinanciranju Ureditve daljinske
kolesarske povezave št. 910200, MMP Rateče – MMP Obrežje, odsek Gozd Martuljek –
Mojstrana, pododsek od km 17.014 do km 19.224 ter Ureditve Save Dolinke na območju
mostu za kolesarje v Gozdu Martuljku z dne 26.8.2008.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 21/16: Vse stroške v zvezi s to pogodbo plača Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet, Direkcija RS za ceste.
GLASOVANJE:

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

Jože Zupančič: Opozoril, je da je pri Štunfniku v Gozd Martuljku podvoz pod kolesarsko stezo. Na
kolesarski stezi na tem mestu ni ograje in je možnost padca v globino. Predlagal je postavitev
ograje.

Ad 11.
Župan Jure Žerjav je predstavil Poročilo o realizaciji sklepov Občinskega sveta Občine Kranjska
Gora v obdobju od 15.11.2007 do 15.11.2008. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 21/17: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o realizaciji
sklepov Občinskega sveta Občine Kranjska Gora v obdobju od 15.11.2007 do 15.11.2008.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 12.
Župan Jure Žerjav je predstavil končna poročila Nadzornega odbora občine. Člani sveta so gradivo
prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 21/18: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s končnimi poročili
Nadzornega odbora občine Kranjska Gora o opravljenih nadzorih.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 21/19: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Programom dela
Nadzornega odbora za leto 2009.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 13.
21/1 Vlasta Kotnik – pobuda – ustno
Podala je pobudo, da bi se parkirišče ob policiji označilo, saj s ceste ni videno.
21/2 Marinka Puc Koplan – vprašanje – ustno
Zanimalo jo je, kako je s finančnimi zadevami pri Slovenskemu planinskemu muzeju?
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Župan Jure Žerjav je pojasnil zaplete pri pridobivanju sredstev iz EU. Zadevo je predstavil tudi
medijem. Sredstva pa so že dobili nakazana. Občina ni imela zaradi tega likvidnostnih težav.
21/3 Božidar Tarman – ustno
Pojasnil je, da se bo po dveh letih spet začela uporabljati 90 metrska skakalnica v Planici.
21/4 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Kako je z zadevo Karavanška voda? Ni še dobil odgovora izpred nekaj časa.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je zadeva vrnjena v odločanje na ARSO.
21/5 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Pri pripravi predlogov za proračun je pisno predlagal, da bi se za vodenje Komisije za razvojne
programe imenovalo enega od podžupanov.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je za vodenje Komisije za razvojne programe imenoval podžupana
Antona Požarja.
Anton Požar je pojasnil delo, ki so ga opravili na komisiji. V tem času so izbrali izvajalca za
pripravo razvojnega programa. Izrazil je upanje, da bo razvojni program sprejet do jeseni
prihodnjega leta.
21/6 Andrej Žemva – vprašanje – ustno
Za razvojne programe imajo sklenjene pogodbe z Ragorjem in Gorenjsko razvojno agencijo.
Zanimalo ga je, če bi lahko te dve agenciji vključili v ta razvojni program.
Anton Požar je pojasnil, da so dobili tudi ponudbo z Ragorja, vendar komisija te ponudbe ni izbrala.
Župan Jure Žerjav je še pojasnil, da v proračunu občine niso namenili sredstev Ragorju oziroma
Gorenjski razvojni agenciji za izdelavo razvojnega programa.

Ad 14.
Župan Jure Žerjav je podal naslednji informaciji:
• Prva dela na vodarni so že končana.
• 27.11.2008 je potekalo srečanje na Trbižu v Italiji. Na pobudo Avstrijskega deželnega
glavarja so razpravljali o možnosti kandidature treh občin za svetovno prvenstvo v alpskih
disciplinah leta 2017. V začetku januarja se bodo dobili v Kranjski Gori, kjer bi stvari bolj
dorekli. Imajo dve leti časa za pripravo kandidature.
Ob koncu seje je župan Jure Žerjav vsem zaželel vesele praznike.
Seja je bila zaključena ob 19.22 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič
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Župan:
Jure Žerjav, prof.

