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: 10.12.2009
Z A P I S N I K
29. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 09.12.2009 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,
dr. Janez Mlinar, Mirko Rabič, Miro Eržen, Gregor Benedik in Slavko Miklič (13 od 16)
Bogomir Košir, Zdenka Kersnik in Marinka Puc Koplan - odsotni
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Vida Černe,
Mojca Prešeren, Egidija Košir Mrovlje, Alojz Jakelj in 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.
Naknadno po pošti so svetniki prejeli še dodatno gradivo in sicer zapisnike sej odborov in komisij
ter načrt razvojnih programov. Na sami seji pa so dobili še zapisnike Komisije za lokalno
samoupravo in statutarne zadeve ter zapisnike Komisije za MVVI.
Svetniki so najprej obravnavali:
I.
1.

SPREJEM ZAPISNIKOV PREJŠNJIH SEJ:
Obravnava in sprejem zapisnika 28. seje

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

PRISOTNIH – 12
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.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

DNEVNI RED:
Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2010 – druga obravnava
Predlog Odloka o delovnih telesih občinskega sveta Občine Kranjska Gora – druga obravnava
Predlog sprememb in dopolnitev Odloka o Programu opremljanja zemljišč za gradnjo in
komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora – druga obravnava
Predlog Odloka o Programu opremljanja zemljišč za gradnjo in komunalnem prispevku v
Občini Kranjska Gora – uradno prečiščeno besedilo – skrajšani postopek
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kranjska Gora – prva
obravnava
Končno poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru
Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kranjska Gora – skrajšani postopek
Strateško razvojni dokument Občine Kranjska Gora
Načrtovana dela rednega letnega in zimskega vzdrževanja za leto 2010
Predlog za odlaganje odpadkov iz občin Kranj, Šenčur, Naklo, Jezersko, Preddvor in Cerklje
na odlagališče nenevarnih odpadkov Mala Mežakla
Imenovanje direktorja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
Predlog sklepa o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno
zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska
Gora
Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke komunalnih taks za leto 2010
Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Kranjska Gora za leto 2010
Letni program športa Občine Kranjska Gora za leto 2010
Zagotavljanje požarnega varstva – nakup avtolestve za potrebe Zgornje Gorenjske
Prenehanje zavoda Planica
Poročilo o realizaciji sklepov Občinskega sveta Občine Kranjska Gora v obdobju od
15.11.2008 do 15.11.2009
Komisija za MVVI
Vprašanja in pobude
Informacije

Robert Plavčak: Predlagal je, da bi se točka 1. in 16. točka združili.
Župan Jure Žerjav je bil mnenja, da morajo sklepe v 16. točki sprejeti. Se je pa strinjal, da se 16.
točka navezuje na 1. točko.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani dnevni red.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.
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Ad 1.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2010 –
druga obravnava. Obrazložil je pripombe, ki so bile podane v prvi obravnavi. Predlog v I. obravnavi
so obravnavali odbori in komisije ter krajevne skupnosti. Dobili pa so le amandma svetnika Andreja
Žemva vendar je amandma prišel po roku. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem ter naknadno po
pošti.
Župan Jure Žerjav je po obrazložitvi dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 29/2: Sprejme se Proračun občine Kranjska Gora za leto 2010.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 11
PROTI – 1

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je predstavil predlog Odloka o delovnih telesih občinskega sveta Občine
Kranjska Gora – druga obravnava. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
V razpravi so sodelovali:
Miro Eržen: Zanimalo ga je, do kdaj veljajo mandati dosedanjim članom odborov in komisij.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da mandati dosedanjim članom odborov in komisij veljajo do
naslednjih občinskih volitev.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 29/3: Sprejme se Odlok o delovnih telesih občinskega sveta Občine Kranjska Gora, v
besedilu predloga za II. obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Predlog sprememb in dopolnitev Odloka o Programu
opremljanja zemljišč za gradnjo in komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora – druga
obravnava. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
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Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 29/4: Sprejmejo se Spremembe in dopolnitve Odloka o Programu opremljanja
zemljišč za gradnjo in komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora, v predloženem
besedilu za II. obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Predlog Odloka o Programu opremljanja zemljišč za gradnjo
in komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora – uradno prečiščeno besedilo – skrajšani
postopek. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 29/5: Sprejme se Odlok o Programu opremljanja zemljišč za gradnjo in komunalnem
prispevku v Občini Kranjska Gora-uradno prečiščeno besedilo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
Občine Kranjska Gora – prva obravnava. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Robert Plavčak: Pojasnil je, da se je Komisija za lokalno samoupravo in statutarne zadeve seznanila
s predlogom odloka. Predlagal je, da odlok sprejmejo v prvi obravnavi.
V razpravi so sodelovali:
Andrej Žemva: Predlagal je, da se pripravi akt o sistemizaciji delovnih mest.
Miro Eržen: Bil je mnenja, da bi morali imeti v občinski upravi nekoga, ki bi se ukvarjal z
razvojem.
Robert Plavčak: Bil je mnenja, da spremembe preveč tehnične in premalo vsebinske. Pogrešal je
bolj analitičen pristop. Uprava bi morala biti prijazna do občanov. Zanimalo ga je, če se bo uprava
lahko odzvala na vse spremembe? Bil je mnenja, da bi morali tudi v KS Rute imeti profesionalnega
tajnika. Podal bo svoje pisne predloge.
Slavko Miklič: Predlagal je, da bi ustanovili posvetovalni organ, ki bi bil sestavljen iz predsednikov
krajevnih skupnosti. Obvezujoče sklepe občinskega sveta naj bi objavljali tudi na oglasnih deskah.
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Direktorja uprave pa bi morali imenovati po predhodnem javnem razpisu. Podal bo tudi pisne
predloge.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 29/6: Sprejme se Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine
Kranjska Gora v I. obravnavi in se ga posreduje v 15. dnevno obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko 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 29/7: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s končnim poročilom
Nadzornega odbora občine Kranjska Gora o opravljenem nadzoru.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine
Kranjska Gora – skrajšani postopek. Člani sveta so zaključni račun proračuna prejeli po pošti
30.3.2009. Pojasnil je, da je zaključni račun občine obravnaval tudi nadzorni odbor občine in nanj ni
imel pripomb.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 29/8: Sprejme se Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kranjska Gora za
leto 2008.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 8.
Župan je podal uvodno obrazložitev točke Strateško razvojni dokument Občine Kranjska Gora.
Gradivo so člani gradivo prejeli s sklicem.
Bolj podrobno obrazložitev je podal podžupan Anton Požar, ki bil tudi predsednik Komisije za
pripravo razvojnega programa. Pojasnil je, da je bil razvojni dokument predstavljen na zborih
občanov v vseh krajevnih skupnostih. Vsako leto se bo merilo rezultate glede izvajanja razvojnega
programa. Projekti se bodo lahko v program dodajali. Predvsem je bila izpostavljena povezava z
Bovcem in obvoznica v Gozdu Martuljku.
V razpravi so sodelovali:
Gregor Benedik: Pojasnil je, da je ta dokument obravnaval tudi Odbor za šport in športne objekte.
Pri kazalnikih bi morali vključiti mnenje turistov. Bolj bi morali obdelati čezmejno sodelovanje.
Potrebujejo še izvedbeni akt strateškega razvojnega dokumenta.
Andrej Žemva: Bil je mnenja, da je dokument zelo dobro izdelan. Predvsem zaradi tega, ker je v
njem širše mnenje občanov. Zaskrbeti bi jih morale ocene, ki so jih občani označili, kot skrite
nevarnosti. Opozoril je na pozidavo v občini. Predstavil je tudi delo Odbora za zdravstvo. Zmotile
so ga ocene pri zdravstvu, saj je mnenja, da občani niso dovolj informirani. Občani tudi niso
seznanjeni s PUP-om. Ni arhitekturne opredelitve v občini. Potrebno bi bilo več narediti na
vodooskrbi. Še sedaj ni vodovodne povezave med Kranjsko Goro in Gozdom Martuljkom. Najnižje
ocene pa so na področju prometa. Najbolj slabe ocene so na državnih cestah. Na cesti proti Tamarju
še vedno stoji obvestilna tabla na katerem so navedeni časi zapore ceste. Ni odloka o prometni
ureditvi občine. Slaba je oskrba prebivalcev na področju trgovine. Na področju turizma pa naj se
vnese swot analizo, ki jo je izvedel LTO. Izrazil je nezadovoljstvo nad delom LTO-ja.
Župan Jure Žerjav: PUP-i so objavljeni v Uradnem listu in spletnih straneh občine. OPN je v fazi
sprejemanja. Ponudniki za dodatno trgovino so bili na razgovoru, vendar dlje od razgovorov niso
prišli. Pojasnil je zaposlenost v LTO-ju.
Miro Eržen: Pojasnil, je da se je LTO odločil za swot analizo, da bodo rezultati te analize uporabni
za organiziranje v prihodnosti.
Janez Mlinar: Kot član komisije je pojasnil proces sprejemanja strategije. Pri strategiji so sodelovali
občani občine. Največji izziv bo ta, da bodo spremenili način razmišljanja. Iz posnemovalca dobrih
praks se bodo morali spremeniti v kreatorja dobrih praks. Morali bodo imeti veliko mero
pozitivnega mišljenja in ustvariti pozitivno klimo.
Robert Plavčak: Bil je mnenja, da je dokument izjemnega pomena. S tem dokumentom je začrtana
pot Kranjske Gore do leta 2025. Pojasnil je svoja pisna vprašanja, ki jih je poslal v času javne
razprave in so v gradivu za sejo. Izrazil je nezadovoljstvo nad razvojem KS Rute. Slabe so tudi
zaposlitvene možnosti. Čim prej bi bilo potrebno sprejeti OPN. Pomanjkanje je tudi na področju
stanovanj za mlade.
Jože Zupančič: Bil je mnenja, da je strateški dokument dober in ga bo podprl. Glede na smernice bo
potrebno izvesti letni operativni plan.
Miro Eržen: Poudaril je, da manjka izvedbeni del dokumenta. Sedaj morajo začeti s pripravo
projektov.
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Mirko Rabič: Na Odboru za vzgojo, izobraževanje in kulturo so dokument obravnavali in ocenili,
da je dober. So pa razpravljali, kaj bi se dalo več narediti na področju kulture, vendar niso dobili
nobenega konkretnega predloga.
Anton Požar: Še enkrat je pojasnil sprejemanje dokumenta na komisiji. Člani komisije so aktivno
sodelovali pri izdelavi dokumenta.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 29/9: Sprejme se Strateško razvojni dokument Občine Kranjska Gora za obdobje
2010-2025 – druga obravnava.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 29/10: Župan imenuje nosilce petih stebrov, ki začnejo z naborom projektov na
zalogo, to je z izvedbenim delom Strateško razvojnega dokumenta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 9.
Župan Jure Žerjav je v uvodu predstavil točko Načrtovana dela rednega letnega in zimskega
vzdrževanja za leto 2010. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Razprava:
Miro Eržen: Zaprosil je, da bi se urejal tudi parkirišče pred Slovenskim planinskim muzejem v
Mojstrani.
Henrika Zupan: Pojasnila je, da se bodo dogovorili glede urejanja parkirišča.
Andrej Žemva: Zanimalo ga je, kako je s parkiriščem v Zelencih?
Henrika Zupan: Parkirišče v Zelencih je vključeno v plan zimske službe.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
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SKLEP 29/11: Občinski svet Občine Kranjska gora sprejme Načrtovana dela rednega letnega
in zimskega vzdrževanja za leto 2010.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 29/12: Občinski svet Občine Kranjska gora daje soglasje k Izvedbenemu programu
zimske službe v Občini Kranjska Gora 2009/2010.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 10.
Župan Jure Žerjav je v uvodu predstavil točko Predlog za odlaganje odpadkov iz občin Kranj,
Šenčur, Naklo, Jezersko, Preddvor in Cerklje na odlagališče nenevarnih odpadkov Mala Mežakla.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: Pojasnil je svoj glas proti predlaganima sklepoma. Bil je mnenja, da bi morali
poskrbeti za svoje občane. Prav tako pa je opozoril, da še vedno ni asfaltirana cesta na odlagališče
Mala Mežakla.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da bodo odlagališča, ki ne bodo v državnem operativnem programu,
zaprli.
Vlasta Kotnik: Kot predsednica Odbora za komunalo in javno infrastrukturo je bila mnenja, da bi
morala država nekaj narediti.
Janez Mlinar: Bil je mnenja, da država delujočih odlagališč ne bo zapirala, saj so preveliki problemi
pri urejanju regijskih odlagališč.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 29/13: Občinski svet Občine Kranjska Gora daje soglasje za odlaganje odpadkov na
odlagališče Mala Mežakla iz občin Kranj, Naklo, Šenčur, Preddvor, Cerklje in Jezersko po
ceni 85 EUR/tono odloženih odpadkov, ki se ji prišteje okoljska dajatev za obremenjevanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov (trenutno znaša 16,893 EUR/tono odloženih odpadkov), v
skupni količini 7.500 ton in za določen čas od 1.1.2010 do 16.7.2010.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 13
ZA – 10
PROTI – 2

SKLEP 29/14: Občinski svet Občine Kranjska Gora pooblašča župana Jureta Žerjava za
podpis ustreznih pogodb o odlaganju odpadkov iz občin Kranj, Naklo, Šenčur, Preddvor,
Cerklje in Jezersko na odlagališče Mala Mežakla.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 10
PROTI – 1

Sklep je bil sprejet.

Ad 11.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Imenovanje direktorja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Jože Zupančič: Kot predsednik sveta RAGOR je pojasnil zaplete pri izbiranju direktorja.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 29/15: Občinski svet občine Kranjska Gora odpravi sklep št. 25/23 o imenovanju
direktorja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, ki je bil sprejet na 25. seji, dne 10.06.2009.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 29/16: Občinski svet Občine Kranjska Gora daje soglasje k imenovanju Steva
Ščavničarja, rojenega 6.8.1953, z Jesenic, Cesta 1. maja 46 za vršilca dolžnosti direktorja
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske od 1.5.2009 dalje, oz. za obdobje najmanj 6. mesecev.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 29/17: Občinski svet občine Kranjska Gora daje soglasje k imenovanju Steva
Ščavničarja, roj. 06.08.1953 z Jesenic, Cesta 1. maja 46, za direktorja Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske in sicer z mandatom od 01.01.2010 do 31.12.2013.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 12.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Predlog sklepa o povprečni gradbeni ceni koristne
stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 29/18: 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 2010.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 13.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini 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 naslednji:
SKLEP 29/19: Sprejme se Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o komunalnih taksah v
Občini Kranjska Gora za leto 2010.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 14.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke komunalnih taks za
leto 2010. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 29/20: Sprejme se Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora za leto 2010.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 13
ZA – 12
PROTI – 0

Ad 15.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Letni program športa 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 29/21: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Letni program športa Občine
Kranjska Gora za leto 2010.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 16.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Zagotavljanje požarnega varstva – nakup avtolestve za
potrebe Zgornje Gorenjske. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
V razpravi so sodelovali:
Robert Plavčak: Kot predsednik GZ Kranjska Gora je pojasnil, da so gasilci zadovoljni s to
odločitvijo.
Janez Mlinar: Zanimalo ga je, kako bodo v bodoče kupovali opremo za društva v občini?
Župan Jure Žerjav: Glede na operativni program GZ Kranjska Gora se bo v
nadgradnja vozila za PGD Podkoren, in nakup podvozja za PGD Rateče.
zaključila nadgradnja vozila PGD Rateče. V letu 2012 se bo zamenjalo
Nameniti pa bo potrebno sredstva za nakup opreme in obnovo gasilskih
avtolestve pa so prvič združile moči občine Zgornje Gorenjske.

letu 2010 zaključila
V letu 2011 se bo
poveljniško vozilo.
domov. Pri nakupu

Jože Zupančič: Strinjal se je z načinom nakupa avtolestve.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 29/22: Občinski svet Občine Kranjska Gora soglaša z načrtovanim financiranjem
nakupa in vzdrževanja avtolestev za potrebe občin Zgornje Gorenjske po predloženi študiji.
Za podpis medobčinskega dogovora pooblašča župana Jureta Žerjava.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 17.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Prenehanje zavoda Planica. Člani sveta so gradivo prejeli s
sklicem na sejo.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: Bil je mnenja, da je bila ustanovitev zavoda Planica takrat dobra rešitev.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 29/23: Sprejme se Sklep o prenehanju Zavoda Planica in pooblašča župana, da ga
podpiše.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 29/24: Župana se pooblašča, da podpiše Dogovor o začetku postopka likvidacije
javnega zavoda Zavod Planica in pooblaščencu za vročanje sodnih pisanj.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 18.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Poročilo o realizaciji sklepov Občinskega sveta Občine
Kranjska Gora v obdobju od 15.11.2008 do 15.11.2009. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na
sejo.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 29/25: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o realizaciji
sklepov Občinskega sveta Občine Kranjska Gora v obdobju od 15.11.2008 do 15.11.2009.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Ad 19.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Komisija za MVVI. Člani sveta so gradivo prejeli na sami
seji.
Slavko Miklič, kot predsednik Komisije za MVVI je pojasnil predloge za imenovanje v Svet zavoda
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 29/26: Občinski svet Občine Kranjska Gora v Svet zavod Razvojne agencije Zgornje
Gorenjske imenuje:
• Joža Zupančiča
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Slavko Miklič, kot predsednik Komisije za MVVI je pojasnil predloge za imenovanje v Svet zavoda
Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 29/27: Občinski svet Občine Kranjska Gora v Svet zavod Osnovne šole Josipa
Vandota Kranjska Gora imenuje:
• Andreja Mežika
• Roberta Kerštajna
• Dr. Janeza Mlinarja
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Slavko Miklič, kot predsednik Komisije za MVVI je pojasnil predloge za imenovanje v Svet zavoda
Osnovne šole 16. decembra Mojstrana.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 29/28: Občinski svet Občine Kranjska Gora v Svet zavod Osnovne šole 16. decembra
Mojstrana imenuje:
• Tonija Čebulja
• Vesno Kovačič
• Branko Kirac
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 20.
29/1 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je z njegovo vloge glede stanja ceste, ki se je pomotoma vpisala pod občinsko,
čeprav je v njegovi lasti?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo dali pisni odgovor. Potrebujejo pa soglasje ministrstva.
29/2 Jože Zupančič – pobuda – ustno
Izvoljen je bil za člana sveta javnega zavoda Zdravstvenega zavarovanja Gorenjske, zato je pozval
vse svetnike, da se lahko nanj obračajo v zadevah, ki se nanašajo na to področje.
29/3 Slavko Miklič – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kakšno vlogo ima pri urejanju Planice Janez Gorišek?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je Janez Gorišek vključen v tekmovalni odbor. Pri večini
arhitekturnih projektov je sodeloval kot ekspert. Bil je mnenja, da bi bila napaka, če bi zanemarili
njegovo znanje glede letalnic.
29/4 Vlasta Kotnik – pobuda – ustno
Ponovno je izpostavila, da pri Lip-u ni table za Mojstrano. Predlagala je, da bi tablo namestili.
29/5 Cvetka Pavlovčič – vprašanje – ustno
Zanimalo jo je, kako je z novim igriščem v Gozdu Martuljku?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da igrišče še ni v celoti izdelano in ga občina še ni prevzela od
izvajalca. Bodo pa morali določiti režim uporabe igrišča.
29/6 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je z novim Olipcovim mostom?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je projekt za most narejen. Sedaj čakajo na izdajo soglasja na
ARSO. Izrazil je upanje, da bo most postavljen čim prej.
29/7 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Krajani Dovja in Belce so zbirali podpise glede izgradnje daljnovoda. Zanimalo ga je, kakšno je
stališče župana in občine do te zadeve?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je predstavnik Elektro Gorenjske ta projekt predstavil tudi na seji
občinskega sveta. Bil je mnenja, da je trenutno zagotovljena zadostna oskrba z električno energijo.
V naslednjih 10 letih naj bi projekt izvedli. Izrazil pa je upanje, da bodo upoštevali voljo ljudi.
29/8 Miro Eržen – pobuda – ustno
Bil je mnenja, da bi morali v občini določiti energetski koridor.
29/9 Mirko Rabič – pobuda – ustno
Bil je mnenja, da krajani niso proti projektu, zahtevajo pa vkop kablovoda.
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Ad 21.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je v avli občine delček razstave nagrajenih projektov Planica.
Vse je povabil, da se 29.12.2009 udeležijo novoletnega koncerta v dvorani Vitranc. Glede na to, da
je to zadnja seja v letošnjem letu, je vsem zaželel vesele praznike.

Seja je bila zaključena ob 20.18 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.
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