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: 07.05.2009
Z A P I S N I K

24. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 06.05.2009 ob 17.00 uri v sejni
sobi Občine.
PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
 ŽUPAN: Jure Žerjav
 ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Anton Požar, Jože Zupančič, Blaž
Knific, Cvetka Pavlovčič, Vesna Kovačič, Vlasta Kotnik, Robert Plavčak, Andrej Žemva,
Marinka Puc Koplan, Slavko Miklič, dr. Janez Mlinar, Mirko Rabič, Bogomir Košir (13 od
16)
Miro Eržen, Gregor Benedik in Zdenka Kersnik - odstotni
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Egidija
Košir Mrovlje, Vlasta Skumavc Rabič, Matjaž Čampa, Henrika Zupan in Stevo Ščavničar.
 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.
Svetniki so najprej obravnavali:
I.
1.

SPREJEM ZAPISNIKOV PREJŠNJIH SEJ:
Obravnava in sprejem zapisnika 23. seje

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je podal v obravnavo zapisnik 23. seje občinskega sveta.
Ker ni bilo razprave, je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 24/1: Potrdi se zapisnik 23. seje Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Predlagan je bil naslednji dnevni red:
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

DNEVNI RED:
Odlok o 1. spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2009
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – prva obravnava
Dom starejših Kranjska Gora - predstavitev
Predlog znižanja neprofitnih najemnin
Poslovno poročilo za leto 2008 in program dela za leto 2009 - RAGOR
Status Javnega podjetja Komunala Kranjska Gora d.o.o.
Nakup garaže v Kranjski Gori, Ledine 11
Prodaja nepremičnin
Komisija za MVVI
Vprašanja in pobude
Informacije

V razpravi je sodeloval:
Robert Plavčak: Predlagal je umik 2. in 6. točke dnevnega reda ter preoblikovanje 11. točke
dnevnega reda, tako da bo pri točki možna razprava in sprejem ustreznega sklepa.
Župan Jure Žerjav je predlagal, da se 2. točka ne umakne z dnevnega reda. Na sestanku z županom
Občine Jesenice sta se dogovorila, da danes opravijo prvo obravnavo odloka. Na Jeseniški občini je
prišlo do umika točke, zaradi bojazni, da bo sofinancirala zbirke na območju Občine Kranjska Gora.
18.6.2009 je rok, da se Zgornjesavski muzej Jesenice prijavi na javni razpis. Prav tako je predlagal,
da se ne umakne 6. točka dnevnega reda. Gre samo za ugotovitveni sklep, da status podjetja ostane
nespremenjen. Pod točko 11. so informacije o postopku glede objekta v Jasni. V kolikor svetniki
smatrajo, da bi bilo potrebno o tem posebno obravnavo, bi točko uvrstili na eno od naslednjih sej.
Prav tako so dobili na mizo predlog točke za ureditev odškodnin za priklop na kanalizacijo. To
točko bo po obravnavi na ustreznem odboru obravnaval tudi občinski svet.
Robert Plavčak: Pojasnil je, da je umik 2. točke predlagal, ker so točko z dnevnega reda umaknili
tudi na Občini Jesenice, prav tako pa bi moralA to točko obravnavati tudi Komisija za lokalno
samoupravo in statutarne zadeve. Glede 6. točke pa je bil mnenja, da bi morali najprej o tem
opraviti širšo razpravo. Razpravljati pa bi morali o gradivu pod 11. točko.
Predlog umika točke:
Z dnevnega reda se umakne točka 2. dnevnega reda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
Gornjesavski muzej Jesenice – prva obravnava
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 3
PROTI – 8

Predlog ni bil sprejet.
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Predlog umika točke:
Z dnevnega reda se umakne točka 6. dnevnega reda Status Javnega podjetja Komunala Kranjska
Gora d.o.o.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 3
PROTI – 8

Predlog ni bil sprejet.
Župan Jure Žerjav je dal na glasovanje predlagani dnevni red.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 8
PROTI – 3

Dnevni red je bil sprejet.

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je podrobno predstavil Odlok o 1. spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2009. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem. Na predlog
odloka ni bilo vloženih amandmajev.
V razpravi so sodelovali:
Marinka Puc Koplan: Zanimalo jo je, kako to, da planirajo primanjkljaj?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da ne bo primanjkljaja, saj bodo primanjkljaj pokrili s prenosom
presežkov iz preteklih let. Občina ne mora planirati primanjkljaja.
Marinka Puc Koplan: Podala je nekaj pisnih vprašanj glede proračuna ter zaprosila za odgovor.
Janez Mlinar: Zanimalo ga je, kako je s povečanjem prihodkov pri nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča?
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da so uspeli urediti evidence in jih ažurirati. Posamezniki so pri
prijavi za plačilo komunalnega prispevka podali manjšo kvadraturo, kot je bila po gradbenem
dovoljenju.
Andrej Žemva: Zanimalo ga je, kako je s postavko za izdelavo požarnega reda občinske stavbe?
Rajko Puš: Pojasnil je, da se mora na podlagi odločbe inšpektorja požarni red ažurirati.
Andrej Žemva: Zanimalo ga je, katero zemljišče se bo urejalo ob stavbi policije.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da gre za ureditev zemljišča v lasti občine. Pripravili bodo začasno
parkirišče.
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Andrej Žemva: Zanimalo ga je, kdo bo izdeloval 7. in 8. spremembe PUP-a ter kako je s pripravo
čistopisa PUP-a.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da bo po sprejetju dopolnitve proračuna za 8. spremembe PUP-a
objavljen razpis za izvajalca. S 7. spremembami bodo urejali območje komunalne baze.
Andrej Žemva: Zanimalo ga je, kako je s povečanjem sredstev za Slovenski planinski muzej v
Mojstrani?
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da je povečanje v okviru zneska, ki je opredeljen v investicijskem
programu. Pri tem gre za dodatna dela, ki so se pokazala ob gradnji.
Anton Požar: Zanimalo ga je, kako je z igrali v Ratečah?
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da v kolikor bodo pridobili zemljišče, bodo zadevo uredili.
Robert Plavčak: Pojasnil je, da bo podprl predlog odloka. Zanimalo ga je, če so zaradi zmanjšanja
prihodkov ogroženi projekti.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da glede na realizirane prihodke ocenjuje, da so načrtovani prihodki
realno dosegljivi.
Robert Plavčak: Zanimalo ga je, kako je z nadomeščanjem daljše bolniške odsotnosti delavca?
Rajko Puš: Pojasnil je, da načrtujejo 3 mesečno odsotnost delavca. Sodelavka preko študentskega
servisa bo opravljala nekaj nalog od delavca na bolniški odsotnosti, nekaj nalog pa so si zaposleni
razdelili.
Robert Plavčak: Glede povečanja sredstev za delovanje gasilcev je izrazil dvom, da bodo ta sredstva
zadostovala za dejavnost. Predlagal je, da se poročila gasilcev predstavi tudi svetnikom. Strinjal se
je s sredstvi za prometno študijo. Zanimalo ga je, kako bo s prostorsko strategijo in kdaj bo javna
razgrnitev.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da naj bi bila javna razgrnitev v poletnih mesecih. Pojasnil je, kako
naj bi potekalo sprejemanje prostorskih planov.
Robert Plavčak: Ni se strinjal s povečanjem sredstev za čistopis PUP-a. Se je pa strinjal, da
potrebujejo čistopis PUP-a. Glede Slovenskega planinskega muzeja ga je zanimalo, če se bodo
sredstva v bodoče tudi povečevala?
Mirko Rabič: Zanimalo ga je, kako je z igriščem v Gozdu Martuljku?
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da bodo kandidirali na razpisu. Na tem razpisu lahko pridobijo do
50% upravičenih stroškov. Gre pa za igrišče v Spodnjih Rutah, kjer je bilo prej tenis igrišče.
Slavko Miklič: Zanimalo ga je, kako bodo reševali zmanjšanje turističnega prometa zaradi recesije?
Župan Jure Žerjav: V načrtovanih prihodkih niso predvidevali znižanja turistične takse. Znižujejo
pa se koncesijske dajatve od prirejanja igre na srečo.
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Vesna Kovačič: Zmotila jo je pripomba svetnika Plavčaka glede gasilcev. Pojasnila je, da nima nič
proti gasilcem. Če pa primerjajo sredstva za dejavnost z drugimi društvi, je ugotovila, da največ
sredstev dobijo gasilci.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da se gasilska društva ubadajo s problemi. Gasilska društva so dobro
opremljena in občanom priskočijo na pomoč, ko je to potrebno. Strinjal se je s tem, da se poročila
predstavijo na občinskem svetu.
Robert Plavčak: Pojasnil je, da gre pri teh sredstvih samo za sredstva za redno dejavnost. Za
požarno varnost v občini je odgovoren župan.
Bogomir Košir: Pri rebalansu je opazil, da se kriza kaže na prihodkih. Svetniki niso seznanjeni s
prihodki predhodnega obdobja. Zaprosil je za pojasnilo za povečanje pobranih sredstev s postavke
stavbnih zemljišč.
Župan Jure Žerjav: Na primeru je pojasnil, kako posamezniki prijavljajo manjšo kvadraturo od
dejanske.
Jože Zupančič: Pojasnil je, da ne bo podprl znižanje najemnin za stanovanja. Vprašal je, če je
občina pripravljena na socialne težave zaradi gospodarske krize?
Župan Jure Žerjav: V kolikor bo treba na nivoju občine pripraviti rešitve zaradi gospodarske krize,
bodo te tudi pripravili. Občina pa ima že sedaj kar nekaj sredstev namenjenih za socialno dejavnost.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 24/2: Sprejme se Odlok o 1. spremembah odloka o proračunu občine Kranjska Gora
in načrta razvojnih programov za leto 2009.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je predstavil Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice.
Pojasnil je tudi, zakaj je Občina Jesenice umaknila odlok v prvi obravnavi. Člani sveta so gradivo
prejeli s sklicem na sejo.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: Pojasnil je, da bo podprl predlagani odlok.
Vesna Kovačič: Podprla bo odlok. Zanimalo pa jo je pojasnilo 29. člena glede prihodkov.
Vlasta Skumavc Rabič: Podala je delni odgovor, bolj podroben odgovor pa bo pripravljen med
obravnavo.
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Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 24/3: Sprejme se predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej
Jesenice v prvi obravnavi in se ga posreduje v 10 dnevno obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Dom starejših Kranjska Gora. Člani sveta so gradivo prejeli s
sklicem na sejo. Na seji pa so si lahko ogledali tudi maketo doma starejših.
Podrobnejšo obrazložitev je podal Matjaž Čampa iz podjetja Comett domovi d.o.o.. Pridobili so
državno koncesijo. Nekje v poletnih mesecih naj bi vložili vlogo za gradbeno dovoljenje, ki naj bi
ga dobili do jeseni. Izrazil je tudi upanje, da bodo pridobili ugodna finančna sredstva.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: Bil je mnenja, da bi se morale zadeve odvijati hitreje. Občina jim je zagotovila
komunalno opremljeno zemljišče. Izrazil je zaskrbljenost, da se bo gradnja zamaknila. Ni še prejel
odgovorov na vprašanja, ki so jih zastavili ob prejšnji predstavitvi. Zahteval je, da imajo naši občani
prednost pred drugimi. Zanimali so ga programi, ki se bodo izvajali v domu starejših. Pri zbiranju
podpisov za zainteresirane za dom starejših je dobil 1318 podpisov. Zaprosil je, da na postavljena
vprašanja dobi pisne odgovore.
Matjaž Čampa: Pojasnil je, da je takrat že pripravil pisni odgovor na postavljena vprašanja. Program
se bo izvajal takšen, kot je že bil predstavljen. Cena je jasna, saj so morali ceno prijaviti ob
kandidaturi na razpis za koncesijo. Pojasnil je, da so po zakonu vsi prebivalci Slovenije enakopravni
pri obravnavanju vlog za vstop v dom starejših.
Marinka Puc Koplan: Pojasnila je, da tudi ona ni dobila odgovorov na vprašanja, ki jih je zastavila
ob prejšnji predstavitvi. Glede na to, da je občina lastnica zemljišča, kjer bo stal dom starejših, jo je
zanimalo, če bo za najem finančnega kredita zastavljeno občinsko zemljišče?
Matjaž Čampa: Pojasnil je, da se za najem finančnega kredita ne bo zastavilo občinsko zemljišče.
Mirko Rabič: Pojasnil je, da ga starejši občani sprašujejo, če se lahko že prijavijo za predvideni
vstop v dom starejših?
Matjaž Čampa: Pojasnil je, da sedaj sprejemajo samo informativne vloge. Dokler dom ne bo
postavljen, ne morejo sprejemati uradnih vlog.
Robert Plavčak: Zanimalo ga je, če je že oddana vloga za gradbeno dovoljenje?
Matjaž Čampa: Pojasnil je, da vloge za gradbeno dovoljenje še niso oddali, saj morajo najprej
pridobiti vsa soglasja.
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Robert Plavčak: Ali obstaja bojazen, da odstopijo od projekta?
Matjaž Čampa: Po njegovem osebnem mnenju ni bojazni za odstop od projekta. Ko bodo oddali
vlogo za gradbeno dovoljenje, bi se lahko še enkrat sestali in bolj jasno podali informacije o
projektu.
Andrej Žemva: Zanimalo ga je, kakšne bodo posledice, če ne bodo pričeli z obratovanjem na dan
1.9.2010, ki ga je določilo ministrstvo?
Matjaž Čampa: Koncesijska pogodba določa, da lahko zaprosijo tudi za podaljšanje roka pričetka
obratovanja.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da so svetniki prejeli odgovore na vprašanja, ki so jih zastavili ob
prejšnji predstavitvi.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 24/4: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil z aktivnostmi v zvezi z
izgradnjo Doma starejših v Kranjski Gori.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Predlog znižanja neprofitnih najemnin. Člani sveta so gradivo
prejeli s sklicem.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: Pojasnil je, da predloga ne bo podprl. Razlog za to je, da je v gradivu zapisano, da
so razlogi za znižanje zaostrene gospodarske razmere. Bil je mnenja, da gospodarske razmere
vplivajo na vse občane. Do vseh občanov bi morali ravnati enako.
Andrej Žemva: Sprejet je pravilnik, po katerem se delijo neprofitna stanovanja. Neprofitna
stanovanja so dobili tisti, ki so socialno najbolj ogroženi.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 24/5: Najemnine za najemniška občinska stanovanja se znižajo za 10% tako, da se v
obračunu upošteva faktor 4,21% od vrednosti stanovanja.
Ta sklep se začne uporabljati s 1.7.2009.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Poslovno poročilo 2008 in program dela 2009 Razvojne
agencije Zgornje Gorenjske. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Podrobnejšo obrazložitev je podal direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Stevo Ščavničar.
V razpravi so sodelovali:
Slavko Miklič: Pojasnil je, da pogreša poročilo občinskega predstavnika v razvojni agenciji.
Zanimali so ga ukrepi za poživitev turističnega gospodarstva.
Stevo Ščavničar: Pojasnil je, vse projekte, ki se izvajajo tudi na območju občine Kranjska Gora.
Vesna Kovačič: Zanimalo jo je, kako je z notranjimi tveganji v poročilu?
Stevo Ščavničar: Pojasnil je, da je oblika poročila določena z zakonom. Pojasnil je posamezna
tveganja.
Andrej Žemva: Zanimalo ga je, kako je s projektom Leader? V tem projektu naj bi se lahko izvajalo
tudi dopolnilno kmetijsko dejavnost. Izpostavil je kmečki turizem v Srednjem Vrhu.
Stevo Ščavničar: Pojasnil je, kakšni projekti bi se lahko uvrstili v ta projekt.
Robert Plavčak: Zanimale so ga aktivnosti občine v sodelovanju z razvojno agencijo. Več delavnic
bi morali opraviti v naši občini. Zanimalo ga je, koliko je nezaposlenih v občini in koliko se je v
naši občini odprlo novih delovnih mest?
Stevo Ščavničar: V občini podpirajo večino novih projektov. Omogočajo tudi registracijo novih
podjetij. Podjetniški krožki se izvajajo na obeh osnovnih šolah. Dodatna promocija bi lahko
naredila nasprotni učinek. V občinskem glasilu objavljajo vse kar je pomembnega. Lahko pa si vse
novice ogledajo na njihovi spletni strani. Pojasnil je aktivnosti občanov v razvojni agenciji.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da so v občinskem proračunu že imeli sredstva namenjena za
klavnico. Posledica tega je, da sedaj RAGOR preverja, če je to ekonomsko upravičeno.
Jože Zupančič: Kot predstavnik občine v RAGOR-ju je pojasnil, da razpravo iz občinskega sveta
prenese na RAGOR. Ker se regije še niso ustanovile, se tudi ni ustanovila ena velika Gorenjska
razvojna agencija. Zaenkrat ne bo prišlo do združenja razvojnih agencij na Gorenjskem. Mandat
zdajšnjemu direktorju je potekel. Pripravili so nov razpis, na katerega se je prijavilo 7 kandidatov. O
novem direktorju pa bodo na občinskem svetu glasovali na eni od naslednjih sej. Glede delovanja
RAGOR-ja je bil mnenja, da se zadeve premikajo na bolje. Svet zavoda RAGOR-ja je potrdil
poročilo o delu za leto 2008 in program dela s finančnim načrtom za leto 2009.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 24/6: Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil s poročilom o delu RAGORja za leto 2008.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.

8

PRISOTNIH – 13
ZA – 12
PROTI – 0

SKLEP 24/7: Občinski svet občine Kranjska Gora soglaša s Programom dela in finančnim načrtom
RAGOR-ja za leto 2009.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Status Javnega podjetja Komunala Kranjska Gora d.o.o..
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
V razpravi so sodelovali:
Vlasta Kotnik: Kot predsednica Odbora za komunalo in javno infrastrukturo je pojasnila, da so na
seji odbora o tem razpravljali. Vsi člani odbora so bili mnenja, da naj status ostane nespremenjen.
Sklepa pa odbor o tem ni sprejel, ker takrat še ni imel gradiva za odločanje.
Jože Zupančič: Predlagal je, da naj status JP Komunale ostane nespremenjen. Občani so zadovoljni
z uslugami Komunale.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 24/8: Občinski svet Občine Kranjska Gora potrjuje, da ostaja status javnega podjetja
Komunala Kranjska Gora d.o.o. nespremenjen, torej tako, kot je določeno z Aktom o
ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo »Javno podjetje komunala Kranjska Gora
d.o.o.«.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 11
PROTI – 1

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Nakup garaže v Kranjski Gori. Nakup garaže naj bi opravila
JP Komunala. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 24/9: Občinski svet Občine Kranjska Gora daje soglasje podjetju Komunala
Kranjska Gora d.o.o. k nakupu garaže v Kranjski Gori, na naslovu Ledine 11.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 8.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Prodaja nepremičnine – Cesta v Radovno 9 v Mojstrani
(Langerjeva vila). Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
V razpravi je sodeloval:
Blaž Knific: Podal je pojasnilo sveta KS Dovje Mojstrana. Soglasno so sprejeli sklep, da se stavbo
proda najboljšemu ponudniku. Kupnina naj se nameni za izgradnjo bloka.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 24/10: V skladu z določbami Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajine in
občin in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin se letni načrt razpolaganja
s stvarnim nepremičnim premoženjem občine dopolni s prodajo naslednje nepremičnine –
stavbe na naslovu Cesta v Radovno 9, Mojstrana s pripadajočim zemljiščem, ki jo po stanju
zemljiške knjige Okrajnega sodišča na Jesenicah predstavlja parc. št. 1622/4, dvorišče 403 m2,
gospodarsko poslopje 49 m2, stanovanjska stavba 228 m2 in parc. št. 1622/1, travnik 506 m2,
obe vpisani pri vl. št. 426 k.o. Dovje.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 24/11: Pripravi se posamični program razpolaganja s to nepremičnino za obravnavo
na seji občinskega sveta.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 9.
Slavko Miklič je predstavil točko Komisija za MVVI. Pojasnil je, da so na Komisiji obravnavali
predloge za imenovanje treh članov Nadzornega odbora Javnega podjetja Komunala Kranjska Gora
ter predloge za imenovanje člana Odbora za šport in športne objekte. Predstavil je zapisnik
Komisije, ki so ga svetniki prejeli na sami seji.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 24/12: Sklep: Občinski svet Občine Kranjska Gora v Nadzorni odbor Javnega

podjetja Komunala Kranjska Gora, d.o.o. imenuje:
• Elizo Gregori
• Emila Tavčarja
• Slavka Rabiča
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 24/13: Občinski svet Občine Kranjska Gora za predsednika Odbora za šport in

športne objekte pri Občinskem svetu Občine Kranjska Gora imenuje Gregorja
Benedika.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Slavko Miklič je pojasnil tudi zadevo glede Komisije za planinstvo, TNP in Zelenci.
Jože Zupančič: Ni se strinjal s tako dolgim postopkom imenovanja novega člana. Komisija ne more
delovati. Zaprosil je, da zadeve izpeljejo v najkrajšem času.

Ad 10.
24/1 Jože Zupančič - pobuda – ustno
Pozval je župana in občinsko upravo, da je potrebno nekaj narediti na magistralni cesti po občini.
Zaradi slabe ceste se vozila uničujejo.
24/2 Jože Zupančič - pobuda – ustno
Ponovno je opozoril na problem, da se v Logu na Petrol iz smeri Kranjska Gora – Gozd Martuljek
ne sme zavijati.
24/3 Jože Zupančič - vprašanje – ustno
V Gozdu Martuljku so na delu magistralne ceste postavili znak v smeri Kranjska Gora – Jesenice za
omejitev na 40 km/h. V nasprotno smer pa je dovoljeno peljati 50 km/h. Zanimalo ga je, zakaj
takšna prometna ureditev?
Jože Zupančič je podal tudi informacije o delu Komisije za planinstvo, TNP in Zelence. Pojasnil je,
da se komisija ukvarja z problematiko objekta v Zelencih. Najemnik ne ve, kaj naj s tem objektom
počne, saj v aktih piše, da ga je potrebno rušiti. Na komisiji so imeli že dva sestanka z Zavodom za
kulturno dediščino, Triglavskim narodnim parkom in LTO. Dogovorili so se za pripravo spremembe
Odloka o Zelencih. Govorili pa so tudi o novem zakonu o TNP. TNP posluje brez upravljavskega
načrta.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bil zakon o TNP na strokovni komisiji pripravljen, da gre v
obravnavo. Izrazil pa je bojazen, da zakon ne bo sprejet, ker gre za veliko različnih interesov.
24/4 Andrej Žemva - pobuda – ustno
Glede postopkov gradnje alpske vile v Podkorenu in gradnje objekta v Jasni je predlagal, da bi
zadeve obravnavali, kot svojo točko na seji občinskega sveta.
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Župan Jure Žerjav je pojasnil, da občina vodi vse postopke, ki jih zakon omogoča. Točka se bo
uvrstila na sejo občinskega sveta.
24/5 Bogomir Košir - vprašanje – ustno
Ugotavlja, da se pri občinskemu glasilu Zgornjesavc pojavljajo spremembe. Zanimalo ga je, kako se
te spremembe dogajajo, zakaj se dogajajo in kdo jih izvaja.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bil prisoten na zadnji seji Sveta glasila, kjer je vsem pojasnil, da
se nikoli ni vpletal v uredniško politiko odgovorne urednice.
24/6 Mirko Rabič - vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je s postavitvijo prometnega znaka 60 v križišču pri Lipu? Prometni znak bi
morali postaviti višje, preden se na magistralno cesto vključi cesta z Dovjega.
24/7 Robert Plavčak - vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je z izvajanjem projekta označevanja ulic?
Rajko Puš je pojasnil, da se projekt izvaja.
24/8 Robert Plavčak - vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je s pregledom poškodb na občinskih cestah?
Rajko Puš je pojasnil, da je bila imenovana Komisija, ki bo pregledala vse poškodbe na občinskem
premoženju zaradi izvajanja zimske službe 2008/2009. Predsednik komisije je Boštjan Pristavec,
Črtomir Kosmač in tajniki krajevnih skupnosti. Vabilo se bo tudi predsednike krajevnih skupnosti.
24/9 Robert Plavčak - pobuda – ustno
Podprl je pobudo svetnika Žemva glede gradnje alpske vile v Podkorenu in gradnje objekta v Jasni,
da se obravnava pod posebno točko na prihodnji seji OS.
24/10 Robert Plavčak - vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, zakaj je bila v Zgornjesavcu ukinjena kolumna Alenke Peternel? Opozoril je, da naj
bi Svet glasila enkrat letno tudi poročal občinskemu svetu.

Ad 11.
Anton Požar je podal informacije glede priprave razvojnega programa. Ogledali si bodo primer
dobre prakse. Komisija na bi si do konca maja že pridobila delovno gradivo razvojnega programa.

Seja je bila zaključena ob 20.51 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič
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Župan:
Jure Žerjav, prof.

