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: 12.11.2009
Z A P I S N I K
28. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 11.11.2009 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,
Bogomir Košir, dr. Janez Mlinar, Mirko Rabič, Miro Eržen, Gregor Benedik, Slavko Miklič,
Marinka Puc Koplan in Zdenka Kersnik (16 od 16)
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Vida Černe,
Mojca Prešeren, Egidija Košir Mrovlje, Boštjan Pristavec, Alojz Jakelj, Boštjan Omrzel.
 PRISOTNI NOVINARJI: Ekipa ATM.
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 seji so svetniki prejeli še dodatno gradivo in sicer odgovore na vprašanja svetnikom, zapisnik
Odbora za turizem, gospodarstvo in obrt, zapisnik Komisije lokalno samoupravo in statutarne
zadeve, popravljen Odlok o delovnih telesih občinskega sveta Občine Kranjska Gora ter mnenje KS
Kranjska Gora.
Svetniki so najprej obravnavali:
I.
1.

SPREJEM ZAPISNIKOV PREJŠNJIH SEJ:
Obravnava in sprejem zapisnika 27. seje

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je podal v obravnavo zapisnik 27. seje občinskega sveta.
Ker ni bilo razprave, je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 28/1: Potrdi se zapisnik 27. seje Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Predlagan je bil naslednji dnevni red:
II.

DNEVNI RED:

1.
2.

Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2010 – prva obravnava
Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske –
skrajšani postopek
3. Predlog Odloka o delovnih telesih občinskega sveta Občine Kranjska Gora – prva obravnava
4. Predlog sprememb in dopolnitev Odloka o Programu opremljanja zemljišč za gradnjo in
komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora – prva obravnava
5. Stanovanjski program občine Kranjska Gora za leto 2010
6. Občinski program varnosti Občine Kranjska Gora
7. Končno poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru
8. Zagotavljanje sredstev za delovanje GZ in PGD – Problemsko poročilo
9. Prodaja nepremičnin
10. Vprašanja in pobude
11. Informacije
Ker ni bilo razprave, 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 Odlok o proračunu občine Kranjska Gora – I. obravnava. Proračun
je pripravljen s predpisano programsko strukturo. V letu 2010 so prihodki planirani v višini
8.697.738 EUR, odhodki pa v višini 10.462.660 EUR. Razliko med prihodki in odhodki se bo
pokrivala s presežkom v letu 2009. Glavna investicija v letu 2010 pa bo obnova osnovne šole v
Kranjski Gori. V nadaljevanju je podrobno predstavil celoten predlog proračuna. Člani sveta so
gradivo prejeli s sklicem.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: Izrazil je zadovoljstvo nad preglednostjo proračuna. Bil je mnenja, da je proračun
pisan za ljudi. Zanimalo ga je, če bo presežek v letu 2009 res takšen, da bodo pokrili predvidene
odhodke v letu 2010? Izpostavil je postavko globe. Zadovoljen je bil s povišanjem proračuna na
socialnih transferjih. Izpostavil je tudi vzdrževanje gozdnih cest. Pri prostorskem planiranju je
predvidenih veliko sredstev. Zanimalo pa ga je, kako je s pripravo novih prostorskih planov?
Župan Jure Žerjav: Presežek bo nastal, ker v letu 2009 ne bo izvedene določene investicije (obnova
osnovne šole, gradnja planinskega muzeja, mala čistilna naprava na Belci, kompostarna). Glede
priprave prostorskih planov pa je pojasnil, da so odgovor dobili pred seje v odgovorih svetnikom.
Vesna Kovačič: Bila je mnenja, da je proračun zelo pregleden in da je realno načrtovan. Proračun je
tudi socialno načrtovan.

2

Andrej Žemva: Pohvalil je obrazložitev proračuna. Kot predsednik Odbora za socialno varstvo in
skrbstvo je izrazil zadovoljstvo, da so se povečali socialni transferi. Pri novogradnjah občinskih cest
je izpuščen Gozd Martuljek. Zanimalo ga je, kako je s sredstvi za cesto v Srednji Vrh? Ponovno je
predlagal sofinanciranje ceste na vrh Vitranca. Zanimalo ga je, kako je s povezovalnim vodom do
Gozda Martuljka? Preventivni programi s področja zdravstvenega varstva za cepljenje deklic je
sedaj ukinjen. Na področju knjižničarstva je predlagal, da se ponatisne knjiga Bele noči.
Župan Jure Žerjav: Glede ceste v Srednji Vrh bo sklicana komisija, ki si bo cesto še enkrat ogledala
in podala poročilo. Cesto na vrh Vitranca sedaj še ni možno izvesti. Bo pa občina pri tem
sodelovala. Pripravili naj bi tudi nov uvoz na poligon v Podkorenu. Oba vodohrana sta v proračunu.
Cepljenje deklic pa ni več v proračunu, saj zadevo financira država. Občina pa vsako leto
sofinancira vsaj eno knjigo.
Blaž Knific: Pohvalil je pripravo proračuna. Opozoril pa je na investicije, kot so nakup snežne freze.
Opozoril je na to, da bi zagotovili kompostnike za občane. Obnoviti bi bilo potrebno požarni bazen
na Dovjem. Nameniti bi bilo potrebno več sredstev za obrezovanje in sajenje dreves ter za elaborat
prometne ureditev. Povečanje postavke za ulično razsvetljavo. Uvesti bi morali postavko umirjanje
prometa. Postavko za volitve bi morali povečati predvsem za nove panoje. Pri pregledu gradiva je
podal pripombo pri planirani prodaji zemljišč. Zasledil je, da sta se pojavili dve parceli, o katerih je
odbor že zavrnil za prodajo.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da se vseh zadev ne da uvrstiti v proračun. Za vzdrževanje dreves so
sredstva namenjena pri občinskih cestah. Glede na poročilo, bodo morali na Dovjem in v Kranjski
Gori odstraniti lipi in posaditi novi. Elaborat prometne ureditve je v zaključni fazi izdelave.
Menjava drogov razsvetljave poteka redno letno. Glede razpolaganja z nepremičninami je predlagal,
da se ta zemljišča odbor ogleda v naravi.
Robert Plavčak: Določiti bi morali prioritete. Proračun bi morali uskladiti s strategijo občine.
Izpostavil je nerealizacijo določenih projektov. Izrazil se skrb zaradi recesije, ki je prišla tudi v
turizem. Ugotavljal je, da se je ustavila tudi gradnja. Bil je mnenja, da je področje zaščite in
reševanja neurejeno. Bolj pregledno bi morali obrazložiti tudi kadrovski načrt. Izrazil je
zadovoljstvo nad skupno občinsko upravo za področje inšpekcijskih služb in redarstva. Pripraviti
bodo morali tudi nove odloke zaradi določitve glob. Strinjal se je s povečanjem socialnih sredstev.
Predlagal je še brezplačno cepljenje proti rota virusu. Izpostavil je tudi problematiko vodooskrbe,
kanalizacijskega sistema ter urejanja parkirišč.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da je pri pripravi proračuna upošteval razvojni program. V proračun
so vključene potrebe ljudi. Pojasnil je, da proračun občine še nikoli ni izkazoval primanjkljaja.
Načrti varstva pred nesrečami se pripravljajo in bodo občinskemu svetu predstavljeni v začetku
naslednjega leta. Občina bo prevzela investicije Komunale in bo sama izpeljala projekte. Cena vode
je najnižja v državi. Pojasnil je financiranje kanalizacijskega sistema. V načrtu je projektna
dokumentacija za gradnjo enega objekta v Mojstrani.
Miro Eržen: Izpostavil je problem delovanja žičnice v Mojstrani. Bil je mnenja, da imajo premalo
sredstev za vzdrževanje planinskih poti. Zanimalo ga je, kako je s študijo umirjanja prometa v
alpskih dolinah? Opozoril je na problem prevoznosti ceste v Vrata.
Župan Jure Žerjav: Za zagotovitev električne energije za žičnico v Mojstrani je občina v ob
rekonstrukciji ceste vkopala potrebne cevi za elektriko. V zakonu bo potrebno preveriti, kdo je
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dolžan skrbeti za planinske poti. Glede umirjanja prometa pa je bil mnenja, da se projekti izdelujejo.
Bil je mnenja, da bi morala država poskrbeti za svoje ceste.
Zdenka Kersnik: Ni se strinjala, da se zmanjšujejo sredstva na področju športa. Izrazila pa je
zadovoljstvo nad povečanjem sredstev za socialo. Zanimalo jo je, kdaj se bodo uredila avtobusna
postajališča na Belci? Prav tako je ponovno izpostavila učenje tujih jezikov na Ljudski univerzi na
Jesenicah.
Župan Jure Žerjav: Nadstrešnice na avtobusnih postajah na Belci bodo postavili spomladi leta 2010.
Gregor Benedik: Bil je mnenja, da ne namenjajo preveč sredstev za vzdrževanja športnih objektov.
Župan Jure Žerjav: Za dejavnosti športnih društev in kulturnih društev se namenja enako sredstev,
kot v letu 2009.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 28/2: Predlog Proračuna občine Kranjska Gora za leto 2010 se posreduje v 15

dnevno obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je v uvodu predstavil Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske – skrajšani postopek. Občina Žirovnica je izstopila iz
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. Odlok je obravnaval tudi Komisija za lokalno samoupravo in
statutarne zadeve in nanj ni imela pripomb. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:

SKLEP 28/3: Sprejme se Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske – po skrajšanem postopku.

GLASOVANJE:

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

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Predlog Odloka o delovnih telesih občinskega sveta Občine
Kranjska Gora – prva obravnava. V gradivu je po pomoti izpadel 14. člen Odloka, zato so člani na
seji dobili popravljen predlog odloka. Člani sveta so ostalo gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Dodatna pojasnila v zvezi s predlogom Odloka je podal predsednik Komisije za lokalno
samoupravo in statutarne zadeve Robert Plavčak.
V razpravi so sodelovali:
Miro Eržen: Bil je mnenja, da so odbori postavljeni pasivno, saj je zapisano, da obravnavajo gradivo
za sejo OS. Bil je mnenja, da bi potrebovali stalno komisijo, ki bo delovala na razvojnih programih.
Jože Zupančič: Izrazil je zaskrbljenost nad sklepčnostjo odborov.
Slavko Miklič: Pri 6. členu je predlagal, da bi dodali, da Odbor deluje tudi na področju
hudournikov.
Janez Mlinar: Strinjal se je z zmanjšanjem odborov. Bil je mnenja, da bi morali odborom dati večjo
težo.
Mirko Rabič: Bil je mnenja, da bi za odbore morali predlagati ljudi, ki bodo v odborih tudi delovali.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjava dal na glasovanje naslednji sklep:

SKLEP 28/4: Sprejme se predlog Odloka o delovnih telesih občinskega sveta Občine
Kranjska Gora, v besedilu za I. obravnavo, in se ga posreduje v 15 - dnevno obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Predlog sprememb in dopolnitev Odloka o Programu
opremljanja zemljišč za gradnjo in komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora – prva
obravnava. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
V razpravi so sodelovali:
Miro Eržen: Zanimalo ga je, kakšne bodo posledice za tiste, ki bodo to plačevali?
Alojz Jakelj: Pojasnil je, da se iz faktorja dejavnosti znesek znižuje.
Robert Plavčak: Pojasnil je, da je zadevo obravnavala tudi Komisija za lokalno samoupravo in
statutarne zadeve. Predlagal je tudi, da bi sprejeli čistopis odloka.
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Po koncu razprave je župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 28/5: Sprejmejo se Spremembe in dopolnitve Odloka o Programu opremljanja
zemljišč za gradnjo in komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora – v I. OBRAVNAVI
in se posredujejo v 15 - dnevno obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil Stanovanjski program občine Kranjska Gora za leto 2010. Člani
sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.

Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 28/6: Sprejme se Stanovanjski program občine Kranjska Gora za leto 2010.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil Občinski program varnosti Občine Kranjska Gora. Člani sveta so
gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Boštjan Omrzel kot vodja medobčinskega inšpektorat in redarstva je podrobneje predstavil občinski
program varnosti in delovanje medobčinskega inšpektorata in redarstva.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: Zanimalo ga je, koliko je redarjev? Izrazil je upanje, da bodo imeli z občani čim
manj problemov ter da bodo delovali bolj svetovalno.
Boštjan Omrzel: Obrazložil je pojem medobčinskega in občinskega redarstva. Pojasnil je, da ljudi
najprej opozorijo in jim tudi svetujejo.
Miro Eržen: Predlagal je, da se v program varnosti vpiše tudi Slovenski planinski muzej. Zanimalo
ga je, kakšne bodo sankcije za redarje, če ne bodo dela opravljali, kot bi bilo potrebno?
Boštjan Omrzel: Pojasnil je, da bo z odprtjem muzeja ta tudi uvrščen v program varnosti. Redarje se
redno ocenjuje in zanje veljajo vsi zakoni s področja javnih uslužbencev.
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Andrej Žemva: Vsebina ocena stanja varnosti in ogroženosti je malo zgrešena, saj temelji samo na
podatkih iz policije. Pozabili so omeniti velike snežne padavine oz. snežne katastrofe. Manjka tudi
ocena stanja v cestnem prometu. Oceniti bi bilo potrebno stanje cest. V Gozdu Martuljku in Belci ni
pločnikov. Vključiti bi morali tudi ogroženost javnih zgradb. Izpustili so tudi selitveni kriminal, ki
se seli iz kraja v kraj. Potrebno bi bilo tudi opredeliti varnost oseb.
Boštjan Omrzel: Strinjal se je z vnosom podatkov o javnih zgradbah. Na podlagi podatkov, ki so jih
pridobili od policije bi lahko bolj opredelili tudi kriminal v turističnih naseljih. Podatkov o
varovanih osebah pa nimajo.
Mirko Rabič: Strinjal se je s predhodniki, da bi morali javne zgradbe vključiti v program varnosti.
Slavko Miklič: Pogrešal je opredelitev odnosa občanov do redarjev in obratno.
Boštjan Omrzel: Javnost obveščajo o njihovem delovanju. Zadeve so objavljene na spletnih straneh.
Jože Zupančič: Bil je mnenja, da bi moralo redarstvo bolj delovati na področju prometa. Predlagal
je, da bi občane obvestili o delovanju medobčinskega inšpektorata in redarstva.
Boštjan Omrzel: Pojasnil je, da je zakon povsem jasen, kaj je naloga redarstva. Inšpekcijski nadzori
so v prvi vrsti namenjeni svetovanju občanov, represija pa je skrajni ukrep. Pojasnil je, da so občane
že obveščali v občinskem glasilu, preko televizije ATM TV. Sedaj pa hodijo tudi na zbore občanov,
kjer zadeve tudi obširneje predstavljajo.
Vesna Kovačič: Zanimal jo je postopek imenovanja novih redarjev, saj je razbrala, da je potrebno,
kar dolgo usposabljanje, preden lahko pričnejo delovati. Kakšne so pristojnosti inšpektorjev ter
kako bodo uredili poznavanje vseh predpisov?
Boštjan Omrzel: Usposabljanje poteka na policijski akademiji tri mesece. Se pa na državi
dogovarjajo, da bi redarstvo uvedli kot poklic, s tem pa bi se usposabljanje podaljšalo. Pojasnil je
razmerje med inšpektorjem in redarjem.
Blaž Knific: Izrazil je upanje na dobro sodelovanje.
Andrej Žemva: Bil je mnenja, da bi moral redar govoriti vsaj en tuj jezik ter poznati turistični kraj.
Boštjan Omrzel: Pri izboru redarjev so vse te zadeve upoštevali. Bil je mnenja, da so dobili dober
kader. Glede izvajanja pooblastil je pojasnil, da so do sedaj izrekli 1500 opozoril. Opozorila pa
objavljajo tudi v medijih.
Župan Jure Žerjav: Bil je mnenja, da bodo morale vse službe dobro sodelovati.
Robert Plavčak: Bil je mnenja, da so pridobili dober kader.

7

Po koncu razprave je župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 28/7: Sprejme se Občinski program varnosti v Občini Kranjska Gora, v predloženem
besedilu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
Župan Jure Žerjav je predstavil končno poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru. Člani
sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 28/8: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s končnim poročilom
Nadzornega odbora občine Kranjska Gora o opravljenem nadzoru.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko zagotavljanje sredstev za delovanje GZ in PGD – Problemsko
poročilo. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Podrobnejšo predstavitev je s pomočjo projekcije podal predsednik GZ Kranjska Gora Robert
Plavčak.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da se sej gasilske zveze udeležuje in gasilcem je predlagal, bolj
realno oceno stroškov po posameznih društvih. Pojasnil je nakupe gasilskih vozil. Je pa izpostavil
nakup opreme za tehnično reševanje, za katerega morajo imeti licenco. Prav tako pa to opremo
financira Uprava za zaščito in reševanje. Še enkrat je predlagal bolj realno oceno stroškov. Pojasnil
je tudi nakup nove gasilske lestve za Zgornjo Gorenjsko. Občina je v zadnjih letih namenila veliko
sredstev za nakup gasilske opreme, s tem pa so se povečali tudi stroški vzdrževanja. Poudaril je, da
je treba gasilce za njihovo delo pohvaliti.
V razpravi so sodelovali:
Vesna Kovačič: Bila je mnenja, da bi moralo biti gradivo podprto z vsemi prilogami. Predstaviti bi
morali vse prihodke gasilcev in potem bi pregledali tudi odhodke. Primerjala je proračune občine
Medvode in Gorenje vas Poljane. Obe občini namenjata za gasilce skoraj še enkrat manj sredstev.
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Miro Eržen: Bil je mnenja, da bi morali gasilcem tudi malo zaupati. Na nivoju Slovenije bi veliko
privarčevali, če bi imeli skupni javni razpis za nakupe vozil. Zavarovalnice pa so uvedle veliko
zavarovanj za gasilce. Gasilsko delovanje se iz področja požarne varnosti prenaša tudi na druge
naravne nesreče kot so visoke vode. Poudaril je tudi, da iz drugih občin na občnih zborih pohvalijo
župana, da namenja toliko sredstev za gasilce.
Robert Plavčak: Poudaril je, da gasilci poslujejo transparentno in nič ne skrivajo. Opozoril je, da
župan ob nakupu lestve za Zgornjo Gorenjsko ni omenil lestve PGD Kranjska Gora.
Župan Jure Žerjav: Na koordinaciji županov je izpostavil tudi lestev PGD Kranjska Gora. Problem
je bil v tem, da mu do danes še nihče ni uspel pojasniti, če ima ta lestev licenco.
Jože Zupančič: Bil je mnenja, da bi morali podpreti gasilce.
Marinka Puc Koplan: Podprla je župana, da ima tako pozitiven odnos do gasilcev.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 28/9: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s problemskim poročilom, ki
ga je pripravila Gasilska zveza Kranjska Gora.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 9.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Prodaja nepremičnin. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem
na sejo.
Podrobnejšo predstavitev je podala Egidija Košir Mrovlje.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 28/10: Letni načrt razpolaganja z nepremičninami se dopolni s prodajo nepremičnine
parc. št. 885/157, v izmeri 172 m2, k.o. Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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SKLEP 28/11: O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

I.
Javno dobro preneha obstajati na nepremičnini parc. št. 636/8, vpisani pri vl. št. 896
k.o. Gozd kot javno dobro, ter na nepremičnini parc. št. 885/157 in 885/158, obe
vpisani pri vl. št. 1465 k.o. Kranjska Gora kot javno dobro.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dan po objavi.
III.
Po uveljavitvi sklepa se izda ugotovitvena odločba o odvzemu oziroma o ukinitvi
statusa javnega dobra, ki se po pravnomočnosti pošlje Okrajnemu sodišču na
Jesenicah, ki po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o javnem dobru.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 28/12: Letni načrt razpolaganja z nepremičninami se dopolni s prodajo nepremičnine
– dela parc. št. 834/2 k.o. Kranjska Gora, v približni izmeri 69 m2, dela parc.št. 830/5 k.o.
Kranjska Gora, v velikosti 6 m2 in pa dela parc.št. 830/1 k.o. Kranjska Gora v približni
velikosti 22 m2.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 28/13: O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

I.
Javno dobro preneha obstajati na delu nepremičnine parc. št. 834/2 k.o. Kranjska
Gora, na delu parc.št. 830/5 k.o. Kranjska Gora in na delu parc.št. 830/1 k.o. Kranjska
Gora na katerega posega objekt parc. št. 75 k.o. Kranjska Gora in pločnik ob tem
objektu. Natančna izmera tega dela zemljišča bo ugotovljena z obvestilom o nastalih
spremembah v zemljiškem katastru, ki ga bo izdal pristojni organ Geodetske uprave
Republike Slovenije po pravnomočnosti odločbe o parcelaciji parc. št. 834/2, 830/5 in
830/1 vse k.o. Kranjska Gora.
II.
Občinski svet pooblašča župana Občine Kranjska Gora, da izda sklep o ukinitvi
statusa javnega dobra na nepremičnini, ki je opisana v prejšnji točki tega sklepa in ga
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po objavi in uveljavitvi sklepa izda
ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra in poskrbi, da jo občinska
uprava po pravnomočnosti pošlje Okrajnemu sodišču na Jesenicah za izbris zaznambe
o javnem dobru iz zemljiške knjige.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 28/14:
1. Sprejme se predlagani posamični program prodaje nepremičnine:
- parc. št. 1125/2 in 1125/4, obe k.o. Dovje;
- parc. št. 636/8 k.o. Gozd;
- parc. št. 885/158 k.o. Kranjska Gora;
- parc. št. 885/157 k.o. Kranjska Gora;
- dele parc. št. 834/2, 830/5 in 830/1 vse k.o. Kranjska Gora, katerih natančna izmera in
nova številka parcele bo ugotovljena po pravnomočni odločbi pristojnega organa
Geodetske uprave Republike Slovenije.
2. Pri prodaji navedenih nepremičnin kupci plačajo stroške davka na promet nepremičnin,
občina pa stroške overitve podpisa zakonitega zastopnika prodajalca.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 10.
28/1 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Izpostavil je vprašanje glede gradnje v spodnjem delu Gozda Martuljka. Zanimalo ga je razlika med
gradnjo hiše od Kralja in lastnikom hiše nasproti Kralja? Zaprosil je za odgovor.
Župan Jure Žerjav: Po zadnjih spremembah PUP-a takšne stavbe Kralj ne bi mogel več graditi.
Gradnjo stavbe nasproti Kralja pa bodo prijavili na inšpekcijo.
28/2 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Kdaj bo v Gozdu Martuljku postavljen nov most? Opozoril je, da morajo sedaj ljudje zlasti otroci
hoditi po glavni cesti.
Župan Jure Žerjav: Za most je izdelan projekt. Čakajo še na izdajo soglasja agencije za okolje in
prostor. Izrazil je upanje, da ga bodo postavili še v letošnjem letu.
28/3 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je z gradnjo doma za starostnike?
Župan Jure Žerjav: Koncesionar, ki je pridobil koncesijo za gradnjo doma starostnikov je porabil
veliko časa, da je prišel do koncesije. Zadeve se urejajo in so v postopku zbiranja soglasij za izdajo
gradbenega dovoljenja.
28/4 Jože Zupančič – pobuda – ustno
Glede kanalizacijskega sistema je podal pobudo, da nadzorni odbor oziroma katera druga komisija
pregleda koncesijsko pogodbo in ugotovi če se izvaja.
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Župan Jure Žerjav: Koncesijsko pogodbo so že dali v pregled strokovnjakom. Kjer koncesionar
zadeve ne izvaja, bodo ukrepali.
28/5 Jože Zupančič – pobuda – ustno
Predlagal je, da občina sproži postopek glede antene mobilnega operaterja na krajevnem domu v
Gozdu Martuljku. Iz odgovora župana je razvidno, da občina s postavitvijo te antene ni bila
seznanjena.
28/6 Jože Zupančič – povabilo – ustno
Društvo invalidov praznuje svojo obletnico, zato bodo 3.12.2009 na Dovjem organizirali proslavo.
Vse je povabil, da se prireditve udeležijo.
28/7 Andrej Žemva – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je z vračanjem sredstev za vlaganje v telekomunikacijsko omrežje? Sedaj
nekateri dobivajo že drugo vračanje, ki pa je precej višje od prvega vračanja sredstev.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da je rok za vračilo sredstev 3 leta.
Rajko Puš: Podrobno je pojasnil vračanja v telekomunikacijsko omrežje. Razlika je nastala zaradi
spremembe zakonodaje v času od vložitev zahtevkov občine do prejema sredstev s strani države.
Izvesti je bilo potrebno nov izračun, zato sedaj nekateri dobivajo dodatne poravnave. Bodo pa
tajniki krajevnih skupnosti vse, ki imajo dodatne poravnave, o tem telefonsko obvestili.
28/8 Andrej Žemva – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je z obvezno razlago 8.b člena PUP-a, ki ga je predlagal in se nanaša na objekt
v Jasni? Prav tako pa ga je zanimalo, kako je s sodbo na upravnem sodišču?
Župan Jure Žerjav: Dobili so sodbo upravnega sodišča, ki je zahtevo občino zavrnil. Zaradi suma
storitve kaznivega dejanja proti neznani osebi je bila vložena kazenska ovadba. Pritožba je bila
vložena pravočasno s priporočeno pošto. Na upravno enoto pa je s pošiljko prišlo 5 praznih listov.
Zadeva je v postopku preiskave kriminalistov.
28/9 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je z ogledali na cesti v Srednji Vrh?
28/10 Robert Plavčak – pobuda – ustno
Predlagal je, da bi pristopili k ureditvi kanalizacijskega sistema na spodnji Gobeli v Gozdu
Martuljku.
28/11 Mirko Rabič – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kaj se dela na področju bivšega Topolina?
Župan Jure Žerjav: Po prostorskih aktih je tam območje razpršene gradnje. Tam se lahko postavi
gostinski objekt brez nastanitvenih objektov. Lasnik zemljišča pa je AS Dovje.
28/12 Blaž Knific – vprašanje – ustno
Prejeli so dve prošnji za najem prostorov v stavbi KS Dovje Mojstrana. Občina jih je zaprosila za
mnenje, kljub temu, da je del prostorov že oddan.
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Župan Jure Žerjav: V mansardi KS Dovje Mojstrana je kar nekaj prostega prostora. GRS Mojstrana
pa je izrazila željo po najemu. Prostor v mansardi bi uredili, zato je občina za mnenje zaprosila
krajevno skupnost.

Ad 11.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je pri pregledovanju državnega proračuna ugotovil, da so
zmanjšana sredstva za ureditev ceste v Gozdu Martuljku. Na Jesenicah se je v zvezi s tem sestal z
direktorjem Direkcije za ceste. Zagotovili so mu, da so sredstva za pločnike in za odkup zemljišč
zagotovljena.
Glede Gorenjskega centra za odpadke so imeli sestanek z ministrom Erjavcem. Postopki se sedaj
odvijajo malo hitreje. V decembru se bo sklical konzorcij CERO, kjer se bodo dokončno odločili o
tej problematiki.
Seja je bila zaključena ob 22.53 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.
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