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Z A P I S N I K

8. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 27.06.2007 ob 17.00 uri v sejni
sobi Občine.

PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
 ŽUPAN: Jure Žerjav
 ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Anton Požar, Vlasta Kotnik, Robert
Plavčak, Jože Zupančič, Slavko Miklič, Miro Eržen, Andrej Žemva, Bogomir Košir, Zdenka
Kersnik, dr. Janez Mlinar, Marinka Puc Koplan in Božidar Tarman (12 od 16).
Blaž Knific, Mirko Rabič Cvetka Pavlovčič, Vesna Kovačič - opravičeno odsotni
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Egidija
Košir Mrovlje, Vlasta Skumavc Rabič, Simon Starček, Janko Kersnik, Romana Rakovec,
Božo Pogačar, Henrika Zupan.
 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.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1. Obravnava in sprejem zapisnika 7. seje občinskega sveta.
Ad 1.
Župan Jure Žerjav je podal v obravnavo zapisnik 7. seje občinskega sveta. Zapisnik so člani prejeli s
sklicem.
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Ker na zapisnik ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 8/1: Potrdi se zapisnik 7. seje Občinskega sveta.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 10
ZA – 9
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

DNEVNI RED:
Nordijski center Planica – predstavitev aktivnosti MŠŠ
Osrednja tema – Šport, zdravstvo in socialno skrbstvo
Predlog za izdajo soglasja k izplačilu delovne uspešnosti zaposlenim v OZG Kranj
za leto 2007
Letni program športa občine Kranjska Gora za leto 2007
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki – II. obravnava
Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in
podeželja v Občini Kranjska Gora
Nadzorni odbor – Končno poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa
proračuna občine
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2006 skrajšani postopek
Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v
Občini Kranjska Gora – skrajšani postopek
Mnenje na predlog Vlade RS glede območij pokrajin v Sloveniji, z imeni in sedeži
Predlog za začetek postopka za ustanovitev pokrajine Zgornja Gorenjska
Priznanja občine Kranjska Gora
Nakup nepremičnin
Ukinitev javnega dobra in prodaja ter menjava nepremičnin
Informacije
Vprašanja in pobude

Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal dnevni red na glasovanje:
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 10
ZA – 10
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.
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Ad 1.
Generalni direktor Direktorata za šport g. Simon Starček je svetnikom s pomočjo projekcije
predstavil Projekt Nordijski center Planica. Poudaril je, da je omenjeni projekt eden izmed
prednostnih državnih razvojnih projektov. Predmet projekta je obnova in oprema skakalnic, gradnja
tekaškega stadiona ter park kulturne dediščine. Vrednost projekta je ocenjena na 94 mio. €.
Predstavil je dosedanje delo in izpostavil sestanke z lastniki zemljišč, katerim so podali ponudbo za
odkup oz. najem zemljišča.
V razpravi so sodelovali:
Robert Plavčak: Podprl je projekt. Zanimalo ga je, kako je z dovozno cesto iz Rateč do Planice?
Simon Starček: Pojasnil je, da se bodo prizadevali, da se uredi tudi cestna infrastruktura.
Jože Zupančič: Podprl je projekt. Zanimalo ga je, če lahko dobijo predstavljeni elaborat v pisno
obliki? Bil je mnenja, da če je resni pristop vlade do tega projekta, bi morali najprej urediti
magistralno cesto od avtoceste do Planice.
Simon Starček: Vsi dokumenti so javni, tako da jih lahko dobijo. V okviru projekta se ne ureja
magistralna cesta. Izrazil je upanje, da se bo uredila tudi omenjena cesta.
Janez Mlinar: Strinjal se je s projektom. Zanimalo ga je, kdo bi bili zasebni investitorji v tem
projektu.
Simon Starček: Pojasnil je, da se pojavlja interes gospodarstva za udeležbo pri projektu, vendar
projekt še ni v fazi, ko bi iskali zasebne investitorje.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je v uvodu predstavil osrednjo temo – Šport, zdravstvo in socialno skrbstvo.
Gradivo za točko so člani prejeli s sklicem. Na sami seji pa so prejeli še zapisnik Odbora za
zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo.
Poročila so podali tudi naslednji poročevalci:
 Poročilo Gorenjskih lekarn je podala Romana Rakovec.
 Poročilo Centra za socialno delo je podal Božo Pogačar.
 Poročilo Osnovnega zdravstva Gorenjske je podal Janko Kersnik.
Andrej Žemva: Podal je poročilo o delu Obora za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo. Odbor je
ocenil, da je področje zdravstva socialnega skrbstva in varstva v občini zadovoljiva. Zanimalo ga je,
kako je s cepljenjem deklic proti raku na materničnem vratu?
Vlasta Skumavc Rabič: Akcija še ni bila speljana do konca. Zbrali so 52 prijav za cepljenje. Prijave
so bile posredovane Osnovnemu zdravstvu Gorenjske, ki bo cepljenje izvajal. Vsa dekleta bodo
osebno vabljena na cepljenje. Finančna sredstva za cepljenje zagotavlja občina Kranjska Gora.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je še, da so za starše organizirali strokovno predavanje v zvezi s
cepljenjem.
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V razpravi so sodelovali:
Kersnik Zdenka: Pohvalila je poročila in lekarniški obratovalni čas. Zanimalo jo je, kako je z
lokacijo lekarne ob Zdravstvenem domu v Kranjski Gori? Boža Pogačarja je vprašala, katera je tista
ustanova, ki jo vidi kot vezni člen? Ali bo cepljenje proti klopnemu meningitisu tudi v Mojstrani?
Župan Jure Žerjav: V prejšnjem mandatu občinskega sveta so se dogovorili, da bi lekarno postavili
ob zdravstveni dom. Kasneje so ugotovili, da prostorsko to ne bi bilo možno izvesti. Potekali pa so
tudi pogovori o dveh drugih možnih lokacijah, vendar cenovno nista ustrezali.
Janez Mlinar: Poudaril je, da se je prejšnji občinski svet strinjal z gradnjo lekarne za zdravstvenim
domom.
Božo Pogačar: Obrazložil je posamezne programe, ki jih vodi Center za socialno delo. Ko gre za
nasilje med mladino je Center za socialno delo vezni člen, ki skliče posamezne strokovne službe,
da mladostnike zaščitijo.
Janko Kersnik: Če bo dovolj prijav za cepljenje proti klopnemu meningitisu, bo cepljenje tudi v
Mojstrani.
Slavko Miklič: Bil je mnenja, da so poročila dobro pripravljena in da so zadovoljni s stanjem na tem
področju. Glede zobozdravstva je pojasnil, da na območju Kranjske Gore delujejo tudi
samoplačniške zdravstvene ordinacije. V tem letu bi morali urediti tretjega zdravnika.
Andrej Žemva: Glede dežurstva zdravnika je pojasnil, da je bil predlog Odbora, da bi sklicali
skupen sestanke z gospodarstvom.
Marinka Puc Koplan: Podala je pobudo, da bi občinske službe pri teh temah pripravile poročilo,
koliko sredstev se je porabilo za posamezen namen in katere cilje se je sledila in katere cilje je
dosegla ter politiko, kako bo ravnala v prihodnje. Ni bila zadovoljna z dežurstvom in pomanjkanjem
tretjega zdravnika.
Janez Kersnik: Pojasnil je, da je dežurstvo zagotovljeno v ZD Jesenice.
Jože Zupančič: Strinjal se je s poročevalci. Bil je mnenja, da bi morali od turističnega gospodarstva
zahtevati, da zagotovi finančna sredstva za zdravniško dežurstvo.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da se ne sme menjati tretji zdravnik in zdravstveno dežurstvo med
vikendi. Ko bodo pridobili podatke, koliko bi stal dežurni zdravnik, bodo sklicali sestanek z
gospodarstvom.
Jože Zupančič: Pred tremi leti so imeli posvet, na katerem je bil direktor direktorata za Osnovno
zdravstvo Slovenije, ki je obljubil tretjega zdravnika in otroško posvetovalnico. To je ponovil tudi
ob odprtju prenovljenega zdravstvenega doma v Kranjski Gori. Ker obljube še niso izpolnjene je bil
mnenja, da bi lahko zahtevali odgovore. Ni se strinjal, da bi dežurno službo plačevali iz občinskega
proračuna.
Miro Eržen: Bil je mnenja, da je osnovna naloga občine tudi zdravstveno varstvo in ne bi smeli z
vsakim problemom obremenjevati gospodarstva. Povedal je, da v zdravstvu še vedno ni rešen
problem prerazporejanja sredstev za paciente, ki iščejo pomoč izven svojega kraja bivanja.
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Janez Kersnik: Tretji zdravnik je potreben, vendar pa ga bo težko dobiti.
Po končani razpravi je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:

SKLEP 8/2: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s stanjem na področju športa
v Občini Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 8/3: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s stanjem na področju
zdravstva v Občini Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 8/4: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s stanjem na področju
socialnega skrbstva v Občini Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil predlog za izdajo soglasja k izplačilu delovne uspešnosti zaposlenih
v OZG Kranj za leto 2007. Člani sveta so gradivo prejeli v sklicu.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:

SKLEP 8/5: Občinski svet Občine Kranjska Gora izdaja soglasje k izplačilu dodatne delovne
uspešnosti zaposlenim v OZG Kranj za leto 2007 v višini 6,07% skupne vsote sredstev za
osnovne plače.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil letni program športa občine Kranjska Gora za leto 2007. Člani sveta
so gradivo prejeli v sklicu.
V razpravi sta sodelovala:
Andrej Žemva: V programu kategorizacije športnikov se pojavljajo dodatki kategoriziranim
športnikom, ki niso več aktivni športniki. Predlagal je, da jim z dnem, ko niso več aktivni športniki
preneha ta pravica. V kolikor pravilnik to določa, je podal pobudo, da se pravilnik spremeni.
Župan Jure Žerjav: Športni dodatek se dodeljuje športnikom, ki so vpisani kot kategorizirani
športniki v biltenu Olimpijskega komiteja Slovenije. Športniki sredstva dobijo za minule zasluge.
Slavko Miklič: Kakšna je vloga občine pri dokončni pravni ureditvi poslovanja Golf kluba?
Župan Jure Žerjav: Občina si prizadeva sprejeti ureditveni načrt za golf igrišče.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 8/6: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Letni program športa Občine
Kranjska Gora za leto 2007.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 10
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki v II. obravnavi. V času 15 - dnevne obravnave sta prišli dve pripombi in sicer
od svetnika Mirka Eržene in Andreja Žemva. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 8/7: Sprejme se Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki na območju občine Kranjska Gora, v besedilu predloga za II.
OBRAVNAVO.
GLASOVANJE:

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

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva,
gozdarstva in podeželja v občini Kranjska Gora. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem. Na seji pa
so prejeli še soglasja z ministrstva in popravek 17. člena Pravilnika.
V razpravi so sodelovali:
Anton Požar: Pojasnil je, da popravljeni 17. člen vsebinsko ne bo imel sprememb.
Miro Eržen: Zanimalo ga je, kdo bo kmetom pomagal pri prijavi na razpis?
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da bo pomoč pri kmetijsko svetovalni službi in strokovni delavki na
občini.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 8/8: Občinski svet Občine Kranjska Gora potrjuje Pravilnik o dodelitvi pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Kranjska Gora v
predloženem besedilu ob upoštevanju spremembe besedila 17. člena.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 7.
Župan Jure Žerjav je predstavil končno poročilo o opravljanju nadzora zaključnega računa
proračuna občine, ki ga je opravil Nadzorni odbor občine. Člani sveta so gradivo prejeli v sklicu.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 8/9: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Končnim poročilom o
opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna občine Kranjska Gora ter zaključnih
računov krajevnih skupnosti za leto 2006.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 8.
Župan Jure Žerjav je predstavil Odlok o zaključnem računu proračuna občine Kranjska Gora za leto
2006 – skrajšani postopek. Člani sveta so gradivo prejeli v sklicu.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 8/10: Sprejme se Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kranjska Gora za
leto 2006.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 9.
Župan Jure Žerjav je predstavil Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest in
kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora – skrajšani postopek. Člani sveta so gradivo prejeli v
sklicu.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 8/11: Sprejme se Odlok o spremembah odloka o kategorizaciji občinskih cest in
kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 10.
Župan Jure Žerjav je predstavil mnenje na predlog Vlade RS glede območij pokrajin v Sloveniji, z
imeni in sedeži. Člani sveta so gradivo prejeli v sklicu.
V razpravi so sodelovali:
Andrej Žemva: Strinjal se je z 8 pokrajinami. V kolikor pa bo 14 pokrajin, se bo strinjal z 15
pokrajino Zgornja Gorenjska. Ali bodo upoštevali mnenja občin?
Župan Jure Žerjav: Povedal je, da bo o zakonu glasoval parlament.
Janez Mlinar: Pri obravnavi te točke bodo glasovali za 8 pokrajin. V naslednji točki pa bodo
glasovali za 15 pokrajin z Zgornjo Gorenjsko. Vprašal se je, kaj sploh hočejo. Predlagal je, da se
predlog prvega in tretjega sklepa umakne z glasovanja.
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Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da so prvi predlagani sklep sprejeli župani v celotni regiji. Predstavil
je pripombe ostalih občin v Sloveniji.
Janez Mlinar: Strinjal se je, da je predlaganih pokrajin preveč.
Bogomir Košir: Občinski svet Občine Cerklje je sprejel sklepa, da naj bo 8 pokrajin in da naj bo
Gorenjska enotna pokrajina. Strinjal se je z 8 pokrajinami. V nasprotnem primeru pa se strinja tudi s
pokrajino Zgornja Gorenjska.
Jože Zupančič: Ni se strinjal z 8 pokrajinami. Zavzema se za več pokrajin.
Po končani razpravi, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 8/12: Občinski svet Občine Kranjska Gora podpira uvedbo pokrajin in členitev
Slovenije na 8 pokrajin.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 9
PROTI – 1

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 8/13: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s predlogom Vlade
Republike Slovenije glede območij pokrajin v Sloveniji.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 8/14: Občinski svet Občine Kranjska Gora izdaja negativno mnenje na predlog

Vlade Republike Slovenije glede območij pokrajin v Sloveniji.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 10
PROTI – 1

Sklep je bil sprejet.

Ad 11.
Župan Jure Žerjav je predstavil predlog za začetek postopka za ustanovitev pokrajine Zgornja
Gorenjska. Člani sveta so gradivo prejeli v sklicu.
V razpravi so sodelovali:
Andrej Žemva: Zanimalo ga je, kako je s sedežem morebitne pokrajine Zgornje Gorenjske. Bil je
mnenja, da bi se o pokrajini Zgornje Gorenjske pogovarjali šele, če bi parlament sprejel 14 pokrajin.
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Janez Mlinar: Bil je mnenja, da naj o sedežu morebitne pokrajine Zgornja Gorenjska še ne
razpravljajo. Izrazil je upanje, da bodo poslanci z Gorenjske naredili vse, da bi bila ustanovljena
pokrajina Zgornje Gorenjske.
Slavko Miklič: Zanimalo ga je, kakšne bodo izboljšave glede upravnih zadev in inšpekcije?
Jože Zupančič: Bil je mnenja, da je ta razprava pravilna. S tem se je opozorilo ostalo Gorenjsko s
težavami na Zgornji Gorenjski. Strinjal se je s pokrajino Zgornja Gorenjska.
Župan Jure Žerjav: Pristojnosti glede pokrajin še niso opredeljene. O sedežu se bodo dogovarjali na
naslednjem sestanku županov.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:

SKLEP 8/15: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Predlog za začetek ustanovitve
pokrajine z imenom Zgornja Gorenjska, ki zajema območja Občine Kranjska Gora, Občine
Jesenice, Občine Žirovnica, Občine Radovljica, Občine Bled, Občine Gorje, Občine Bohinj in
Občine Tržič.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 8/16: Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme predlog ustanovitve »Sveta za
ustanovitev pokrajine Zgornja Gorenjska«, ki ga sestavijo župan Občine Kranjska Gora,
župan Občine Jesenice, župan Občine Žirovnica, župan Občine Radovljica, župan Občine
Bled, župan Občine Gorje, župan Občine Bohinj, župan Občine Tržič. Svet za ustanovitev
pokrajine Zgornja Gorenjska lahko ustanovi posebne komisije za obravnavo sistemskih delov
zakonodaje za uvedbo pokrajin. Strokovno tehnična opravila za izvedbo postopkov za
ustanovitev pokrajine Zgornje Gorenjske opravljala Razvojna agencija Zgornje Gorenjske.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 8/17: Občinski svet Občine Kranjska Gora pooblašča župana, da v okviru »Sveta za
ustanovitev pokrajine Zgornja Gorenjska« izvede vse potrebne postopke za ustanovitev
pokrajine Zgornja Gorenjska.
GLASOVANJE:

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

SKLEP 8/18: Občinski svet Občine Kranjska Gora soglaša, da se zgoraj navedeni sklepi, pod
pogojem, da jih bodo sprejeli občinski sveti občin navedenih v 1. sklepu, v isti vsebini, pošljejo
kot skupni sklepi vseh občinskih svetov občin Zgornje Gorenjske.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 12.
Župan Jure Žerjav je predstavil predloge Žirije za priznanja občine Kranjska Gora. Člani sveta so
gradivo prejeli v sklicu.
Jože Zupančič: Kot član Žirije za priznanja je podal še dodatno pojasnilo.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:

SKLEP 8/19: Občinski svet Občine Kranjska Gora podeljuje priznanje ČASTNI OBČAN
OBČINE KRANJSKA GORA Stanislavu Stanku Koširju, Finžgarjevo naselje 12, 4282 Gozd
Martuljek.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 8/20: Občinski svet Občine Kranjska Gora podeljuje PRIZNANJI OBČINE
KRANJSKA GORA :
• Janezu Ažmanu, Triglavska 54, 4281 Mojstrana,
• Janezu Dovžanu dipl. ing. Dovje 10D, 4281 Mojstrana.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Jože Zupančič: Predlagal je, da se sprejme odlok o protokolu za častne občane.
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Ad 13.
Župan Jure Žerjav je predstavil nakup nepremičnin. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
V razpravi je sodelovala:
Vlasta Kotnik: Pojasnila je, da so na KS Dovje Mojstrana podali pobudo za odkup parcele 874/2
k.o. Dovje. Predlagali pa so še odkup parcel 874/1, 876/1 in 876/3 vse k.o. Dovje. Parcele bi se
uporabile za parkiranje.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 8/21: Občina Kranjska Gora kupi od Marije Švajger iz Mojstrane, Ulica Alojza
Rabiča 7, zemljišče parc. št. 1276/9, pot 168 m2 in parc. št. 1276/10, pot 167 m2, obe k.o.
Dovje, po ceni 6,26 EUR/m2. Vse stroške s to pogodbo nosi Občina Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 8/22: Občina Kranjska Gora kupi od Rimokatoliškega župnijstva Dovje, zemljišče
parc. št. 874/2, v skupni izmeri 532 m2 po revalorizirani vrednosti sodnega izvedenca in
cenilca Danila Klinarja, dipl.inž. Vse stroške s to pogodbo nosi Občina Kranjska Gora.
Revalorizirana vrednost znaša 9.484,80 EUR.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 14.
Župan Jure Žerjav je podal obrazložitve k ukinitvi javnega dobra in prodaja ter menjava
nepremičnin. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Podrobneje je obrazložil prodajo zemljišč (885/143, 885/37 in novo odmerjenega zemljišča
sestavljenega iz dela parc.št. 885/132, 885/110, in 885/112 vse k.o. Kranjska Gora) ter menjavo
zemljišča s parc. št 466/6 z parc.št. 471/3 in 853/6 vse k.o. Kranjska Gora.
V razpravi je sodeloval:
Andrej Žemva: Predlaga je, da se parc.št. 885/132, 885/110, in 885/112 vse k.o. Kranjska Gora
umaknejo z dnevnega reda, saj so na teh zemljiščih interesi tudi drugih strank.
Župan Jure Žerjav: Pojasnil je, da se na parcelah ukinja javno dobro. Parcele bodo vključene v
program prodaje.
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Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 8/23: o ukinitvi javnega dobra

Javno dobro preneha obstajati na zemljišču parc. št. 885/143, v izmeri 10m2, parc. št.
885/37, njiva 92 m2, parc. št. 885/110, pašnik 241 m2, parc. št. 885/112, zelenica 154
m2, parc. št. 853/16, neplodno 152 m2, vse vpisane pri vl. št. 1465 k.o. Kranjska Gora
kot javno dobro.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 8/24: Nepremičnine s parc. št. 885/143, 885/37, 885/110, 885/112 in 853/16, se
odpišejo od vl. št. 1465 k.o. Kranjska Gora in se vpišejo v vl. št. iste k.o., pri katerem je
že vknjižena lastninska pravica na ime: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b,
Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 8/25: Program prodaje stvarnega nepremičnega premoženja se dopolni s prodaj
zemljišč: parc. št. 885/143 v izmeri 10 m2, parc. št. 885/37, niva 92 m2, parc. št. 853/16,
neplodno 152 m2 in parc. št. 471/3, njiva 75 m2, pot 30 m2, vse k.o. Kranjska Gora
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Župan Jure Žerjav je obrazložil menjavo prac.št. 891/1 z delom zemljišča prac. št. 458/3 vse k.o.
Kranjska Gora
Ker ni bilo razprave je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 8/26: Občina Kranjska Gora zamenja zemljišče parc. št. 891/1, v izmeri 463 m2, za
enako veliko zemljišče na vzhodnem delu parcele 458/3, obe k.o. Kranjska Gora. Lastnik
zemljišča parc. št. 458/3 k.o. Kranjska Gora naroči potrebno geodetsko odmero in nosi vse
stroške v zvezi s to storitvijo. Po izvršeni odmeri se bo pripravil program menjave
nepremičnin in se predložil v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Župan Jure Žerjav je obrazložil menjavo zemljišča parc.št. 2060/9 z zemljiščem parc. št. 1658/1 in
1659/1 vse k.o. Dovje. Podrobno obrazložitev je podala še Egidija Košir Mrovlje.
V razpravi je sodeloval:
Miro Eržen: Strinjal se je z zamenjavo zemljišča.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:

SKLEP 8/27: Strokovne službe Občine nadaljujejo s pripravo programa zamenjavo zemljišč s
parc. št. 2060/9 z zemljiščema 1658/1 in 1659/1 vse k.o. Dovje.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Župan Jure Žerjav je obrazložil prodajo zemljišča parc. št. 86 k.o. Rateče.
Ker ni bilo razprave je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 8/28: Program prodaje stvarnega nepremičnega premoženja občine za leto 2007 se
dopolni s prodajo dela zemljišča parc. št. 86 k.o. Rateče (natančna izmera bo določena z
geodetsko odmero).
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
SKLEP 8/29: Naroči se geodetska odmera zemljišča parc. št. 86 k.o. Rateče. Stroške odmere
plača kupec zemljišča. Po izvršeni odmeri se pripravi posamezen program prodaje
odmerjenega dela zemljišča.
GLASOVANJE:

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

Župan Jure Žerjav je obrazložil prodajo zemljišča parc. št. 759/49 in 759/50 k.o. Podkoren.
Ker ni bilo razprave je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 8/30: Sprejme se predloženi posamezni program prodaje nepremičnin parc. št. 759/49
in 759/50 k.o. Podkoren. Nepremičnine se prodajo v skladu s pogoji, ki so opredeljeni v
sprejetem programu. Vse stroške v zvezi s pogodbo plačajo kupci.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 11
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 15.
Župan Jure Žerjav je svetnike obvestil, da bo v najkrajšem možnem času funkcijo župana opravljal
poklicno.
Na Ministrstvo za lokalno samoupravo se je oddala prijava za izgradnjo Slovenskega planinskega
muzeja. V kolikor se bo v postopku pokazalo, da bo potrebno stvari dopolni s sklepi občinskega
sveta in če bodo pripravljene spremembe ureditvenega načrta Bezje bo v mesecu juliju sklicana še
ena seja. Svetnike je povabil k svečanosti ob Ruski kapelici in praznovanju občinskega praznika. Z
direktorata za promet je prišel odgovor glede prevoza sena. Vse uradne objave občine bodo sedaj
objavljene v Uradnem listu RS.

Ad 16.
Jože Zupančič: Zahvalil se je za prejete odgovore. Bil je mnenja, da bi lahko več naredili za vračilo
slik. Ni pa bil zadovoljen z odgovorom glede oskrbe s pitno vodo (prebral je del članka iz časopisa).
8/1 Jože Zupančič – vprašanje - ustno
Zanimalo ga je, kako je s košnjo bankin ob magistralni cesti? Bil je mnenja, da je zaradi
zaraščenosti ogrožena varnost v cestnem prometu.
Župan Jure Žerjav: Občina je na košenje bankin že urgirala.
8/2 Jože Zupančič – vprašanje - ustno
Zanimalo ga je, kaj bo s statusom Policijske postaje Kranjska Gora od 1.1.2008, ko se bo uvedel
schengenski režim na mejah. Zanimalo ga je, ali se bo policijska postaja preimenovala v policijski
oddelek. S tem se ni strinjal, saj bi se s tem povečal kriminal.
Župan Jure Žerjav: Gorenjski župani so se z uvedbo schengenskega režima že seznanili. Na
policijski upravi niso znali pojasniti, kakšen status bo imela policija v Kranjski Gori. Izrazil je
bojazen nad povečanjem kriminala.
8/3 Jože Zupančič – vprašanje – ustno
Pojasnil je, da je vsem svetnikom poslal svoje mnenje glede zapiranja kampa v Gozdu Martuljku.
Zanimalo pa ga je, kakšno je uradno stališče občine in župana glede ukinitve kampa in zidave
apartmajskih objektov na tem območju?
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Župan Jure Žerjav: Bil je mnenja, da je celoten projekt hotela špik pomemben za Gozd Martuljek.
Za gradnjo apartmajskega naselja bo potrebno spremeniti prostorske akte. O teh spremembah pa
glasujejo občinski svetniki na seji občinskega sveta.
8/4 Jože Zupančič – vprašanje - ustno
Pojasnil je, da se po sprehajalnih poteh ob Savi v Gozdu Martuljku vozijo kolesarji, mopedisti in
štirikolesniki. To se dogaja dnevno in sprehajalci se morajo umikati s sprehajalnih poti. Zanimalo ga
je, kako bi na teh poteh onemogoči kolesarje, mopediste, štirikolesnike?
Župan Jure Žerjav: Bil je mnenja, da bodo morali ukrepati.
8/5 Jože Zupančič – vprašanje - ustno
Zanimalo ga je, kako je s projekti ledene dvorane, žičnice, športnega centera Planica in parkirišča?
Vse to je lansko leto Hit Alpinea obljubljala za zameno, da občina ne poda soglasja za igralni salon
Erika.
Župan Jure Žerjav: Najprej bo potrebno sprejeti zazidalne načrte in pridobiti zemljišča, na katerih
naj bi bili projekti izvedeni. Žičnice so že pridobile gradbeno dovoljenje za štirisedežnico Kekec.
8/6 Vlasta Kotnik – pobuda - ustno
Na 5. seji OS so sprejeli sklep, da mora koncesionar do septembra 2007 sanirati poškodbe na cestah
v KS Dovje Mojstrana po zapisniku. Svet KS Dovje Mojstrana predlaga, da se zapiše popravek in
sicer je potrebno sanirati občinske in državne ceste.
Rajko Puš: Na podlagi zapisnika se bodo poškodbe sanirale.
8/7 Vlasta Kotnik – pobuda - ustno
Svet KS Dovje Mojstrana zahteva, da se postavi svetilka javne razsvetljave na krajevni cesti JP
690421. Svetilka je bila odstranjena ob urejanju križišča.
8/7 Vlasta Kotnik – pobuda - ustno
Svet KS Dovje Mojstrana je podal pobudo za odkup zemljišč pri mrliških vežicah na Dovjem za
ureditev parkirišča. Pobudo je že predstavila v točki Nakup nepremičnin.
8/8 Slavko Miklič – vprašanje - ustno
Zanimalo ga je, kako je z nedokončanim objektom ob objektu Slavec v Kranjski Gori. Investitor se
ne drži zakona, ki določa ograditev gradbišča. Gradbišče je neurejeno. Zanimalo ga je, če je bil
investitor o tem s strani občine že opozorjen?

Seja je bila zaključena ob 21.16 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič
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Župan:
Jure Žerjav, prof.

