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: 28.05.2007

Z A P I S N I K

7. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 23.05.2007 ob 17.00 uri v sejni
sobi Občine.

PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
 ŽUPAN: Jure Žerjav
 ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Blaž Knific, Mirko Rabič, Božidar
Tarman, Anton Požar, Vlasta Kotnik, Cvetka Pavlovčič, Vesna Kovačič, Robert Plavčak,
Jože Zupančič, Slavko Miklič, Miro Eržen, in Andrej Žemva (12 od 16).
Bogomir Košir, Zdenka Kersnik, dr. Janez Mlinar in Marinka Puc Koplan - opravičeno
odsotni
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Egidija
Košir Mrovlje, Vida Černe– občina, Jaka Hrastnik – LTO Kranjska Gora, Stevo Ščavničar –
RAGOR, Slavka Zupan – BSC Kranj, Silvo Poljanšek – Infrasport, Matjaž Jančič – APP
Jesenice
 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.
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Svetniki so najprej obravnavali
I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1. Obravnava in sprejem zapisnika 6. seje občinskega sveta.
Ad 1.
Župan Jure Žerjav je podal v obravnavo zapisnik 6. seje občinskega sveta. Zapisnik so člani prejeli s
sklicem.
Ker na zapisnik ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 7/1: Potrdi se zapisnik 6. seje Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

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

DNEVNI RED:
Osrednja tema – Gospodarstvo, turizem, obrt
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki – I. obravnava
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu ŠPC Bezje v
Kranjski Gori – skrajšani postopek
Statut Občine Kranjska Gora – II. obravnava
Poslovnik občinskega sveta Občine Kranjska Gora - II. obravnava
Pobratenje z občino Santa Marinella, Italija
Priznanje lastninske pravice
Najem zemljišča
Prodaja nepremičnin
Informacije
Vprašanja in pobude

Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je z dnevnega reda umaknil točko Pravilnik o subvencijah za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kranjska Gora z razlogom, ker še niso prejeli
soglasja pristojnega ministrstva.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal dnevni red na glasovanje:
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.
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Ad 1.
Župan Jure Žerjav je v uvodu predstavil osrednjo temo gospodarstva, turizma in obrti. Svetniki so
gradivo prejeli v sklicu za sejo.
Poročila so podali tudi naslednji poročevalci:
 Poročilo LTO Kranjska Gora je predstavil Jaka Hrastnik.
 Poročilo RAGOR-ja je predstavil Stevo Ščavničar.
 Poročilo BSC Kranj je predstavila Slavka Zupan.
 Poročilo Ragor-ja je predstavila Gordana Stanišić.
 Poročilo Infrasporta pa je predstavil Silvo Poljanšek.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: Poročila LTO so dobro pripravljena. Nikjer ni zasledil poročil turističnih društev.
Pogrešal je vizijo razvoja turističnih društev in LTO-ja. Ni bila predstavljena problematika v
turizmu. Izpostavil je problematiko zapiranja kampa Špik. Ni se strinjal z postavitvijo bungalovov.
Kamp je temelj turizma v Gozdu Martuljku. Izpostavil je bojazen, da bi se bungalovi odprodali.
Občina ne sme dovoliti, da bi se namembnost prostora spremenila. V kolikor se bo dovolila
sprememba namembnosti, bo pričel zbirati podpise za referendum. V razvojni strategiji je zapisano,
da se bo posodobil kamp v Gozdu Martuljku. V RAGOR-ju so se zadeve v zadnjem letu premaknile
naprej. Glede na informacije iz javnosti in pogovoru z županom je bil mnenja, da bi morali na
Gorenjskem ustanoviti dve regiji. Pri pregledu regionalnega razvojnega programa Gorenjske pa je iz
gradivo ugotovil, da država še nima potrjenih projektov za črpanje strukturnih in kohezijskih
skladov. V razvojnem programu je zasledil tudi obnovo ceste od Hrušice do Rateč. Pohvalil je delo
Infrasporta in je bil presenečen nad rezultati. Izrazil je upanje, da bo dvorano možno najeti za
društva po nižji ceni.
Jaka Hrastnik: Poročil turističnih društev v poročilu LTO ni, ker jih LTO ne financira. S turističnimi
društvi v občini pa LTO zelo dobro sodeluje. Vizija je bila opredeljena v strategiji razvoja. Projekta
Hotel Špik ne more komentirati, ker ga LTO-ju še nihče ni predstavil.
Andrej Žemva: Pohvalil je pripravo poročil razvojnih agencij in še posebej Infrasporta. Zanimalo ga
je, kako je s pavšalno turistično takso? Koliko jo je bilo pobrane? LTO dobro deluje na
promocijskem materialu, sejmih in prireditvah. Iz poročila pa je razvidno, da ni povezanosti
turističnih subjektov v kraju. Sekcija za hotelirje in žičničarstvo je zamrla. Vsi, ki se ukvarjajo s
turizmom, bi se morali povezati. Izpostavil je problematiko vzdrževanja in označitve tekaških in
sprehajalnih poti. Ni se strinjal, da bi se sprehajalne poti dale v upravljanje turističnim društvom, saj
društva delujejo na prostovoljni bazi. V okviru LTO bi morali imeti človeka, ki bi pregledoval
sprehajalne poti. Pogrešal je statistične podatke med kraji v občini. Finančno poročilo je
preskromno in ni zasledil poročila nadzornega sveta na omenjeno poročilo. V gradivu je zasledil, da
se bo vzpostavila mreža TIC-ov v Ratečah in Mojstrani. Predlagal je, da bi TIC odprli tudi v Gozdu
Martuljku. Predstavil je predlog KS Rute, da se presežek sredstev LTO nameni za ureditev poti k
prvemu martuljškemu slapu.
Miro Eržen: Kot predsednik sveta zavoda LTO je pojasnil, da se je LTO vedno srečeval s težavami.
Turizem je od Rateč do Mojstrane in nekdo mora skrbeti za učinkovito zadevo. Turistični nosilci bi
morali koristiti LTO. V kolikor kdo meni, da LTO ne deluje na pravi način je prav, da pripombe
najprej obravnavajo v okviru LTO in nato posredujejo predloge ustanovitelju, da bi delovala bolj
učinkovito. Dogovoriti bi se morali tudi o vzdrževanju turistične infrastrukture.

9

Župan Jure Žerjav: Pavšalna turistična taksa se je uvedla na podlagi Odloka. Podlago pa daje Zakon
o spodbujanju turizma.
Vida Černe: Glede pavšalne turistične takse v letu 2006 je pojasnila, da je bilo izdanih 1203 odločb
v skupni vrednosti 37,7 mio SIT. Plačanih je bilo 27,4 mio SIT. Na izterjavi pa je 1,8 mio SIT.
Ostale odločbe so bile zaradi novih ugotovitev dejstev pri podatkih odpravljene. V letu 2007 pa je
bilo izdanih 1090 odločb v vrednosti 33,4 mio SIT. V letu 2006 je bilo pobrane 89 mio SIT
prenočitvene turistične takse.
Župan Jure Žerjav: Pri pobiranju pavšalne turistične takse so zelo dosledni. Ob uvedbi pavšalne
turistične takse so sprejeli sklep, da se zbrana sredstva namenijo za izgradnjo turistične
infrastrukture.
Jaka Hrastnik: Bil je mnenja, da z društvi dobro sodelujejo. Pojasnil je, da je LTO imel sestanke s
HIT Alpinea. Predstavil je delovanje sekcij. Ustanovila se je sekcija sobodajalcev. Pojasnil je, da
lahko bolj obširno finančno poročilo dobijo na LTO. Glede vzdrževanje tekaških in sprehajalnih
poti je pojasnil, da je bilo najprej pregledano stanje na teh poteh. Na LTO nimajo zaposlenega
delavca, ki bi lahko vsak teden pregledoval tekaške in sprehajalne poti. Največja naloga pri tekaških
poteh pa je bila podpisovanje pogodb z lastniki zemljišč. Tekaške proge bodo do naslednje zimske
sezone urejene tako, kot je potrebno. Za kolesarske in pešpoti pa sedaj postavljajo nove označbe. V
LTO imajo željo, da bi v mrežo TIC-ov vključili tudi Gozd Martuljek.
Vlasta Kotnik: Podala je pozitivno mnenje na pripravljena poročila. Še posebej je pohvalila delo
Infrasporta. Pri programu dela LTO pa je opazila, da strokovni svet od imenovanja v letu 2006 do
danes še ni imel nobenega sestanka. Prav tako strokovni svet ni podal pisnega mnenja o programu
dela 2007. S tem se ni strinjala. V programu dela pod točko 2.4. je v tabeli napisano, da so sredstva
za Pokal Vitranc - Explosion of fun. Pojasnila je, da Pokal Vitranc pri Explosion of fun ne sodeluje,
saj je to samo spremljajoča prireditev ob Pokalu Vitranc. Prosila je, da se v tabeli Pokal Vitranc
črta. Zanimalo jo je še, ali je v plan tekaških prog vključena tudi Radovna.
Jaka Hrastnik: Strokovni svet bo opravljal konkretne funkcije in se ne bo velikokrat sestajal.
Skupine v okviru strokovnega sveta se redno sestajajo. Z delom strokovnega sveta je zadovoljen.
Tekaška proga v Radovni je, vendar se za letošnje leto niso uspeli dogovoriti z izvajalcem za
dejansko izvedbo. Glede Pokala Vitranc je pojasnil, da je bil dogovor, da LTO usmeri finančna
sredstva v spremljajoče programe.
Vesna Kovačič: Pri poročilu LTO manjkajo računovodski izkazi. Zanimalo jo je, katere produkti
bodo v bodoče razvijali na LTO. Kaj bo LTO storil za spodbujanje razvoja z vsemi sektorji v
občini. Zakaj se LTO ne povezuje z ostalimi institucijami, ki se ukvarjajo z enako dejavnostjo. Iz
poročila RAGOR-ja je videla, da je posloval z izgubo. Ob tem pa so zaposlili tudi novo delavko.
Ocena uspeha je opredeljena preveč splošno. Kateri problemi pri razvoju podeželja so bili
podcenjeni? Vse tri institucije je vprašala, kakšna je njihova skupna vizija za vnaprej.
Jaka Hrastnik: Računovodske izkaze so posredovali na občino. Razvoj integralnih produktov so
opredelili v novem katalogu in je iz katalogov razvidno, katere produkte bodo razvijali. Povezujejo
se regionalno in nacionalno.
Stevo Ščavničar: Pojasnil je izgubo, ki je nastala zaradi zaposlitve nove delavke. Delavko so morali
zaposliti zaradi porodniškega dopusta. Vsak projekt se posebej ocenjuje. Na področju podeželja
imajo težave s projektom samozaposlovanja. Najbolj pa so precenili projekt konjeniških poti, ker se
je izkazalo, da imajo veliko več dela z ugotovitvijo lastnikov zemljišč. Niso pa prejeli tudi
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evropskih sredstev, na katera so kandidirali. Povedal je še, da RAGOR sodeluje z LTO Kranjska
Gora na raznih področjih.
Slavka Zupan: V okviru BSC deluje turistični odbor, v katerem sodelujejo med drugimi tudi vsi
LTO-ji na Gorenjskem. Na tem odboru pripravljajo projekte, ki vključujejo več občin.
Mirko Rabič: Predlagal je, da bi napravili oceno, kje je razvoj turizma dober in kje zaostaja. Pri
pregledu prireditev, ga je zanimalo, na kakšen način je LTO sodeloval? V razpisu za sofinanciranje
prireditev je alinea, ki govori, da se na sredstva ne morejo prijaviti tisti, ki dobivajo sredstva iz
proračuna občine. Opozoril je, da je zasledil prireditve, ki so navedene v proračunu in tudi v
poročilu LTO. Pohvalil je delo Infrasporta.
Jaka Hrastnik: Sodelovanje je obsegalo pomoč pri javnih razpisih, koledarju dogodkov, promocija
preko portala LTO, ozvočenje. Pojasnil je, da preverjajo, da prijavljeni kandidati za prireditev ne bi
prejel sredstev iz proračuna občine in iz razpisa LTO.
Slavko Miklič: Pri RAGOR-ju je pogrešal poročilo o nalogah iz področja občine Kranjska Gora.
Ocena nalog se lahko naredi šele ob zaključku projekta. V poročilih LTO in turističnih društev
nikoli ni zasledil, da bi sodelovali z RAGOR-jem.
Stevo Ščavničar: Naročniku projekta vedno pošljejo obširno poročilo o izvedbi projekta. Projekt
konjeniških poti bodo v letošnjem letu zaključili in bo zadeva v poročilu za leto 2007. Za občino
Kranjska Gora izvajajo predvsem stalne aktivnosti.
Robert Plavčak: Pri poročilu LTO je pogrešal problematiko delovanja in predloge za izboljšanje
dela. Zanimalo ga je, kako je glede sprehajalnih poti? Kako je z višino takse in cenikom za stojnice?
Ali sredstva, ki so v proračunu občine ustrezajo glede na program dela LTO za leto 2007? Bil je
mnenja, da bi morali napraviti nadgradnjo razvojnega programa. S poročilom BSC in Infrasportom
je bil zadovoljen.
Jaka Hrastnik: Sprehajalne poti sedaj preoznačujejo in bodo do otvoritve poletne sezone urejene.
Zaposleni na LTO si bodo sprehajalne poti trikrat letno ogledali. LTO ureja samo sprehajalne poti,
ki jih imajo vključene v zemljevid. Nakupili so nove stojnice. Cenik je oblikovan na minimumu, da
ne bi že zaradi cene odvrnili stojničarje. V letošnjem letu so za stojnice uredili tudi elektriko. Veliko
dela imajo z vzdrževanjem stojnic.
Miro Eržen: Podal je pobudo, da se sestanejo predsednik sveta LTO, predsednik strokovnega sveta
LTO, direktor LTO ter župan s HIT Alpineo in ugotovijo razloge, zakaj sodelovanje ne steče. Ker
za LTO ni izdelanih meril, je podal pobudo, da se izdelajo merila za oceno učinkovitosti LTO.
Nihče ni pripravil poročila o negativnih vplivih turizma. Vprašal se je, kje so mejna področja
razvoja turizma. Nihče se ni spomnil na turistično infrastrukturo planinskih postojank. V občini so
tudi turistično nerazvita območja.
Župan Jure Žerjav: Podprl je pobudo glede sestanka in pojasnil, da bo tak sestanek sklical v čim
krajšem času. Planinskim postojankam občina namenja sredstva za izgradnjo infrastrukture.
Cvetka Pavlovčič: Pohvalila je delo LTO. Pri predlogu prerazporeditve je predlagala, da bi povečali
sredstva za martuljške slapove. Kako je s projektno dokumentacijo za ureditev poti k prvemu slapu?
Kako je z razpisom za takšne projekte?
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Jaka Hrastnik: Pri projektu k martuljkovim slapovom so sredstva sedaj namenjena za pridobitev
dokumentacije. Ponudba je višja od planiranih sredstev. S pridobljeno dokumentacijo bodo lahko
nato kandidirali na evropska sredstva. Z občino pri tem sodelujejo.
Slavka Zupan: Pojasnila je, da je več razpisov, na katere bi se lahko prijavili s projektom ureditve
poti do prvega martuljškega slapa.
Jože Zupančič: Podal je pobudo, da je nujno pričeti preganjati črno kampiranje.
Slavko Miklič: Občina bi morala sprejeti pravilnik o namembnosti prostora trga pred cerkvijo v
Kranjski Gori. Pohvalil je delo Infrasporta.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 7/2: Občinski svet občine Kranjska Gora daje soglasje k Poročilu o delu LTO –
Zavoda za turizem občine Kranjska Gora za leto 2006.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 7/3: Občinski svet daje soglasje k Programu dela s finančnim načrtom LTO – Zavoda
za turizem občine Kranjska Gora za leto 2007.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 7/4: Občinski svet Občine Kranjska Gora daje soglasje, da se presežek prihodkov nad
odhodki iz preteklih let v višini 35.186 EUR nameni za pripravo projekta izvedbe ureditve
poti k 1. martuljškemu slapu (6.240 EUR), izdelavo konstrukcije za skladiščenje
prireditvenega odra v garaži pod Občino Kranjska Gora (200 EUR), nakup hidravličnega
ročnega viličarja za prevoz palet za skladišče (310 EUR), postavitev panoramskih tabel (4.000
EUR), postavitev ob avtocestnih tabel (2.000 EUR), postavitev destinacijskih in pozdravnih
tabel ki se izvede v obsegu še razpoložljivega preostanka sredstev (Rateče 4x, Podkoren 5x,
Kranjska Gora 4x, Gozd Martuljek 3x, Mojstrana 3x, Hrušica 1x), del presežka v višini
12.760 EUR pa se vrne v občinski proračun.
GLASOVANJE:

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

SKLEP 7/5: Sredstva, ki se ne bodo vrnila v občinski proračun in bodo porabljena za nabavo
osnovnih sredstev in drobnega inventarja, se vodijo kot obveznost za sredstva v upravljanju.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 7/6: Občinski svet občine Kranjska Gora soglaša s poročilom o delu RAGOR-ja za
leto 2006.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 7/7: Občinski svet občine Kranjska Gora soglaša s Programom dela in finančnim
načrtom RAGOR-ja za leto 2007.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 7/8: Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil s poročilom BSC.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 7/9: Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil s poslovnim poročilom
podjetja INFRASPORT za leto 2006.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 2.
Župan Jure Žerjav je predstavil Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki v občini Kranjska Gora v prvi obravnavi. Svetniki so gradivo prejeli
naknadno po pošti.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: Bil je mnenja, da bi se moral pripravljavec Odloka predhodno posvetovati z
Odborom za komunalo. 10 dnevi predlagani rok za obravnavo se mu je zdel prekratek in je
predlagal 15 dnevno obravnavo.
Župan Jure Žerjav: Strinjal se je, da bi določili 15 dnevno obravnavo odloka.
Vlasta Kotnik: V 56. členu je naveden nadzor. Zanimalo jo je, kdo bo ta nadzor opravljal in kako bo
organiziran?
Župan Jure Žerjav: Z občinami Jesenice, Žirovnica in Gorje je sprejet dogovor, da se organizira
skupna inšpekcijska služba.
Blaž Knific: Pohvalil je pripravljavce odloka. Brez delovanja inšpekcijskih služb bo ta odlok brez
vrednosti. Podal je pobudo, da se v čim krajšem času organizira inšpekcijska služba.
Miro Eržen: Zanimalo ga je, ali ima občina vso potrebno infrastrukturo, ki je predpisana v
predlaganem odloku ter kako bodo občani o novem odloku obveščeni? Predlagal je, da ko bo
infrastruktura na Tabrah zgrajena, pripravijo dan odprtih vrat.
Henrika Zupan: Pojasnila je, da se infrastruktura dokončuje v Tabrah tako, da bo infrastruktura kot
je predpisana v odloku urejena.
Župan Jure Žerjav: Občani bodo o novem odloku obveščeni preko občinskega glasila ter preko
lokalne televizije.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 7/10: Sprejme se Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki na območju občine Kranjska Gora, v besedilu predloga za I.
OBRAVNAVO in se ga posreduje v 15 dnevno obravnavo.
GLASOVANJE:

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

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu
ŠPC Bezje v Kranjski Gori – skrajšani postopek. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem. Na seji pa
so prejeli amandma svetnika Božidarja Tarmana.
Podrobnejša pojasnila je podal predstavnik pripravljavca odloka APP Jesenice Matjaž Jančič.
V razpravi so sodelovali:
Božidar Tarman: Amandma je vložil na željo Golf kluba Kranjska Gora in se nanaša na klubski
objekt za golf in zmanjšanje velikosti vadbišča.
Matjaž Jančič: Spremenjeni program je nastal na pobudo lastnika zemljišča. Poleg golfa naj bi se
namenil prostor za depandanso Porentovega doma in bi bila namenjena za izobraževanje, gostinstvo
in stanovanje za upravnika. Golf kot dejavnost v objektu ni odvzeta. Omočje vadbišča se ne bo
manjšalo. S tem se popravlja grafična napaka, ki je bila narejena v osnovnem odloku.
Božidar Tarman: V 5. in 11. členu se črta beseda golf.
Matjaž Jančič: Samo ime objekta lahko vrnejo nazaj. Ni bil namen izločati golfa iz objekta.
Andrej Žemva: Opozoril je na 3. člen, ki piše, da je dopustna odstranitev Porentovega doma in
nadometna gradnja ali novogradnja za hotel ali penzion. Termin hotel bi moral biti bolj ozko
definiran oziroma bi morali navesti, kaj se ne sme graditi.
Matjaž Jančič: Enaki pogoji veljajo tudi na ostalem območju občine. Namembnost je podprta s
pravilniki o vrsti gradenj gostinskih objektov.
Jože Zupančič: Odlok je tolikokrat že spremenjen, da ne ve, o čem se bo odločalo. Predlagal je
pripravo čistopisa odloka. Ni se strinjal z opustitvijo podhoda v Bezju.
Božidar Tarman: Predlagal je, da se ime klubski objekt golf obdrži in strinjal se je z Zupančičem
glede podhoda v Bezju. Predlagal je, da se odlok pripravi še enkrat oziroma se ga obravnava skupaj
s spremembami zaradi doma starostnikov.
Župan Jure Žerjav: Strinjal se je, da ostane ime klubski objekt golf. Pojasnil je, da je za državne
ceste odgovorna država. Direkcija za državne ceste je pripravila projekt umirjanja prometa in
opuščena je misel za podhod v Bezju. Podhodov ne gradijo, ker se jih ljudje ne poslužujejo.
Božidar Tarman je pojasnil, da v kolikor bodo upoštevali njegove pripombe amandma umika.
Župan Jure Žerjav je predlagal v sprejem amandma.

Miro Eržen: Pri tem gre za strokovna vprašanja, ki bi morala biti predhodno rešena. Ni
predloženega mnenja strokovne službe občine. Predlagal je, da se vsi sestanejo in nato občinski svet
ponovno o tem odloča.
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Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja:
Amandma: V 5. členu se točka 13 gradnja klubskega objekta golfa spremni tako, da se doda
besedilo »prav tako je dopustna namembnost za objekta za izobraževanje, predavalnice, sejne
sobe, raztavni prostori, gostinstvo kot dapandansni objekta iz točke 12 ter eno stanovanje za
upravnika objektov iz točke 12, 12a in 13 ali tudi drugih objektov ŠPC Bezje.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 9
PROTI – 3

Amandma je bil sprejet.
Jože Zupančič: Še enkrat je predlagal, da se odlok umakne in se ponovno obravnava na naslednji
seji.
Amandma: V 11. členu se prvi stavek nadomesti s stavkom »V 10. členu se ohrani besedilo
točke 13 klubski objekt golf«.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 10
PROTI – 1

Amandma je bil sprejet.
SKLEP 7/11: Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Ureditvenem načrtu
ŠPC Bezje v Kranjski Gori s prejetima amandmajema na seji.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 10
PROTI – 1

Sklep je bil sprejet.

Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil Statut občine Kranjska Gora v drugi obravnavi. Člani sveta so
gradivo prejeli s sklicem. Posredovana sta bila dva pisna amandmaja in sicer od župana Jureta
Žerjava in svetnika Andreja Žemva.
V razpravi so sodelovali:
Andrej Žemva: Predlagal je, da prvi del 73. člena ostane v statutu.
Robert Plavčak: Kot predsednik Komisije, ki je statut obravnavala je pojasnil, da se s statutom
strinja. Podal je samo predlog, da bi se vpisalo, da bi morali imeti predsednik nadzornega odbora
praviloma VI. stopnjo.
Slavko Miklič: V KS Kranjska Gora predlagajo, da naj bi imeli vsi člani nadzornega odbora vsaj VI.
stopnjo izobrazbe.
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Župan Jure Žerjav: Strinjal se je, da bi pri nadzornem odboru upoštevali predlog Roberta Plavčaka.
Jože Zupančič: Strinjal se je z predlogom za nadzorni odbor.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje amandmaje:
Amandma :
Spremeni se besedilo prvega odstavka 21. člena, ki po spremembi glasi:
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Občinski svet
sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov, razen za odločanje o razpolaganju z
nepremičninami, kjer sprejema odločitve z dvotretjinsko večino vseh članov sveta, ter za zadeve,
za katere zakon ali statut določa drugačno večino.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Amandma je bil sprejet.

Amandma:
Spremeni se besedilo 69. člena, ki po novem glasi:
V okviru nalog krajevnih skupnosti, določenih s statutom, in v okviru s proračunom
določenih finančnih sredstev za izvajanje teh nalog, občino zastopa svet krajevne skupnosti
oziroma njegov predsednik. Pred sklenitvijo pravnih poslov mora svet krajevne skupnosti
pridobiti soglasje župana, razen če je z veljavnim odlokom o proračunu občine za posamezne
posle drugače določeno.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Amandma je bil sprejet.
Amandma:
Spremeni se prvi stavek prvega odstavka 70. člena, ki po novem glasi:
Svet krajevne skupnosti izvolijo krajani s stalnim bivališčem na območju krajevne skupnosti.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Amandma je bil sprejet.
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Amandma:
Črta se četrti odstavek 70. člena, ki je pomotoma ostal v besedilu.
Sedanji peti odstavek tega člena tako postane četrti odstavek.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Amandma je bil sprejet.
Amandma:
Tretja alinea drugega odstavka 73. člena po novem glasi:.
Svet Krajevne skupnosti sprejema odločitve o uporabi sredstev skupnosti zagotovljenih v
okviru proračuna občine.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Amandma je bil sprejet.
Amandma:
Črta se 75. člen.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Amandma je bil sprejet.
Amandma:
Besedilo 76. člena se spremeni tako, da glasi:
Za delovanje in opravljanje nalog krajevnih skupnosti se zagotovijo sredstva v proračunu
občine.
Za uresničevanje posebnih skupnih potreb in interesov prebivalcev krajevnih skupnosti lahko
občina pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov njihovih prebivalcev, podjetij, zavodov
in drugih organizacij ter samoprispevkov. Tako pridobljena sredstva je občina dolžna posebej
evidentirati in porabiti v skladu z njihovim namenom.
Prostore, opremo in materialna sredstva, ki jih potrebujejo za svoje delovanje sveti krajevnih
skupnosti, zagotovi in z njimi upravlja občina.
Izvajanje strokovnih nalog in administrativnih opravil za potrebe krajevne skupnosti in
njihovih svetov zagotavlja občinska uprava.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Amandma je bil sprejet.

18

Amandma:
Črta se tretja alinea prvega odstavka 77. člena.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Amandma je bil sprejet.
Amandma:
Spremeni se drugi stavek 39. člena, ki po novem glasi:
Predsednik nadzornega odbora naj ima praviloma VI. stopnjo strokovne izobrazbe s
finančno-računovodskega ali pravnega področja.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Amandma je bil sprejet.
Amandma:
Določba 133. člena se spremeni in glasi:
Ta Statut začne veljati petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se začne po njegovi uveljavitvi,
razen določb IV. poglavja OŽJI DELI OBČINE – KRAJEVNE SKUPNOSTI, ki se nanašajo
na ukinjen status pravnih subjektov krajevnih skupnosti, in se začnejo uporabljati s 1.1.2008.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Amandma je bil sprejet.
SKLEP 7/12: Sprejme se predlog Statuta Občine Kranjska Gora v predloženem besedilu za
II. Obravnavo s sprejetimi amandmaji na seji.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil Poslovnik občinskega sveta Občine Kranjska Gora v II. obravnavi.
Gradivo so člani sveta prejeli s slkicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 7/13: Sprejme se predlog Poslovnika občinskega sveta Občine Kranjska Gora v
predloženem besedilu za II. obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Jože Zupančič: Zaprosil je, da svetniki v čim krajšem času dobijo čistopis statuta in poslovnika.
Župan Jure Žerjav: Svetniki bodo novi statut in poslovnik prejeli takoj po uveljavitvi.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil pobratenje z občino Santa Marinella v Italiji. Člani sveta so gradivo
prejeli v sklicu.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: Zanimalo ga je, kdaj in kje bo prišlo do podpisa pobratenja?
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da bodo svetniki o tem obveščeni in povabljeni.
Mirko Rabič: Ali je občina Santa Marinella podala pisno ali ustno pobudo.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da je prišla s strani Santa Marinelle pisna pobuda za pobratenje.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 7/14: Občinski svet občine Kranjska Gora pooblašča župana, da nadaljuje aktivnosti
pri podpisu listine o pobratenju, ter za aktivnosti pri sodelovanju na področju turizma,
varovanja okolja, kulture, športa, gospodarskega in drugega sodelovanja.
GLASOVANJE:

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

Ad 7.
Župan Jure Žerjav je pojasnil razloge za priznanje lastninske pravice na zemljišču parc.št. 2060/16
in 2060/17 k.o. Dovje. Člani sveta so gradivo prejeli v sklicu.
V razpravi je sodeloval:
Jože Zupančič: Pohvalil je pripravljeno gradivo.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
Sklep 7/15: o ukinitvi javnega dobra
I.
Javno dobro preneha obstajati na parc. št. 2060/16, travnik 528 m2 in parc. št. 2060/17,
travnik 167 m2, ki sta vpisani v vl. št. 1574 k.o. Dovje kot javno dobro.
II.
Nepremičnini s parc. št. 2060/16 in 2060/17 se odpišeta od vl. št. 1574 – javno dobro k.o.
Dovje in se vpišeta v vložek iste k.o., pri katerem je že vknjižena lastninska pravica na ime:
Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica1b, Kranjska Gora.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske in se vpiše v zemljiško
knjigo Okrajnega sodišča na Jesenicah.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 7/16: Po izvedbi postopka ukinitve javnega dobra se na zemljišču parc. št. 2060/16,
travnik 528 m2, in parc. št. 2060/17, travnik 167 m2, prizna lastninska pravica imetnici Taler
Anici, Triglavska cesta 33, Mojstrana. Za sklenitev pogodbe o priznanju lastninske pravice se
pooblasti župana. Stroške davka v zvezi s to pogodbo plača Taler Anica.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
Župan Jure Žerjav je predstavil najem zemljišča parc.št. 2073/4 k.o. Dovje. Zemljišče bi se najelo za
parkiranje dveh kamionov. Člani sveta so gradivo prejeli v sklicu.
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V razpravi so sodelovali:
Cvetka Pavlovčič: V vlogi je zaprošeno tudi za deponijo izkopnega materiala. Zanimalo jo je, ali
sedaj odločajo tudi za deponijo ali samo za parkiranje.
Župan Jure Žerjav: Sedaj odločajo samo o parkirišču.
Robert Plavčak: Zanimalo ga je, kako je s sosedoma v bližini parcele, ki bi jo občina dala v najem.
Na tem območju bo prišlo do povečanja hrupa.
Blaž Knific: Na KS Dovje Mojstrana so to preverili in ugotovili, da naj hrup soseda ne bi motil.
Miro Eržen: Glede na več prevoznikov v Mojstrani in Dovjem ga je zanimalo, zakaj se ne uredi
prostor za parkiranje ob bivši čuvajnici.
Župan Jure Žerjav: V sklopu nove komunalne baze Tabre bo nekaj prostora za parkiranje kamionov.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 7/17:Občinski svet sprejme predloženi posamični program oddaje dela nepremičnine
parc. št. 2073/4 k.o. Dovje v izmeri 150 m2 v najem. Nepremičnina se odda v najem pod
pogoji iz sprejetega programa. Za podpis najemne pogodbe se pooblasti župana.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 9.
Župan Jure Žerjav je predstavil prodajo zemljišča s parc.št. 885/121 k.o. Kranjska Gora. Člani sveta
so gradivo prejeli v sklicu.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 7/18: Program prodaje zemljišč za leto 2007 se dopolni s prodajo zemljišča parc. št.
885/121, pašnik v izmeri 73 m2.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.
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PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

SKLEP 7/19: o ukinitvi javnega dobra na zemljišču s parc. št. 885/121 k.o. Kr. Gora
I.
Javno dobro preneha obstajati na parc. št. 885/121, pašmik v izmeri 73 m2, vpisano pri vl. št.
1465 k.o. Kranjska Gora kot javno dobro.
II.
Nepremičnina s parc. št. 885/121, se odpiše iz vl. št. 1465 – javno dobro k.o. Kranjska Gora in
se vpiše v vložek iste k.o., pri katerem je že vknjižena lastninska pravica na ime: Občina
Kranjska Gora, Kolodvorska ulica1b, Kranjska Gora.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske in se vpiše v zemljiško
knjigo Okrajnega sodišča na Jesenicah.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 7/20: Sprejme se predloženi posamezni program prodaje nepremičnine parc. št.
885/121, pašnik 73 m2, k.o. Kranjska Gora, ki se izvede po končanem postopku ukinitve
javnega dobra na predmetni nepremičnini.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Župan Jure Žerjav je predstavil prodajo zemljišča s parc.št. 885/13 k.o. Kranjska Gora. Člani sveta
so gradivo prejeli v sklicu.
V razpravi je sodeloval:
Jože Zupančič: Ni se strinjal s prodajo, ker bo to zemljišče služilo za širjenje igralnice. Lansko leto
so imeli glede igralnic kar nekaj razprav, da igralnice slabo vplivajo na kraj in mladino. Ne strinja se
s širitvijo igralnic. Strinjal se je s KS Kranjska Gora, ki predlaga ureditev parkirišča za zaposlene v
igralnici.
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Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 7/21: Letni program prodaje zemljišč za leto 2007se dopolni s prodajo dela zemljišča
parc. št. 885/13 k.o. Kranjska Gora (natančna izmera bo ugotovljena z geodetsko odmero).
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 11
PROTI – 1

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 7/22: Občina Kranjska Gora naroči geodetsko odmero zemljišča parc. št. 885/13 k.o.
Kranjska Gora, ki jo plača podjetje HIT hoteli, igralnice, turizem, d.d. Nova Gorica.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 11
PROTI – 1

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 7/23: Za odmerjeni del zemljišča parc. št. 885/13 k.o. Kranjska Gora se izvede
postopek ukinitve javnega dobra (objava sklepa o ukinitvi javnega dobra, izdaja odločbe o
ukinitvi javnega dobra, vpis spremembe v zemljiško knjigo).
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 11
PROTI – 1

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 7/24: Pripravi se posamični program prodaje dela zemljišča parc. št. 885/13 k.o.
Kranjska Gora in se ga predloži v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 11
PROTI – 1

Sklep je bil sprejet.

Ad 10.
Župan Jure Žerjav je podal naslednje informacije:
- Realizirana sta bila sklepa glede vodovoda Dovje.
- Poročilo o izvajanju prometa na Vršiču.
- Pobuda županov Zgornje Gorenjske za ustanovitev pokrajine Zgornje Gorenjske. Zgornja
Gorenjska je primerljivo slabše razvita kot ostali del Gorenjske.
- Bil je na predstavitvi varnostne situacije na Gorenjskem. To poročilo bo svetnikom na eni od
naslednjih sej predstavljeno. Seznanili se bodo z ukinitvijo policistov na mejah in vstopa
Slovenije v Schengensko območje.
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-

Bil je na posvetovanju na temo širokopasovni dostopi do interneta. Na občini so se že oglasili
ponudniki takšnih storitev.
Ves čas potekajo aktivnosti o izgradnji nordijskega centra Planica.

Ad 11.
Jože Zupančič je pojasnil, da bo postavil dve pobude in deset vprašanj. Prosi za pisni odgovor.
7/1 Jože Zupančič – pobuda - pisno
Ponovno podal predlog o enotnem označevanju ulic v krajih z uličnim sistemom v občini.
Župan Jure Žerjav in Rajko Puš sta pojasnila, da je zadeva že v proračuni za leto 2007.
7/2 Jože Zupančič – pobuda – pisno
Ponovno je podal predlog za postavitev WC kabin na parkirišču v Zelencih.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da v Zelencih obratuje gostinski objekt. Zadevo bodo reševali z
lastnico v okviru gostinskega objekta.
7/3 Jože Zupančič – vprašanje – pisno
Kako daleč je predlog elaborata za ureditev mirujočega prometa v krajih v občini?
7/4 Jože Zupančič – vprašanje – pisno
Glede na to, da je ustanovljeno še eno društvo v Ratečah, ki naj bi organiziralo tekme v nordijskih
disciplinah, ga je zanimalo, kako je s sklepom o prenosu športnih objektov Planica na športno
društvo Rateče? Katero društvo je to in kdo je predsednik tega društva?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je nordijsko društvo Rateče Planica ustanovljeno kot vsako ostalo
društvo in se v njegovo delovanje ne bi vmešaval. Odgovor glede prenosa objektov v Planici v pisni
obliki.
7/5 Jože Zupančič – vprašanje – pisno
Kako je s sanacijo hudournikov, da se ne ponovi november 2004? Kaj je narejenega na tem
področju za varnost občinskega in privatnega premoženja?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bilo nekaj posledic hudournikov saniranih. Na večino pa večkrat
letno opozarjajo pristojne službe. V letošnjem letu naj bi država sanirala dve pregradi v potoku
Belca.
7/6 Jože Zupančič – vprašanje – pisno
Pojasnil je, da se je nanj obrnilo nekaj občanov, ki se čutijo ogrožene v smislu javnega reda in
miru, parkiranja na neparkirnih površinah, svetlobnega onesnaževanja, onesnaževanja s hrupom tudi
na javnih prireditvah. Zanimalo ga je, kako je s spoštovanjem Odloka o javnem redu in miru, kdo in
kako ukrepa ter kdo je v občini zadolžen za izvajanje le tega?
7/7 Jože Zupančič – vprašanje – pisno
Kako je z najemom, najemnino in podaljšanjem pogodbe za parcelo ob hotelu Prisank, katero je dal
OS prejšnjega mandata v začasni najem Hit Gorenjki? Kakšno je stanje sedaj? Koliko je zbrane
najemnine in kam se je potrošila?
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Župan Jure Žerjav je pojasnil, da podjetje HIT Alpinea redno plačuje najemnino za najem parkirišč.
Najemnina je prihodek proračuna. Znesek bo posredovan v naslednjem gradivu.
7/8 Jože Zupančič – vprašanje – pisno
Kaj je z Gasparijevimi slikami, ki so bile ukradene iz hotela Špik? Kako je s to zadevo?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so slike last Petrola. V preteklem mandatu so že bile podane
informacije glede tega. Bodo pa še enkrat predstavili zadevo.
7/9 Jože Zupančič – vprašanje – pisno
Kakšno je delovno področje Komisije za varstvo javnih dobrin pri OS?
Rajko Puš je pojasnil, da delo Komisije za varstvo javnih dobrin opredeljuje Zakon o gospodarskih
javnih službah. Občina je dolžna to komisijo ustanoviti. Je posvetovalno telo in daje mnenja, na vse
pritožbe, ki jih uporabniki javnih dobrin posredujejo na občino.
7/10 Jože Zupančič – vprašanje – pisno
Kakšna je realna ali nominalna vrednost vodovoda Dovje in koliko je pridobila na vrednosti Javno
podjetje komunala Kranjska Gora?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da mora JP Komunala po sklepu OS v roku 6 mesecev od prevzema
vodovoda narediti oceno vrednosti in potrebnih vlaganj. Vrednost javnega podjetja se ne bo
spremenila, saj je lastnik objektov občina.
7/11 Jože Zupančič – vprašanje – pisno
Kje je vzrok, da ni na spletnih straneh objavljenih Zapisnikov s sprejetimi Sklepi OS 5. in 6. seje
OS?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so zapisniki objavljeni na spletni strani.
7/12 Jože Zupančič – vprašanje – pisno
Kako je videti vodovodno oskrbo v občini, če jo pogledamo s strani koliko je novogradenj v gradnji
in izdanih gradbenih dovoljenj ter če pogledamo, da je že v spomladanskih mesecih izrazita suša, ki
se bo verjetno še stopnjevala? Kakšni so načrti novih zajetij kakovostne pitne vode za občane in
goste v turističnih nastanitvah? Župana, ki je osebno odgovoren za oskrbo občanov s pitno vodo je
vprašal, ali lahko zagotovi, da stalni prebivalci iz naštetih vzrokov ne bodo ostali suhih pip?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so bila ob sprejetju dolgoročnega družbenega plana v ta plan
umeščena stavbna zemljišča. Soglasodajalci so podali soglasja k tem planu. Vodovodno omrežje
mora biti dimenzionirano glede na stavbna zemljišča. Podroben odgovor bo pripravilo JP
Komunala, ki bo predstavil tudi načrtovane posege na vodovodnem omrežju. Težave v Kranjski
Gori so bile že odpravljene, v Gozdu Martuljku pa bodo težave rešili v letošnjem letu.
7/13 Anton Požar – pobuda – ustno.
Z dnevnega reda je bila umaknjena točka Pravilnik o subvencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Kranjska Gora, ker še ni prišlo potrdilo z ministrstva. Podal je pobudo, da v
kolikor pride potrjen pravilnik z ministrstva opravijo korespondenčno sejo, da bodo lahko čim prej
objavili razpis za kmetijstvo.
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Župan Jure Žerjav je pojasnil, da z Ministrstva za kmetijstvo ne dobijo soglasja. Pravilnik je
pripravljal BSC Kranj za območje celotne Gorenjske. Izrazil je upanje, da bodo svetniki pravilnik
podprli.
7/14 Blaž Knific – pobuda – ustno
Izpostavil je problematiko dostopa hiš na zgornjem delu Dovja. Člani AS Dovje so izrazili željo za
ureditev poti ob Sedučnikovem potoku. Sedanja pot ne omogoča dostop z tovornim vozilom ali
drugimi intervencijskimi vozili. Na sestanku so se z lastniki zemljišč, po katerih naj bi potekala
nova pot dogovorili, da podajo pisna soglasja. Novo pot bi nujno potrebovali za splavilo lesa, ki ga
je polomilo zadnje sneženje. Pridobili so tudi že vsa soglasja lastnikov in so jih predali občini.
Podal je pobudo, da bi se pot čim prej uredila.
7/15 Mirko Rabič – vprašanje – ustno
V kateri fazi je postopek vračanja vloženih sredstev občanov v telekomunikacijsko omrežje?
Rajko Puš je pojasnil, da se je občina kot upravičenec za vračila vlaganj prijavila že leta 2003.
Državno pravobranilstvo v Kranju, ki je pristojno za nošo občina so do sedaj obravnavalo samo
fizične osebe. Občine še niso bile v postopku. Upravičenci so občine, končni upravičenci pa so
občani. Na krajevno običajen način bo tudi objavljen seznam vračil končnim upravičencem. Na
Državno pravobranilstvu so bili mnenja, da bi do konca letošnjega leta objavili končni seznam
upravičencev.
7/16 Mirko Rabič – pobuda – ustno
Glede na povečanje prometa in hitrosti vozil v dolino Vrat je predlagal, da naj strokovna služba
oceni možnost postavitve ovire za umiranje prometa na občinski cesti v Vrata.

7/17 Andrej Žemva – vprašanje – ustno
Kako je s postopki za izgradnjo pločnikov v Gozdu Martuljku?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so za izgradnjo pločnikov sprejeli že idejni načrt. Sedaj poteka
faza projektne dokumentacije in pridobivanja potrebnih dovoljenj. Po izdelavi projekta se bo
pristopilo k nakupu zemljišč. Pri tem računajo na pomoč občine in krajevne skupnosti.
7/18 Andrej Žemva – vprašanje – ustno
Kako je s sanacijo ceste v Srednji Vrh?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bil za sanacijo brežine ceste v Srednji Vrh objavljen javni
razpis. V postopku izbire je prišlo do izbire izvajalca, na kar se je pritožil drugi ponudnik. Sedaj bo
prišlo do soočenja obeh ponudnikov. Izrazil je upanje, da se bo zadeva čim prej sanirala.
7/19 Cvetka Pavlovčič – pobuda – ustno
Pri Malem Špiku so na makedamskem parkirišču nastale luknje. Podala je pobudo, da bi s peskom
luknje sanirali.
7/20 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Povedal je, da je dobil vprašanje občanke in sicer ugotavlja, da so ostali v Kranjski Gori brez
mesnice.
Župan Jure Žerjav: Očitno to ni bila prava poslovna priložnost za ponudnika. V občini obratuje
samo mesnica na Belci.
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7/21 Robert Plavčak – vprašanje - ustno
Še eno vprašanje od občanke in sicer, kaj je z obljubljenim trgovskim centrom?
Župan Jure Žerjav: Za gradnjo trgovskega centra so preverili kar nekaj lokacij. Predhodno bo
potrebno spremeniti prostorske akte.
Seja je bila zaključena ob 22.15 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič
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Župan:
Jure Žerjav, prof.

