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: 02.04.2010

Z A P I S N I K
31. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 31.03.2010 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, Robert Plavčak, dr. Janez Mlinar, Mirko Rabič,
Miro Eržen, Slavko Miklič, Bogomir Košir, Zdenka Kersnik in Vlasta Kotnik (13 od 16)
Gregor Benedik, Marinka Puc Koplan in Andrej Žemva - odsotni
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Egidija
Košir Mrovlje, Henrika Zupan, Robert Bizjak, Mateja Košir, Tamara Hribar, Saša Smolej,
Boštjan Omrzel in Stevo Ščavničar.
 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.

Svetniki so najprej obravnavali:
I.
1.
2.

SPREJEM ZAPISNIKOV PREJŠNJIH SEJ:
Obravnava in sprejem zapisnika 30. seje
Obravnava in sprejem zapisnika 5. dopisne seje

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je dal v obravnavo zapisnik 30. seje občinskega sveta.
V razpravi je sodeloval:
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Slavko Miklič: V zapisniku pri spisku prisotnih manjka Simona Krese, ki je sodelovala tudi v
razpravi.
Po razpravi je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 31/1: Potrdi se zapisnik 30. seje Občinskega sveta s podano pripombo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 10
ZA – 10
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je dal v obravnavo zapisnik 5. dopisne seje občinskega sveta.
Ker ni bilo razprave, je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 31/2: Potrdi se zapisnik 5. dopisne seje Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

II.
1.

DNEVNI RED:
Izvajanje gospodarskih javnih služb s področja varovanja okolja v letu 2009
•
•
•

JP Komunala
WTE Kranjska Gora
JEKO-IN Jesenice – čistilna naprava
JEKO-IN Jesenice – odlagališče Mala Mežakla

•
Občinski podrobni prostorski načrt Rateče vzhod – (R SK 2 ZN*) – informacija o postopku
priprave, stališča do pripomb in predlogov javnosti
3. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora
4. Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora
in Žirovnica za leto 2009
5. Poslovno poročilo za leto 2009 in program dela za leto 2010 - RAGOR
6. Program dela Nadzornega odbora za leto 2010
7. Najem zemljišča
8. Ustanovitev stavbne pravice na zemljišču
9. Nakup nepremičnin
10. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta
11. Vprašanja in pobude
12. Informacije
2.
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Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje predlagani dnevni red.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je najprej podal uvodno obrazložitev k poročilu JP Komunala. Na sami seji so
svetniki prejeli še poročilo NO JP Komunala ter zapisnik Odbora za komunalo in javno
infrastrukturo. Ostalo gradivo pa so člani sveta prejeli s sklicem na sejo.
Henrika Zupan je podala podrobnejšo obrazložitev poslovanja JP Komunala. Leto 2009 so zaključili
z izgubo v višini 26.155 €. Opravljena je bila tudi revizija poslovanja JP Komunala. Poročilo o
reviziji še niso prejeli, zato ga bodo na občino posredovali naknadno. Pojasnila je poslovanje JP
Komunale po posameznih področjih. Predstavila je poslovni načrt za leto 2010. V letu 2010
predvidevajo izgubo iz poslovanja v višini 10.400 €.
Vlasta Kotnik: Pojasnila je, da so na seji Odbora za komunalo in javno infrastrukturo obravnavali
poročila. Ocenili so jih pozitivno in predlagajo občinskemu svetu sprejem predlaganih sklepov.
Pohvalila je predlog za uvedbo prozornih vreč.
V razpravi so sodelovali:
Blaž Knific: Povečal se je dovoz na odlagališče Mala Mežakla za 11%. Zanimalo ga je, kako je s
kompostarno? Na eko otokih so zbrali več odpadkov. Zanimalo ga je, kako je z odvozom grezničnih
gošč? Kako je z zavarovanjem uličnega pohištva pred vandalizmom? Urediti morajo prometno
signalizacijo. Pri tem je izpostavil parkirišče pred občino in zdravstvenim domom. Pohvalil je tržno
dejavnost komunale. Zaprosil je za pojasnilo glede izgube pri postavki ravnanja z odpadki.
Henrika Zupan: V letu 2009 so prepeljali več gradbenih odpadkov na Malo Mežaklo. Za
kompostarno pridobivajo okoljevarstveno dovoljenje. V mesecu maju naj bi pridobili gradbeno
dovoljenje. Pri eko otokih je pojasnila, da bodo sedaj uvedli prozorno vrečo za plastično embalažo.
Izguba pri postavki ravnanja z odpadki pa je nastala zaradi tega, ker so plačevali najemnino za Malo
Mežaklo, ki ni bila zajeta v ceni storitve. Ulično pohištvo ni zavarovano, ker bi bilo takšno
zavarovanje predrago.
Mirko Rabič: Predlagal je, da bi razmislili, da se eko otok na Dovjem bolj približa prebivalcem. Pri
vodovodu ga je presenetil podatek o kakovosti odvzetih vzorcev za vodovod Dovje. Podal je
pobudo, da bi komunala zagotovila nosilca državne zastave na pogrebih.
Henrika Zupan: Za postavitev eko otoka na Dovjem nimajo ustreznega prostora. Pojasnila je
odvzem vzorcev iz vodovoda ter izvajanje pogrebne službe.
Miro Eržen: Glede vodovoda na Dovjem so se ob prevzemu dogovorili za elaborat in finančni načrt
sanacije. Tega načrta pa še niso prejeli. V prihodnosti bi morali določiti več možnosti za odlaganje
bele tehnike.
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Henrika Zupan: Vodovod Dovje je bil obdelan v študiji vodooskrbe v letu 2009. Glede bele tehnike
je pojasnila, da ima vsak možnost ob nakupu novega stroja rabljeni stroj oddati tam, kjer je novi
stroj kupil. Dvakrat letno pa se izvaja odvoz kosovnih odpadkov.
Robert Plavčak: Premalo je izpostavljenih problemov, s katerimi se seznanja komunala. Zanimalo
ga je, kako je z vodooskrbo glede na poročilo nadzornega odbora? Kako je bilo z obvestilom o
odvozu grezničnih gošč? Zanimalo ga je še, če so poravnane vse obveznosti do zaposlenih glede na
opravljene nadure in dežurstva? Koliko je minimalna plača in kakšno plačilo ima direktorica?
Henrika Zupan: Glede vodarne je pojasnila, da imajo določene težave. Več o tem bodo poročali na
naslednjih sejah. Vse obveznosti do zaposlenih so poravnane. Pripravila bo pisno poročilo glede
plač.
Jože Zupančič: Poročila so dobro pripravljena. Predlagal je, da bi zmanjšali delež na čistilni napravi
na Jesenicah. Glede sortirnice na Mali Mežakli je bil mnenja, da bi lahko manjšo sortirnico naredili
tudi na naši komunali. Prosil je, da se na pokopališki vežici v Kranjski Gori vzpostavi boljši red,
predvsem tam, kjer so spravljeni predmeti.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je delitveno bilanco glede čistilne naprave na Jesenicah. Sedaj je občina
lastnica 7,53% čistilne naprave . Določen del kapacitet morajo zaradi razvoja ohraniti. Sortirnica na
Mali Mežakli je na zemljišču, ki je v lasti občine Jesenice.
Henrika Zupan: Pojasnila je, da čiščenje vežic izvajajo.
Blaž Knific: Glede zbirnega centra na komunali je predlagal, da bi bil zbirni center v poletnem času
odprt vsako soboto.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 31/3: Občinski svet potrjuje Letno poročilo Komunale Kranjska Gora d.o.o. za leto
2009.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 31/4: Občinski svet potrjuje Poslovni načrt in plan porabe amortizacije Komunale
Kranjska Gora d.o.o za leto 2010.

GLASOVANJE:

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

Robert Bizjak je predstavil delovanje čistilne naprave na Tabrah. Poudaril je, da odpadnega blata ne
smejo več voziti na odlagališče Mala Mežakla. Sedaj blato s čistilne naprave vozijo na Madžarsko.
Prevzeli pa so tudi odvoz grezničnih gošč. Občane so o tem obvestili v občinskem glasilu.
V razpravi so sodelovali:
Vesna Kovačič: Zanimal jo je vzrok za zamašitev črpališč v Mojstrani, ter kakšne bodo spremembe
na čistilni napravi?
Robert Bizjak: Do okvar v Mojstrani prihaja v manjši meri zaradi nihanja električne napetosti.
Večina oziroma 95% okvar pa je mehanskih. Na čistilni napravi bodo zgradili zadrževalni stolp, ki
bo v konicah zagotavljal boljše delovanje čistilne naprave.
Robert Plavčak: Zanimalo ga je, kako bo predvidena širitev naselja v Ratečah vplivala na delovanje
čistilne naprave? Opozoril je na problematiko kanalizacijskega sistema na območju Gobele in
področja hotela Špik v Gozdu Martuljku.
Robert Bizjak: Pojasnil je, da širitev naselja v Ratečah ne bo vplivala na delovanje čistilne naprave.
Pojasnil je težave na Gobeli. Na območju hotela Špik je pozidava objektov na območju kampa
odpadla, sam hotel pa je priključen na kanalizacijo.
Jože Zupančič: Bil je mnenja, da bi morali večkrat pripraviti dan odprtih vrat, predvsem za mladino.
Zanimalo ga je, kako je s problemom smradu pri Olipcovem mostu? Smrad se pojavlja tudi pri
jaških zaradi slabega zaprtja. Opozoril je, da v Kranjski Gori v Pišnico še vedno teče kanalizacija.
Bil je mnenja, bi morali v novem naselju v Ratečah pred gradnjo narediti kanalizacijski vod.
Robert Bizjak: V Ratečah je narejen lokacijski načrt, zato ne bo težav s kanalizacijskim vodom.
Pojasnil je, da so nekateri objekti res priklopljeni na kanalizacijo preko greznice. V Gozdu
Martuljku so namestili naprave, ki bodo odstranjevale smrad. Pri mostu ob reki Pišnici je še vedno
izliv v reko. Zadevo bodo morali reševati, ko bodo urejali kanalizacijski vod Jasna.
Blaž Knific: Opozoril je, da ko bodo blato pričeli odlagati v kompostarno, bodo dobili slabšo
kvaliteto komposta. Zanimalo ga je, kako je z odlokom o obvezni priključitvi objektov na
kanalizacijo?
Robert Bizjak: Pojasnil je, da je odlok napisan, vendar pa ne vsebuje sankcij za tiste, ki se ne
priključijo. Glede komposta pa je pojasnil, da je bilo v blatu povečana količina svinca, kar bi lahko
bila posledica zobozdravstva.
Rajko Puš: Glede odloka je pojasnil, da se je na državnem nivoju spremenila terminologija in so
postavljeni novi standardi. Zaradi tega bodo morali napisati povsem nov odlok.
Slavko Miklič: Glede zobozdravstva je pojasnil, da imajo ordinacije lovilce in s strani
zobozdravstva ni odtekanja svinca. Zanimalo ga je, kako je z realizacijo gradnje kanalizacije na
območju Kranjske Gore.
Robert Bizjak: V Kranjski Gori se kljub gradnji zmanjšuje poraba vode, zato je tudi manj odplak.
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Župan Jure Žerjav je po razpravi dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 31/5: Občinski svet potrjuje Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalnih odpadnih voda v letu 2009.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 13
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Mateja Košir je predstavila delovanje čistilne naprave na Jesenicah. Pridobili so gradbeno
dovoljenje za tretjo stopnjo čiščenja, ter okoljevarstveno dovoljenje.
Tamara Hribar je predstavila delovanje odlagališča Mala Mežakla. V letu 2009 je bil dovoz
odpadkov bolj intenziven predvsem zaradi dovoza iz območja Kranja. Zaključili so sanacijo plazu.
Izboljšali so odplinjevanje odlagališča. Kot regijsko odlagališče se bodo prijavili na razpise za
sredstva iz kohezijskih skladov.
Mirko Rabič: Zanimala ga je, razlika v podatku glede dovoza odpadkov v tabelah JP Komunale in
podjetja Jeko-in.
Henrika Zupan: Pojasnila je, da je v tabeli Jeko-in prikazal podatke od komunalnih odpadkov. V
tabeli do JP Komunale pa so zajeti še gradbeni odpadki.
Blaž Knific: Zanimalo ga je, zakaj so razlike v ceni odlaganja.?
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da je razlika zaradi zaračunane amortizacije. Amortizacija iz občine
Kranjska Gora se ne odvaja, zato se del sredstev zagotavlja iz proračuna občine. Po novem bo cena
izenačena.
Miro Eržen: Zanimalo ga je, kako je z zahtevki prebivalcev v bližini odlagališča glede rente? Kako
je z novim gorenjskim odlagališčem?
Tabara Hribar: Občasno so zaznane emisije pri prebivalcih. Občani pa so se organizirali v krajevni
skupnosti in se pogovarjajo z občino Jesenice.
Župan Jure Žerjav: Po operativnem programu naj bi na Gorenjskem postavili eno mehansko
biološko napravo. Lokacija je predvidena na Polici pri Kranju. V kolikor v Kranju ne bodo dobili
potrebnih soglasij, naj bi napravo postavili na Mali Mežakli. Ko bodo iz odpadkov izločili biološke
odpadke, se bo tudi smrad zmanjšal.
Po koncu razprave je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:

SKLEP 31/6: Občinski svet se je seznanil z delovanjem ČN Jesenice in obratovanjem
odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla v letu 2009.
GLASOVANJE:

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

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je podal uvodno obrazložitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Rateče
vzhod – (R SK 2 ZN*). Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Dodatno obrazložitev je s pomočjo projekcije podala Saša Smolej iz podjetja APP Jesenice.
V razpravi so sodelovali:
Mirko Rabič: Pojasnil je, da bo zadevo podprl, ker jo podpirajo tudi krajani.
Jože Zupančič: Izrazil je zadovoljstvo, da se razvijajo tudi drugi kraji in ne samo Kranjska Gora. Bil
je mnenja, da Rateče s tem pridobivajo preveč mestno podobo. Bolj podrobno bi morali določiti
način gradnje. Opozoril je na urejanje hudournika.
Saša Smolej: Pojasnila je, da so upoštevali urejanje potoka oziroma hudournika. Narejena je bila
študija.
Blaž Knific: Predstavil je delo Odbora za okolje in prostor. Odbor je podal pozitivno mnenje, prav
zaradi tega, ker bodo gradili večinoma domačini.
Miro Eržen: Izpostavil je, da se območje gradnje nahaja v območju poplavne nevarnosti.
Saša Smolej: Poplavna nevarnost je nižje stopnje.
Janez Mlinar: Zanimalo ga je, kakšen način bodo zagotovili, da bo videz območja takšen, kot je bil
predstavljen na seji. Pojasnil je, da se bo vzdržal pri glasovanju.
Saša Smolej: Osnovno oblikovanje so vzeli iz določil PUP-a.
Bogomir Košir: V zadnjih letih so v občini veliko pozidali. Bil je mnenja, da je zadeva namenjena
preprodaji. Ni se strinjal z odstotkom pozidanosti. Ker gre za prevelik poseg v Rateče, se s
predstavljenim projektom ne more strinjati.
Župan Jure Žerjav: Izrazil je upanje, da bodo na tem območju zidali domačini in da ne bo prišlo do
prodaje.
Robert Plavčak: Zanimalo ga je, koliko je bilo na občini sprejetih zazidalnih načrtov? Bil je mnenja,
da je načrtovanih premalo parkirišč. Podprl bo predlog, ker so ta projekt podprli tudi v Ratečah.
Janez Mlinar: Smisel zazidalnega načrta naj bi bil, da bolj natančno opredeli videz objekta in izgled
naselja.
Slavko Miklič: Podrobno bi morali opisati izgled novega naselja, da bi bil takšen, kot je bil
predstavljen na projekciji.
Blaž Knific: Glede na javno razpravo je menil, da bodo zadevo zgradili kot je na sliki, tako da bo 23
domačinov lahko gradilo svoje hiše.
Jože Zupančič: Bil je mnenja, da naj omogočijo razvoj kraja.
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Bogomir Košir: Bil je mnenja, da pozidava ni razvoj kraja.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje strokovna stališča do pripomb in predlogov javne
razgrnitve in javne obravnave. K posameznim stališčem je Saša Smolej podala obrazložitev.
Stališče OS št. 1: Predlog se ne sprejme.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 10
PROTI – 0

Stališče je bilo sprejeto.
Stališče OS št. 2: Predlog glede ceste se ne sprejme. Predlog glede dodatnega objekta se sprejme.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 11
PROTI – 0

Stališče je bilo sprejeto.
Stališče OS št. 3: Predlog se ne sprejme, cesta se ne more ukiniti, lahko se premakne.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 11
PROTI – 0

Stališče je bilo sprejeto.
Stališče OS št. 4: Predlog se ne sprejme, razen predloga o fotovoltaiki.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 11
PROTI – 0

Stališče je bilo sprejeto.
Stališče OS št. 5: Predlog glede fotovoltaike se sprejme.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 11
PROTI – 0

Stališče je bilo sprejeto.
Stališče OS št. 6: Predlog se ne sprejme.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 8
PROTI – 2

Stališče je bilo sprejeto.
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Stališče OS št. 7: Predlog glede prestavitve ceste se sprejme, cesta se prestavi v smeri proti jugu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 11
PROTI – 0

Stališče je bilo sprejeto.
Stališče OS št. 8: Predlog glede zmanjšanja velikosti večstanovanjskih objektov se ne sprejme.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 7
PROTI – 5

Stališče je bilo sprejeto.
Stališče OS št. 9: Predlog se sprejme.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 11
PROTI – 0

Stališče je bilo sprejeto.
Stališče OS št. 10: Predlog se ne sprejme.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 8
PROTI – 3

Stališče je bilo sprejeto.
Stališče OS št. 11: Predlog glede dovoza z regionalne ceste se sprejme.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 11
PROTI – 0

Stališče je bilo sprejeto.
Stališče OS št. 12: Predlog glede ceste A se ne sprejme.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 9
PROTI – 1

Stališče je bilo sprejeto.
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Stališče OS št. 13: Predlog glede ureditve poplavnega območja se sprejme.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 11
PROTI – 0

Stališče je bilo sprejeto.
Stališče OS št. 14: Predlog glede etapnosti gradnje in časovne omejitve gradnje se ne sprejme.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 8
PROTI – 3

Stališče je bilo sprejeto.
Stališče OS št. 15: Predlog glede dopolnitve z obveznim odmikom od meje OPPN se ne sprejme.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 11
PROTI – 0

Stališče je bilo sprejeto.
Stališče OS št. 16: Predlog glede minimalnih odmikov se ne sprejme.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 11
PROTI – 0

Stališče je bilo sprejeto.
Stališče OS št. 17: Predlog glede tolerance in sicer glede velikosti (+-1m) se ne sprejme.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 11
PROTI – 0

Stališče je bilo sprejeto.
Stališče OS št. 18: Predlog glede toleranc in sicer glede tipov objektov se sprejme.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 10
PROTI – 0

Stališče je bilo sprejeto.
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Po končani obravnavi stališč je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:

SKLEP 31/7: Občinski svet se je seznanil s postopkom priprave in vsebino osnutka Odloka o
občinskem podrobnem načrtu za Rateče vzhod R SK 2.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 31/8: Občinski svet sprejema stališča do predlogov in pripomb javnosti.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 13
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je v uvodu točke Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
Občino Kranjska Gora pojasnil, da je predlagateljica točke Komisija za lokalno samoupravo in
statutarne zadeve, zato je besedo predal predsedniku Komisije. Člani sveta so gradivo prejeli
naknadno po pošti.
Robert Plavčak: Kot predsednik Komisije za lokalno samoupravo je predstavil obvezno razlago, ki
se nanaša na RTC Žičnice Kranjska Gora. Komisija se je z obvezno razlago strinjala.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:

SKLEP 31/9: Sprejme se Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
Občino Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je v uvodu pojasnil, da bodo obravnavali poročilo medobčinskega inšpektorata in
redarstva. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Boštjan Omrzel je predstavil je poročilo.
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V razpravi so sodelovali:
Župan Jure Žerjav: Izpostavil je tri področja in sicer mirujoči promet, prenočevanje v avtodomih ter
eko otoke. Zanimalo ga je, če so izvedli kakšne konkretne ukrepe. Glede na to, da ima občina
sprejet Odlok o javnem radu in miru, ga je zanimalo, če bodo pričeli izvajati ukrepe glede odlaganja
odpakov v naravi ter oglaševanja na kozolcih.
Boštjan Omrzel: Glede mirujočega prometa so bili v zimski sezoni veliko prisotni. Problem se je
pojavil pri parkiranju avtodomov. Opozoril je, da nekaj javnih površin ni pravilno opremljenih s
signalizacijo. Opravljen je bi tudi nadzor nad eko otoki. Odlaganje odpakov v občini je problem. Na
to temo so pripravili nekaj javnih opozoril in opravili tudi nadzore.
Jože Zupančič: Opozoril je na premično reklamo, ki v občini ni dovoljena.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:

SKLEP 31/10: Občinski svet Občine se je seznanil s Poročilom o delu Medobčinskega
inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2009 ter
dopolnitvijo z natančnejšim pregledom in obrazložitvijo ukrepov skupne občinske uprave za
Občino Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo obravnavali poslovno poročilo Ragorja za leto 2009 in
program dela za leto 2010. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Stevo Ščavničar: Predstavil je poslovno poročilo za leto 2009 in program dela za leto 2010.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: Svet zavoda je poročilo in program dela potrdil.
Robert Plavčak: Zanimalo ga je, kako je z v.d. direktorja? Koliko so učinkoviti programi, ki so se
izvajali v letu 2009? Kako je s strategijo razvoja občine? Kakšne so možnosti za več projektov, ki bi
zagotovili zaposlitve? Kako je z umirjanjem prometa v Alpah?
Župan Jure Žerjav: Svet zavoda je imenoval direktorja. K temu imenovanju morajo soglasje podati
tudi občine ustanovitejice. Vse občine še niso podale soglasja. Glede umiranja prometa v Alpah
morajo počakati na nov zakon o TNP. Razvoj športnega parka v Kranjski Gori mu je bil
predstavljen.
Stevo Ščavničar: Učinkovitost programa lahko merijo s strani ekonomske učinkovitosti. Ugotovijo
pa lahko tudi oceno učinkovitosti. Projekte ocenjujejo tudi po odzivih udeležencev v projektu. Pri
pripravi strategije občine bodo sodelovali, če bodo k temu povabljeni.
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Vesna Kovačič: Kako izbirajo teme za delavnice ter kako je z gospodarskimi programi? Zanimalo
jo je, kako je s projektom domača hišna imena?
Stevo Ščavničar: Pojasnil je izbor delavnic. Občina sodeluje na kmetijskih programih. Gospodarski
cilji pa so vzpodbuditi turistično dejavnost. Pojasnil je, kako je s projektom domača hišna imena.
Mirko Rabič: Domača hišna imena so v KS Dovje Mojstrana izvedli pri turističnem društvu.
Stevo Ščavničar: Glede tega projekta so že govorili, da bi ta projekt dopolnili.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:

SKLEP 31/11: Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil s poročilom o delu RAGOR-ja za
leto 2009.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 31/12: Občinski svet občine Kranjska Gora soglaša s Programom dela in finančnim
načrtom RAGOR-ja za leto 2010.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Program dela Nadzornega odbora za leto 2010. Predsednica
NO se je opravičila. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji:

SKLEP 31/13: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Programom dela
nadzornega odbora za leto 2010.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 7.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko najem zemljišča. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na
sejo. Vlogo so obravnavali na KS Dovje Mojstrana in Odboru za okolje in prostor. Člani sveta so
gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji:

SKLEP 31/14: Sprejme se posamični program oddaje v najem dela nepremičnine parc. št.
2073/30 k.o. Dovje v izmeri 400 m2.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko ustanovitev stavbne pravice na zemljišču. Pojasnil je, da je
Komisija za lokalno samoupravo in statutarne zadeve predlagala, da bi skrajšali dobo podelitve
stavbne pravice. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
V razpravi so sodelovali:
Miro Eržen: Zanimali so ga kriteriji za podelitev stavbne pravice. Upoštevati bi morali tudi koliko
delovnih mest bo prinesla ta podelitev stavbne pravice.
Župan Jure Žerjav: V gradivu je predlagan kriterij višina ponujene cene.
Janez Mlinar: Strinjal se je, da morajo določiti kriterije.
Egidija Košir Mrovlje: Podrobneje je pojasnila postopek podelitve stavbne pravice.
Robert Plavčak: Predstavil je stališče Komisije za lokalno samoupravo in statutarne zadeve.
Predlagali so, da bi se stavbna pravica podelila za krajše časovno obdobje.
Jože Zupančič: Predlagal je, da bi na tem območju prestavili kolesarsko stezo, tako da bi več
zemljšča ostalo za dejavnost.
Župan Jure Žerjav: Če bi prestavili kolesarsko stezo, bi nastopile težave, ker bi vozila peljala čez
kolesarsko stezo. Problem pa bi nastal tudi zaradi vodnega zemljišča.
Blaž Knific: Predlagal je, da sprejemejo sklepe iz gradiva.
Po koncu razprave je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:

SKLEP 31/15: Sprejme se predlagani posamični program ravnanja s stvarnim nepremičnim
premoženjem – ustanovitev stavbne pravice na zemljišču s parc. št. 2073/42 k.o. Dovje v
izmeri 3272 m2.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 31/16: V skladu z določbo 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07) in 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07, 94/07) , se objavi javni razpis – Javno zbiranje ponudb
za ustanovitev stavbne pravice na zemljišču, za gradnjo objekta za proizvodnjo, kot ga
omogočajo prostorsko planski akti Občine Kranjska Gora, v predlogu besedila.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 31/17:Vse stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe o stavbni pravici plača izbrani
ponudnik.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 9.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko nakup nepremičnin. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem
na sejo.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerajv dal na glasovanje naslednje sklepe:

SKLEP 31/18: Letni načrt pridobivanja nepremičnin za leto 2010 se dopolni z nepremičnino
parc. št. 387/9, cesta 837 m2, vpisano pri vl. št. 1087 k.o. Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 31/19: Sprejme se predlagani posamični program pridobitve nepremičnin:
- parc. št. 247/8 in 247/12, obe k.o. Rateče,
- parc. št. 387/9 k.o. Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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SKLEP 31/20: Vse stroške v zvezi s prodajno pogodbo poravna Občina Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 10.
Župan Jure Žerjav je pojasnil ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji:

SKLEP 31/21: Andreju Žemvi na podlagi podane pisne odstopne izjave z dne 27.01.2010,
preneha mandat člana Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
O sprejetem sklepu se obvesti Občinsko volilno komisijo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Ad 11.
31/1 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Kako je s pločniki v Gozdu Martuljku?
Župan Jure Žerjav: Za pločnike poteka odkup zemljišč. Sklican je sestanek na katerem bodo
ugotovili, za katera zemljišča obstaja še problem za odkup. Po tem sestanku bo z označeno traso
odšel na sestanek na Direkcijo RS za državne ceste, da bi pričeli z deli na trasi, kjer so zemljišča že
odkupljena.
31/2 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Kako je z Olipcovim mostom, ki ga je poškodovala narasla Sava?
Župan Jure Žerjav: Izvajalec je pričel z deli. Rok za končanje del je 60 dni. Potrebno je bilo narediti
nov projekt in pridobiti vsa soglasja.
31/3 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Kako je z mostom na kolesarski stezi?
Župan Jure Žerjav: Za most na kolesarski stezi bodo v tem tednu podpisali še zadnjo pogodbo za
prenos zemljišča na državo.
31/4 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Ali je Elektro Gorenjska podal kakšen odgovor, kako je z elektro povezavo Kamne – Belca?
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Župan Jure Žerjav: Posredovan bo pisni odgovor.
31/5 Jože Zupančič – pobuda – ustno
Opozoril je, da se kolesarji vozijo po magistralni cesti namesto, da bi se vozili po kolesarski stezi. S
tem se povečuje možnost nesreč na magistralni cesti.
Župan Jure Žerjav: Na Direkcijo RS za državne ceste bodo podali pobudo, da bi postavili prometne
znake.
31/6 Janez Mlinar – pobuda – ustno
Opozorjen je bil, da se pripravlja poseben zakon o Planici. Pametno bi bilo, da se občinski svet
opredeli do tega zakona.
Župan Jure Žerjav: Predlagal je, da naj si svetniki zakon ogledajo na internetni strani ministrstva.
Pojasnil je, da zakon ne posega v občinsko prostorsko načrtovanje.
31/7 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
V občini je veliko podrtih kozolcev. Zanimalo ga je, če se lahko za ta namen pridobijo občinska
sredstva?
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da imajo vsako leto pri kmetijstvu razpis tudi za obnovo kozolcev.
31/8 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Kako je z oddajanjem oblačil na Rdeči križ oziroma Karitas? Ali obstaja kakšen zabojnik, kjer bi to
oddajali?
Rajko Puš: Zabojnike za oblačila postavlja privatna družba, ki zbira oblačila in jih nato naprej
prodaja.
31/9 Robert Plavčak – pobuda – ustno
Podal je pobudo, da čim prej očistijo vse ceste in pločnike. Prav tako bi morali urediti oba vhoda v
Kranjsko Goro.
Župan Jure Žerjav: Komunala se je zavzeto lotila čiščenja.
31/10 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je z gospodarskimi težavami pri Hit Alpinea? Bil je mnenja, da bi se morali
svetniki o tem seznaniti.
Župan Jure Žerjav: Uprava Hita je županom prestavila svojo strategijo. Povabili bodo predsednika
uprave Hit in novega direktorja Hit Alpinea, da predstavita načrte. Po zagotovilu predsednika
uprave se bo projekt Špik nadaljeval.
31/11 Miro Eržen – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, če je v ureditvenih načrtih za ureditev Planice predvidena pešpot iz Rateč do
Planice?
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da glede na načrte za ureditev Planice, na mestih kjer so sedaj
parkirišča ne bo več možno parkirati. Zato bodo morali razmisliti, kako se bo uredil celoten promet
v času velikih prireditev.
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Ad 12.
Župan Jure Žerjav je svetnike obvestil, da so na seji prejeli zaključni račun občine za leto 2009.
Udeležil se je sestanka na Ptuju z novim ministrom za Okolje in prostor, kjer so mu predstavili
problematiko sprejemanja občinskih prostorskih načrtov. Obljubili so jim, da bodo postopke
pospešili. Imeli pa so tudi sestanek na ministrstvu za Okolje in prostor glede odloka o zavarovanem
območju Zelenci. V gradivu je informacija glede 6. sprememb občinskih prostorskih pogojev.
Prejeli pa so tudi informacijo glede kazenske ovadbe v zadevi Jasna. V kolikor gre za storitev
kaznivega dejanja, je možna obnova postopka.
Robert Plavačak je predstavil delo Komisije za lokalno samoupravo in statutarne zadeve in se
nanašajo na sprejemanje 6. sprememb občinskih prostorskih pogojev.

Seja je bila zaključena ob 21.57 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič
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