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Z A P I S N I K

18. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 12.09.2012 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, Vesna Kovačič, dr. Janez Mlinar, Slavko Mikič, Bogdan Janša, Robert Kerštajn,
Cvetka Pavlovčič, Vlasta Kotnik, Janja Dolhar, Mojca Kelvišar, Mirjam Žerjav, Gregor
Benedik in Robert Plavčak (15 od 16)
Matevž Podrekar - odsoten
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Egidija
Košir Mrovlje, Vlasta Skumavc Rabič, Monika Jakelj, Boštjan Pristavec, Anita Bregar,
Romana Rakovec, Jože Veternik, Marija Falak Zupančič, Marko Klofutar, Sonja Rozman.
 PRISOTNI NOVINARJI: ATM TV
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. Poleg gradiva, ki so ga prejeli s sklicem, so
naknadno na seji prejeli še: Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2012 (svetniki so
poročilo prejeli že konec julija 2012 po pošti), zapisnik Odbora za negospodarstvo in javne službe
družbenih dejavnosti z novim sklepom k 3. točki dnevnega reda, zapisnik Odbora prostorsko
planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, zapisnik Statutarno – pravne komisije, zapisnik
Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, mnenja sveta KS Kranjska Gora ter sklepe
sveta KS Dovje Mojstrana.
Najprej so obravnavali zapisnik 17. seje.
I.

SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1.

Obravnava in sprejem zapisnika 17. seje
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Ad 1.
Župan Jure Žerjav je dal v obravnavo in sprejem zapisnik 17. seje. Člani občinskega sveta so
zapisnik prejeli s sklicem.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 18/1: Potrdi se zapisnik 17. seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Župan Jure Žerjav je predstavil dnevni red.
II.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

2

DNEVNI RED:

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih
površin v Občini Kranjska Gora – II. obravnava
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode v občini Kranjska Gora – skrajšani postopek
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovno šoli 16. decembra
Mojstrana in vrtcu pri Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora ter znižanju plačil staršev
Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč na območju Planice
Ureditev parkirišča med hoteloma Prisank in Larix v Kranjski Gori
Predstavitev delovanja javnih zavodov:
• Center za socialno delo Jesenice
• Gorenjske lekarne
• Osnovno zdravstvo Gorenjske
• Koncesionar na področju zobozdravstvene dejavnosti Damijan Kreutz, Z.A.K., d.o.o.
Mnenje lokalne skupnosti k osnutku načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka
Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2012
Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pregledom izvajanja proračuna Občine Kranjska
Gora v letu 2011, s posebnim nadzorom področja javna naročila investicijske narave,
investicijske odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter investicijske
odhodke na področju investicijskega vzdrževanja in obnov
Predlog poravnave v pravdnem postopku – za nepremičnini parc.št. 885/34 in 885/61, obe k.o.
Kranjska Gora
Nakup nepremičnine
Prodaja nepremičnine – stanovanja
Prodaja in menjava nepremičnine
Pridobitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Vprašanja in pobude
Informacije

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

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe
urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Kranjska Gora – II. obravnava. Člani sveta so gradivo
prejeli s sklicem na sejo.
Rajko Puš je podal podrobnejšo obrazložitev. V času javne obravnave niso prejeli nobenih
predlogov za dopolnitev. Svetnike je pozval, da upoštevajo dva redakcijska popravka in sicer v 4. in
6. členu.
Anton Požar je pojasnil, da so Odlok obravnavali na Odboru za gospodarstvo in gospodarske javne
službe. Člani odbora so se strinjali s predlaganim odlokom.
Robert Plavčak je pojasnil, da so Odlok obravnavali na Statutarno – pravni komisiji. Predlagali so,
da se Odlok sprejeme v predlagani obliki z obema redakcijskima popravkoma.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 18/2: Sprejme se Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe urejanja

in čiščenja javnih površin v občini Kranjska Gora v besedilu predloga za II.
obravnavo.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Kranjska Gora – skrajšani
postopek . Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Rajko Puš je podrobneje predstavil predlagani Odlok. Pojasnil pa je dva člena, ki sta se dopolnila.
Ker gre za uskladitev z zakonodajo je predlagal, da ga sprejmejo po skrajšanem postopku.
Anton Požar je pojasnil, da so Odlok obravnavali na Odboru za gospodarstvo in gospodarske javne
službe. Člani odbora so se strinjali s predlaganim odlokom.
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Robert Plavčak je pojasnil, da so Odlok obravnavali na Statutarno – pravni komisiji. Predlagali so,
da se Odlok sprejeme v predlagani obliki po skrajšanem postopku.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 18/3: Sprejme se Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kranjska Gora –
skrajšani postopek.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 3.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu pri
Osnovno šoli 16. decembra Mojstrana in vrtcu pri Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora ter
znižanju plačil staršev. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo ter popravljen sklep na sami
seji.
Vlasta Skumavc Rabič je podala podrobnejšo obrazložitev.
Vlasta Kotnik je pojasnila, da je zadevo obravnaval Odbor za negospodarstvo in javne službe
družbenih dejavnosti. Člani odbora so se strinjali s popravljenim sklepom.
Robert Plavčak je pojasnil, da so predlagani sklep obravnavali na Statutarno – pravni komisiji.
Predlagali so, da se prouči možnost, da bi namesto tako obsežnega sklepa, zadevo vpisali v
pravilnik.
Vlasta Skumavc Rabič je pojasnila, da je smiselno, da zadevo svetniki potrjujejo s sklepom vsako
leto, saj ima sprejetje sklepa finančen posledice za proračun. Tudi druge občine to določajo s
sklepom.
V razpravi so sodelovali:
Janez Mlinar: Predlagal je, da bi analizirali stroške, če bi občina prevzela stroške za drugega in
tretjega otroka v celoti.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo izračun pripravili.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 18/4: O določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni šoli 16. decembra
Mojstrana in vrtcu pri Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora ter znižanju plačil staršev

1. Cena programa v vrtcu, ki izvaja javno službo mesečno na otroka znaša:
Vrtec pri OŠ 16.decembra Mojstrana:
Program
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stroški dela materialni stroški

stroški živil cena EUR cena za starše EUR

1 – 3 let dnevni (prvo starostno obdobje)
3 – 6 let dnevni (drugo starostno obdobje)

317,47
208,04

40,86
40,68

36,96
36,96

395,29
285,86

355,76
271,57

Vrtec pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora:
Program
1 – 3 let dnevni (prvo starostno obdobje)
3 – 6 let dnevni (drugo starostno obdobje)

stroški dela materialni stroški
317,27
45,53
230,62
45,53

stroški živil cena EUR cena za starše EUR
36,96
357,98
397,76
36,96
295,55
311,11

Vrtec pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora - Rateče:
Program
3 – 6 let dnevni (drugo starostno obdobje)

stroški dela materialni stroški
230,62
45,53

stroški živil cena EUR cena za starše EUR
36,96
295,55
311,11

2. Cene veljajo od 1.10.2012 dalje.
3. Razlika med potrjeno ceno programov in ceno za starše se krije iz proračuna
Občine Kranjska Gora.
4. Starši otrok, ki v mesecu juliju in avgustu ne obiskujejo vrtca, so oproščeni plačila.
5. Tudi v primeru bolniške odsotnosti otroka nad enim mesecem (na podlagi
zdravniškega potrdila) so starši oproščeni plačila.
6. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške
neporabljenih živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo
razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije občina.
7. Če starši obvestijo vrtec do devete ure o otrokovi odsotnosti, vrtec zniža ceno
programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.
8. Uskladitev cen po elementih, ki jih določa metodologija, se opravi enkrat letno,
glede na letne rasti elementov.
9. Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in prične veljati in se
uporabljati s 1.10.2012.
10. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov v
vrtcu pri OŠ 16. decembra Mojstrana in v vrtcu pri OŠ Josipa Vandota Kranjska,
Številka: 007/1-6/208-UG, z dne 27.8.2008 (Ur. list RS št. 87/2008)
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 4.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč na območju Planice.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Boštjan Pristavec je podrobno predstavil predlagani Sklep. Javni zavod Planica je zaprosil za
manjšo širitev območja stavbnih zemljišč. Takšno širitev zakon omogoča.
Župan Jure Žerjav je še podal nekaj pojasnil glede širjenja na Planiški letalnici.
Bogdan Janša je pojasnil, da so sklep obravnavali tudi na Odboru za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremičninami. Člani odbora prelagajo, da se predlagani sklep potrdi.
Robert Plavčak je pojasnil, da so predlagani sklep obravnavali na Statutarno – pravni komisiji.
Člani komisije so predlagali, da se sklep sprejme v predlagani obliki.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 18/5: Sprejme se Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč v besedilu predloga.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Ureditev parkirišča med hoteloma Prisank in Larix v Kranjski
Gori. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na sejo.
Jože Zupanič je s pomočjo projekcije predstavil ureditev parkirišča med hotelom Pisank in Larix v
Kranjski Gori. Poudaril je, da bi s to ureditvijo pridobili 90 parkirnih mest. Vsa listnata drevesa pa
bi ostala. Celoten projekt brez DDV-ja v tem trenutku znaša 205.000 €. Prometna študija, ki je bila
izdelana pa na tem mestu predvideva parkirno hišo, ki pa v tem trenutku ni finančno izvedljiva.
Bogdan Janša je pojasnil, da so predlog obravnavali tudi na Odboru za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremičninami. Opozoril je na vprašanje integritete enega izmed članov komisije.
Projektant, ki je pripravljal idejno zasnovo je hkrati tudi član odbora. Protikorupcijska komisija je
izdala tudi načelno mnenje, ki ga je svetnikom prebral. Odbor je s tremi glasovi za, dvema proti in
enim vzdržanim sprejeli predlagani sklep.
Jože Zupančič je pojasnil, da na seji Odbora za
nepremičninami o integriteti člana niso razpravljali.

prostorsko planiranje in gospodarjenje z

Robert Kerštajn je pojasnil, da so zadevo obravnavali tudi na KS Kranjska Gora. Svet KS Kranjska
Gora se je strinjal s predlaganim sklepom pod pogojem, da se parkirnina zaračunava za vozila, ki so
tam parkirana več kot dve uri. Enako velja tudi za parkirišče pred trgovino Mercator in parkirišče za
Zdravstvenim domom. Ker pa sam pri tej točki ni bil prisoten se je osebno izločil iz tega mnenja.
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V razpravi so sodelovali:
Blaž Knific: Izpostavil je, da se je Občinski svet na svoji 33. seji v preteklem mandatu samo
seznanil s prometno študijo. Pojasnil je, imenovanje in delovanje komisije, ki je pripravljala
prometno študijo. Za izvedbo prometne študije so na razpisu izbrali podjetje. Na predlaganem mestu
pa so v prometni študiji predlagali podzemno parkirno hišo. Na prometno študijo takrat ni bilo
pripomb.
Vesna Kovačič: Pojasnila je, da je študija služi kot priporočilo. Ob dejstvu, da gre za investicijsko
vzdrževanje v javno korist se je strinjala z gradnjo parkirišča.
Robert Plavčak: Prometno študijo ni sprejel občinski svet. Predlogi prihajajo prepočasi. Bil je
mnenja, da član odbora, ki je, kot projektant pripravil idejno zasnovo parkirišča, ne bi smel
sodelovati pri odločitvi odbora oziroma ne bi smel projektirati. O parkiriščih se pogovarjajo že
predolgo časa. Na mizo pa so dobili nek nedodelan predlog, zato bo glasoval proti. Parkirišča bi
morali urediti zunaj kraja. Se je pa strinjal, da se uredijo sedanje prometne površine, ter da se
napravi red. Prihodkov s strani parkirnine ni bilo. Zato gre v tem primeru za nekakšno oškodovanje
občinskega proračuna. Bil je mnenja, da župan slabo rešuje ta problem. Svetnike je pozval, da
izgradnje parkirišča ne podprejo ter da obravnavajo in sprejmejo prometno študijo. Imenovati bi
morali tudi komisijo za pripravo plana.
Gregor Benedik: Bil je menja, da je predlagani vhod na parkirišče tam, kjer je sedanji ni primeren.
Ni si znal predstavljati, kako bo tam potekal promet ob prometnih konicah. V kolikor bodo podrli
predlog za gradnjo parkirišč, podpira tudi sklep KS Kranjska Gora glede uvedbe parkirnine.
Bogdan Janša: Še enkrat je pojasnil načelno mnenje Protikorupcijske komisije.
Mirjam Žerjav: V dani situaciji s to rešitvijo ponujajo možnost parkiranja v bližini centra Kranjske
Gore. S tem parkiriščem bi dali tudi več možnosti za parkiranje tudi domačinom. Ni pa videla
možnosti za gradnjo parkirne hiše. Bila je pa mnenja, da bi morali projekt dopolniti z izhodom za
pešce pri SKB Banki. Strinjala se je sklepom KS Kranjska Gora za uvedbo parkirnin.
Slavko Miklič: Bil je mnenja, da je ta prostor zelo občutljiv. Svetnike je pozval, da naj podajo svoje
predloge in ideje. Bil pa je mnenja, da je ta predlog najbolj funkcionalen.
Janez Mlinar: Bil je mnenja, da je važna vsebina. Pojasnil je, da je njegovo mnenje zelo deljeno. Po
eni strni je dobro ker urejajo problem parkiranja. V zadnjih letih je bilo nekaj narejenega na
začasnem parkiranju. Parkirišče ob policiji sedaj funkcionira. Glavni minus pri tem parkirišču pa je,
da uničujejo edini park v kraju. Pojasnil je, da tega predloga ne bo podprl. Pri prometni študiji je bil
glavni pogoj, da zelenica na tem mestu ostane. Obnoviti pa bi morali sedanje parkirišče.
Mirjam Žerjav: Bila je mnenja, da ni nujno, da je parkirišče asfaltirano.
Blaž Knific: Poslušali so več različnih mnenj. Pripravljavci prometne študije so študijo pripravili,
ne da bi bili obremenjeni z zadevami v kraju. Bil je mnenja, da verjame in zaupa stroki.
Robert Plavčak: Bil je mnenja, da bodo ljudje parkirali tam, kamor jih bodo usmerili. Do trgovine,
pošte in zdravstvenega doma se morajo pripeljati tisti, ki to potrebujejo. Morda res sedaj ni pravi čas
za gradnjo parkirne hiše bo pa v prihodnje. Predlagal je poimensko glasovanje za predlagani sklep.
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Janez Mlinar: Bil je mnenja, da bi bila parkirna hiša najboljša rešitev. Zanimalo ga je, koliko bi stala
parkirna hiša?
Slavko Miklič: Predlagal je, da bi zmanjšali število parkirnih mest in več posvetiti pozornosti na
ureditev parkirišča. Cena kvadratnega metra parkirne hiše pa je približno 500€.
Jože Zupančič: Zanimalo ga je, kako bodo hodili v trgovino predvsem starejši, če bodo morali peš iz
parkirišča pri smučišču? Apeliral je na vse, da zgradijo parkirišče. Na tem parkirišču bi lahko
organizirali tudi prireditve.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da imajo v proračunu postavko za parkirišča. Izdelana je bila idejna
zasnova. Ni se strinjal s tezo, da od kar je župan ni bilo na področju parkiranja nič storjenega.
Pojasnil je urejanje parkirišča pod smučišči. Pojasnil je, kdaj vse so na občinskih svetih izpostavljali
problem parkiranja. Bo pa prebral načelno mnenje, ki ga je izpostavil svetnik Janša. Območje
minigolfa je sedaj zapuščeno zemljišče. Na predvidenem parkirišču avtobusi ne bodo parkirali. V
času gospodarske krize ni primeren čas za gradnjo parkirne hiše. Vrednost parkirnega mesta v
parkirni hiše pa je primerljiva vrednosti avtomobila srednje cenovnega razreda. Zavedati pa se
morajo, da je to idejni projekt. Pojasnil je še predlog za poimensko glasovanje. Glede na to, da mora
¼ svetnikov podati predlog za poimensko glasovanje je točko prekinil. Svetnike pa pozval, da v
odmoru pripravijo predlog za poimensko glasovanje.

Ad 6.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Predstavitev delovanja javnih zavodov:
• Center za socialno delo Jesenice
• Gorenjske lekarne
• Osnovno zdravstvo Gorenjske
• Koncesionar na področju zobozdravstvene dejavnosti Damijan Kreutz, Z.A.K., d.o.o.

Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Anita Bregar je s pomočjo projekcije predstavila delo Centra za socialno delo Jesenice.
V razpravi je sodeloval:
Robert Plavčak: Kakšno je družbeno socialno stanje, če bi ocenili od 1 do 10? Ali se zadeva kaj
izboljšuje?
Anita Bregar je pojasnila, da je zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev močno posegel tudi v
pravice občanov občine Kranjska Gora predvsem, ker se je pričelo upoštevati premoženje. Število
upravičencev se je zelo zmanjšalo. Dobro sodelujejo z občino in policijo.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da občina dobro sodeluje z Centrom za socialno delo.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
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SKLEP 18/6: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil z delovanjem javnega
zavoda Center za socialno delo Jesenice.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Romana Rakovec je predstavila delovanje Gorenjskih lekarn. Prihodnji teden bodo v Kranjski Gori
uradno odprli novo lekarno. Izpostavila je dobro sodelovanje z občino.
V razpravi je sodeloval:
Robert Plavčak: Pojasnil je, da je zelo prijetno hoditi v njihovo lekarno. Pohvalil je prijaznost
zaposlenih. V poročilu je zasledil, da je bilo veliko merjenja hipertenzije. Moti pa ga, da je to
potrebno plačevati.
Romana Rakovec je pojasnila, da je bilo to nekaj časa brezplačno. Začeli pa so ugotavljati, da so
ljudje v Kranju hodili na to merjenje, ko so čakali na avtobus. Ker to ni njihova osnovna dejavnost
in ker so naprave za ta namen drage so se določili za plačevanje te storitve.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 18/7: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil z delovanjem javnega
zavoda Gorenjske lekarne.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Jože Veternik je predstavil delovanje Osnovnega zdravstva Gorenjske. Poudaril je, da so v Kranjski
Gori dobili novo zdravnico. Z novo organizacijo imajo sedaj dvakrat tedensko zagotovljeno
ambulanto tudi v Mojstrani. Prav tako pa zagotavljajo tudi zdravstveno oskrbo v domu starostnikov.
Vlasta Kotnik je pojasnila, da je vsa poročila obravnaval tudi Odbor za negospodarstvo. Zahvalila
se je Osnovnemu zdravstvu Gorenjske, da so dobili še tretjega zdravnika.
V razpravi je sodelovala:
Cvetka Pavlovčič: Pojasnila je primer, ko se je otrok v šoli lažje poškodoval. Obiskali so zdravnika
v Kranjski Gori, kjer pa so bili zavrnjeni z obrazložitvijo, da je pediater na Jesenicah. Zanimalo jo
je, če lahko šola računa na pomoč zdravnika v Kranjski Gori?
Jože Veternik je pojasnil, da tega primera ne pozna ter, da lahko računajo na pomoč zdravnika v
Kranjski Gori.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:
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SKLEP 18/8: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil z delovanjem javnega
zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 10.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Predlog poravnave v pravdnem postopku – za nepremičnini
parc.št. 885/34 in 885/61, obe k.o. Kranjska Gora. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem na

sejo.
Marko Klofutar z Odvetniške družbe Ošabnik, Klofutar in partnerji je podrobneje predstavil predlog
poravnave.
Robert Kerštajn: Pojasnil je, da je KS Kranjska Gora podala pozitivno mnenje na predlagani sklep.
Bogdan Janša je pojasnil, da so predlog obravnavali tudi na Odboru za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremičninami. Opozoril je, da naj bi cenitve prejeli vsaj dva dni pred sejo, ko
imajo tudi odbore. Odbor se je strinjal s predlaganim sklepom.
Ker ni bilo razprave je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 18/9: V pravdi zaradi priznanja lastninske pravice in izstavitve zemljiškoknjižne
lastnine za zemljišči parc. št. 885/61 in 885/34, obe k.o. Kranjska Gora, se sklene poravnava v
pravdnem postopku, po kateri tožena stranka (Občina Kranjska Gora) prizna tožeči stranki
lastninsko pravico na nepremičnini parc. 885/61, v izmeri 1076 m2, in nepremičnini parc. št.
885/34, v izmeri 439 m2, obe k.o. Kranjska Gora, v kolikor ji tožeča stranka plača odškodnino
za polovico površine obeh zemljišč, v višini kot bo ocenjena v cenitvenem poročilu sodnega
izvedenca in cenilca Danila Klinarja. Župana se pooblasti za podpis ustreznega akta v zvezi s
tem postopkom.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 5.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da nadaljujejo 5. točko. Na podlagi 48. člena poslovnika OS je več
kot ¼ svetnikov predlagalo, da se o predlaganem sklepu glasuje poimensko. O mora odločiti
občinski svet.
Župan Jure Žerjav je predlagal naslednji:
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SKLEP 18/10: Na podlagi 48. člena Poslovnika občinskega sveta predlagamo, da se o predlogu
sklepa k 5. točki dnevnega reda 18. seje glasuje poimensko.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 10
PROTI – 5

Sklep je bil sprejet.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo glasovali poimensko.
Rajko Puš je svetnike seznanil s potekom poimenskega glasovanja. Glasuje se po abecednem
vrstnem redu.
Župan Jure Žerjav je predlagal v sprejem naslednji:
SKLEP 18/11: Občinski svet se je seznanil s projektom za izgradnjo parkirišča v Kranjski
Gori med hoteloma Prisank in Larix in podpira gradnjo parkirišča.
POIMENSKO GLASOVANJE:
Benedik Gregor – ne glasuje
Dolhar Janja – proti
Janša Bogdan – proti
Kelvišar Mojca – proti
Kerštajn Robert – proti
Knific Blaž – proti
Kotnik Vlasta – za
Kovačič Vesna – za
Miklič Slavko – za
Mlinar Janez – proti
Pavlovčič Cvetka – za
Plavčak Robert – proti
Podrekar Matevž – odsoten
Požar Anton – za
Zupančič Jože – za
Žerjav Mirjam – za
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 7
PROTI – 7

Sklep ni bil sprejet.

Ad 7.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Mnenje lokalne skupnosti k osnutku načrta upravljanja
Triglavskega narodnega parka. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Jože Zupančič je podrobneje predstavil mnenje lokalne skupnosti.
V razpravi so sodelovali:
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Robert Plavčak: Zanimal ga je terminski plan za naprej?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da mora to gradivo obravnavati vse parkovne lokalne skupnosti. Po
obravnavi se bo pričela 60 dnevna javna razprava.
Jože Zupančič je pojasnil, da morajo lokalne skupnosti v 60 dneh zadevo obravnavati.
Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 18/12: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil z Osnutkom načrta
upravljanja Triglavskega narodnega parka 2014 – 2023. K besedilu osnutka daje pozitivno
mnenje s tem, da pripravljavec osnutka obravnava vse pripombe in predloge, podane na
Osnutek načrta upravljanja v razpravi na seji občinskega sveta, na seji Komisije za
planinstvo, TNP in NR Zelenci in pripombe, prejete s strani občanov.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 16.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je na seji prisotna tudi ga. Sonja Rozman – koordinatorka za
pilotno območje Zelenci, zato bodo obravnavali program Wetman – urejanje Zelencev.
Sonja Rozman je s pomočjo projekcije in razdeljenih brošur predstavila potek projekta Wetman.
Pripravili bodo načrt upravljanja Zelencev. Organizirali bodo delavnice. Pojavil se je problem, ker
ne bodo uredili poti ter ne bodo izvedli prekopa kanala.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič: Ali se ve, koliko so stari Zelenci?
Sonja Rozman: V začetku je bilo na tem mestu jezero. Nato se je gladina postopno nižala do
sedanjega stanja, ko je to močvirje.
Robert Plavčak: Zanimalo ga je, kako bo nesoglasje Agrarne skupnosti Podkoren vplivalo na
projekt?
Sonja Rozman: Pojasnila je, da morajo o projektu poročati Evropski komisiji. Pred tem jih bodo
obvestili o problemu v Zelencih. Kar se poti tiče ni bilo večjih težav. Ne ve pa, kako jim bodo
pojasnili, da ne bodo prekopali kanala. Izrazila je upanje, da ne bodo ob sredstva.
Župan Jure Žerjav je izrazil obžalovanje, da so se nekateri posamezniki seznanili z napačno
informacijo, da bodo v Zelence prišla določena finančna sredstva, od tega pa agrarna skupnost ne bo
dobila dobička. Nasprotovati temu, da se izkoplje meander po zamočvirjenem terenu in se na ta
način preprečuje izsuševanje Zelencev je neproduktivno. Izrazil je upanje, da bodo z agrarno
skupnostjo dosegli dogovor. Bil je mnenja, da je to priložnost za Podkoren. Vložena sredstva bodo
ohranjala naravni status Zelencev.
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Po razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 18/13: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s potekom projekta
Wetman na pilotnem območju Zelenci.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 8.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2012.
Člani sveta so gradivo prejeli po pošti konec julija ter s sklicem na sejo. Poročilo pa ni predmet
razprave na občinskem svetu.
Župan Jure Žerjav je dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 18/14: Občinski svet se je seznanil s poročilom o izvrševanju proračuna za obdobje od
1.1 do 30.6.2012.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejeta.

Ad 9.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pregledom
izvajanja proračuna Občine Kranjska Gora v letu 2011, s posebnim nadzorom področja javna
naročila investicijske narave, investicijske odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in
adaptacij ter investicijske odhodke na področju investicijskega vzdrževanja in obnov. Člani sveta so
gradivo prejeli s sklicem.
Marija Falak Zupančič je podrobneje predstavila končno poročilo.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:

SKLEP 18/15: Občinski svet Občine Kranjska Gora se je seznanil s Končnim poročilom o
opravljenem nadzoru nad pregledom izvajanja proračuna Občine Kranjska Gora v letu
2011, s posebnim nadzorom področja javna naročila investicijske narave, investicijske
odhodke na področju novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij ter investicijske odhodke na
področju investicijskega vzdrževanja in obnov.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Ad 11.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Nakup nepremičnine. Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
Bogdan Janša je pojasnil, da so sklep obravnavali tudi na Odboru za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremičninami. Člani odbora prelagajo, da se predlagani sklep sprejme.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 18/16: Občina Kranjska Gora od lastnika Mežik Andreja, Rateče 29a, kupi zemljišče
parc. št. 1346/92 k.o. Rateče, v izmeri 873 m2, potrebno za izgradnjo novega vodohrana v
Planici, po ceni 18,00 EUR/m2. Vse stroške v zvezi nakupom zemljišča plača Občina Kranjska
Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejeta.

Ad 12.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Prodaja nepremičnine – stanovanja. Člani sveta so gradivo
prejeli s sklicem.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
Bogdan Janša je pojasnil, da so sklep obravnavali tudi na Odboru za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremičninami. Na odboru so bili seznanjeni z razliko v kvadraturi. Člani odbora
prelagajo, da se predlagani sklep sprejme.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so prejeli tudi sklep KS Dovje Mojstrana, da se strinjajo s
predlagano prodajo.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 18/17: Dvosobno stanovanje v II. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu
Triglavska cesta 58, Mojstrana, katerega najemnica po sklenjeni najemni pogodbi z Občino
Kranjska Gora je Zagorka Oman, se na podlagi pisne izjave najemnice, proda njeni hčerki –
uporabnici stanovanja Urški Oman.
SKLEP 18/18: Kupnino za stanovanje predstavlja ocenjena vrednost stanovanja po
Cenitvenem poročilu sodnega izvedenca in cenilca Danila Klinarja.
SKLEP 18/19: Strošek davka na promet nepremičnine plača kupec, strošek overitve podpisa
zakonitega zastopnika prodajalca pa plača prodajalec (Občina Kranjska Gora).
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklepi so bili sprejeti.

Ad 13.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Prodaja in menjava nepremičnine. Člani sveta so gradivo
prejeli s sklicem.
Egidija Košir Mrovlje je podala podrobnejšo obrazložitev.
Bogdan Janša je pojasnil, da so sklepa obravnavali tudi na Odboru za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremičninami. Člani odbora prelagajo, da se predlagana sklepa sprejmeta.
Robert Kerštajn je pojasnil, da se tudi KS Kranjska Gora strinja s predlaganima sklepoma.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji:
SKLEP 18/20: Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2012 se dopolni
tako, da se v načrt razpolaganja z nepremičninami doda še naslednja nepremičnina:
Identifikacijska
oznaka
nepremičnine
2169 - k.o.
KRANJSKA GORA
parc. št.
136/1

GLASOVANJE:

Velikost parcele – Predvidena
po stanju zemlj.
metoda
katastra
razpol.

Ekonomska
razpolaganja

dvorišče 239 m2

menjava z zemljiščem parc. št.
750/19 in 750/24, oba k.o.
Kranjska Gora, ki sta potrebna
za javno infrastrukturo na
področju oskrbe z vodo

neposredna
pogodba

utemeljenost

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP 18/21: Občina Kranjska Gora proda in zamenja nepremičnino – zemljišče parc. št.
136/1 k.o. Kranjska Gora z zemljiščema parc. št. 750/19 in 750/24, oba k.o. Kranjska Gora, ki
ju potrebuje za gradnjo javne infrastrukture na področju oskrbe z vodo za naselje Kranjska
Gora. Pri menjavi nepremičnin se upošteva ocenjena vrednost nepremičnin s cenitvenim
poročilom sodnega izvedenca in cenilca Danila Klinarja.
Vse stroške v zvezi s prodajo in menjavo nepremičnin plača Občina Kranjska Gora.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 14.
Župan Jure Žerjav je predstavil točko Pridobitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem.
Bogdan Janša je pojasnil, da so sklep obravnavali tudi na Odboru za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremičninami. Člani odbora prelagajo, da se predlagani sklep sprejme.
Robert Kerštajn je pojasnil, da se tudi KS Kranjska Gora strinja s predlaganim sklepom.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP 18/22: O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA
LOKALNEGA POMENA
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobita nepremičnini parc. št. 800/1, pot
1101 m2 in parc. št. 800/2, pot 1306 m2, obe k.o. Podkoren.
II.
Nepremičnini iz I. točke tega sklepa postaneta last Občine Kranjska Gora, pri katerih se
zaznamuje grajeno javno dobro.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi. Po uveljavitvi sklepa izda občinska uprava po uradni
dolžnosti odločbo, po kateri nepremičnini parc. št. 800/1 in 800/2, obe k.o. Podkoren,
pridobita statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

Ad 15.
18/1 Vlasta Kotnik – pobuda – ustno
Podala je pobudo, da bi se na glavnem vhodu v stavbo krajevne skupnosti uredila klančina. Zaradi
visoke stopnice je onemogočen dostop z invalidskimi vozički.
18/2 Vesna Kovačič – pobuda – ustno
Opozorila je na problem krajanov na Dovjem. Zaradi obnove ceste je bilo zaprto križišče proti Trati.
Krajanom so bile zaradi tega onemogočene njihove aktivnosti. Podala pa je pobudo, da si izvajalec
oziroma nadzorni ogleda sanacijo ceste pri hišni številki Dovje 81. Bila je mnenja, da je sanacija
slabo izvedena, saj so na cesti še luknje.
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18/3 Cvetka Pavlovčič – vprašanje – ustno
Pojasnila je, da so se na seji KS Rute seznanili z potekom odkupa zemljišč za pločnike. Ugotovili
so, da je še kar nekaj stvari neurejenih. Apelirala je na občino, da se pospeši odkup zemljišč. V
kolikor se to ne da, naj se sprožijo postopki za razlastitev.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se je občina maksimalno angažirala. Vključili so tudi krajevno
skupnost. Na žalost pa se določeni posamezniki ne strinjajo z odkupom. Z Marijo Jerala, ki za
DRSC vodi odkupe zemljišč, bodo šli še enkrat do vseh, ki še niso prodali zemljišč. Nekateri
poizkušajo izsiljevati zaradi nekaj kvadratnih metrov s tem pa ogrožajo varnost vseh krajanov.
Največji problem so prebivalci, ki ne stanujejo stalno v Gozdu Martuljku. Pojasnil je, da izhaja iz
družine, kjer je šla cesta čez sredino hiše. Zato težko razume, da je problem v nekaj manjših
smrekicah. Razlastitev pa je v pristojnosti vlade. DRSC pogojuje začetek del z celotnim odkupom
zemljišča. Za projekt pa bo DRSC pridobila sredstva tudi iz evropskih strukturnih skladov.
Egidija Košir Mrovlje je še pojasnila, da so nekateri posamezniki izrazili željo, da bi šli v
zamenjavo zemljišč. Pooblaščenka za odkupe je to sporočila Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov
od katerih pa še ni dobila nobenega odgovora.
18/4 Cvetka Pavlovčič – pobuda – ustno
Od obiskovalcev šole v Kranjski Gori je dobila pripombo, da na občinskih usmerjevalnih tablah ni
usmeritve za šolo. Podala je pobudo, da bi se uredile usmerjevalne table do šole.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bodo označbe postavili.
18/5 Robert Kerštajn – vprašanje – ustno
Krajane zanima, če bi lahko križanja med kolesarsko cesto in občinsko cesto bolje označili?
18/6 Robert Kerštajn – vprašanje – ustno
Že pred časom je opozoril na smeti na cesti čez Korensko sedlo. Komunala je postavila zabojnike za
smeti. Sedaj pa so se ob zabojnikih pojavile večje količine odpadkov. Zanima ga, kako bi se to dalo
bolje urediti?
Župan Jure Žerjav je bil mnenja, da bodo poizkušali najti neko rešitev. Najbolje pa bi bilo, če bi
kršitelja našli pri odlaganju smeti.
18/7 Robert Kerštajn – vprašanje – ustno
Krajani Podkorena so pohvalili komunalo za urejanje pokopališča in odvažanje smeti z eko otoka.
18/8 Bogdan Janša – pobuda – ustno
Na KS Dovje Mojstrana so obravnavali izplačilo odškodnin za zemljišča, ki so bila uporabljena za
gradnjo ceste in pločnika na Mojstranški gobeli. Predlagali so, da bi začeli izplačevati odškodnine
ljudem, kjer zadeva ni sporna.
Egidija Košir Mrovlje je pojasnila, da z izplačili ne morejo pričeti dokler niso podpisane pogodbe.
Pogodb pa niso še mogli podpisati, ker Geodetska uprava še ni izdala odločb o odmeri zemljišč.
Dokler odločbe niso izdane pravni promet ne more steči. Zadeva se je zavlekla, ker je veliko število
praktično nedosegljivih lastnikov. Ko bo možno bo občina takoj sklepala pogodbe in izplačevala
odškodnine.
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18/9 Bogdan Janša – vprašanje – ustno
Zaključena je bila obravnava OPPN Fabrka v Mojstrana. Upoštevani so bili vsi predlogi. Svet KS
Dovje Mojstrana na dopolnjen predlog OPPN Fabrka nima pripombe.
18/10 Bogdan Janša – pobuda – ustno
Opozoril je na problem poškodbe cevovoda meteorne vode nad in pod magistralko na bregu pri
Kamnah na Dovjem. Podal je pobudo, da bi se strokovne službe problematiko ogledale in zadevo
vključili v proračun.
18/11 Bogdan Janša – pobuda – ustno
Na območju Kamna na Dovjem poteka sprehajalna pot čez privatna zemljišča. Sprehajalci tam
vozijo pse in puščajo pasje izstrebke. Ob sečnji sena imajo kmetje probleme. Predlagal je, da bi s
tem seznanili Medobčinsko redarsko in inšpektorat.
18/12 Bogdan Janša – pobuda – ustno
Na izhodu iz novega naselja na Dovjem proti karavli je makedamska cesta. Pojavil se je kanal, ki je
na nekaterih mestih globok tudi en meter. Podal je pobudo, da bi se zadeva ustrezno zavarovala.
18/13 Blaž Knific – pobuda – ustno
Na zadnji seji je predlagal, da odgovore, ki jih dobijo na mizo pred sejo objavijo v naslednjem
gradivu za naslednjo sejo. Teh odgovorov sedaj ni zasledil.
Rajko Puš je pojasnil, da so se na upravi odločili, da zaradi stroškov ne bodo v gradiva prilagali
dodatnih gradiv. Vsa dodatna gradiva, ki jih svetniki prejmejo na mizo pred sejo bodo tudi
objavljena na spletni strani občine pri sklicu za posamezno sejo.
18/14 Blaž Knific – vprašanje – ustno
Na zadnji seji je vprašal, kako je z odkupom zemljišča za izgradnjo opornega zidu na Dvojem?
18/15 Blaž Knific – vprašanje – ustno
Ali je SPV obravnaval omejitev hitrosti na cesti skozi Radovno?
18/16 Blaž Knific – vprašanje – ustno
Ni še dobil odgovora glede urejanja parkirišča na območju bivše železniške postaje. V avgustu so
bila vsa parkirišča polno zasedena predvsem zaradi ljudi, ki so prišli kolesarit. Predlagal je, da bi
zadevo vključili v plan za leto 2013 in uredili vsaj makedamsko parkirišče.
Župan Jure Žerjav je izrazil zadovoljstvo, da je tudi Mojstrana doživela malo turističnega utripa.
Pojasnil je, da je tam, kjer je začetek kolesarske poti problem s parkiranjem. To so zaznali že v
Gozdu Martuljku. Sedaj ko je kolesarska steza do Mojstrane pa se je tam pojavil ta problem.
Izdelan pa je že projekt kolesarske poti Mojstrana – Hrušica. Za pričetek del je potrebno rešiti samo
še nekaj zemljišč z Agrarno skupnostjo Dovje Mojstrana. Na skupnem sestanku z agrarno
skupnostjo, DRSC in občino so že našli rešitev za ta zemljišča. Agrarni skupnosti bo ponujena
zamenjava zemljišč. Izrazil je upanje, da bo prišlo do realizacije te zadeve. Projekt, ki ga vodi
DRSC bo sofinanciran s sredstvi evropske unije. Ko bo ta del kolesarske steze zgrajen ne bo več
pritiska za parkiranje v Mojstrani v takšni količini kot sedaj. Zemljišče, ki pa ga svetnik predlaga za
ureditev parkirišča pa je po planskih aktih namenjen za industrijski objekt.
18/17 Blaž Knific – vprašanje – ustno
Ni še dobili odgovora glede civilne zaščite.
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18/18 Blaž Knific – pobuda – ustno
Ponovno je podal pobudo, da bi opravili nadzor nad zabojniki za komunalne odpadke.
Rajko Puš je pojasnil, da akcija nadzora na zabojniki poteka. Delavci komunale ob najdbi
neprimerne vsebine v zabojniku na zabojnik prilepijo rdečo nalepko, ki opozarja o neprimernih
odpadkih. V občini so prvih sedmih mesecih po neuradnih podatkih odložili na deponijo Mala
Mežakla 770 ton odpadkov. To je na letnem nivoju 1400 ton. V primerjavi s prejšnjimi leti, ko so
odlagali čez 3000 ton je to dobro zmanjšanje.
18/19 Blaž Knific – vprašanje – ustno
Še vedno ni dobil odgovora glede odstranitve lipe na pokopališču na Dovjem.
Rajko Puš je pojasnil, da je za lipo dobil odgovor. Ob odstranitvi lipe obstaja nevarnost porušitve
zidu. Brez elaborata in projekta tega občinska uprava ne bo izvedla. Zadevo bodo morali najprej
vključiti v občinski proračun.
18/20 Blaž Knific – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, koliko opozoril za priklop na kanalizacijo je izdal WTE in koliko je bilo
opravljenih priklopov?
Rajko Puš je pojasnil, da šest mesečni rok za priključitev teče. Po tem roku bo koncesionar zadev
predal inšpekcijski službi.
18/21 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je z izvedbo in stroški projekta REAL?
Rajko Puš je pojasnil, da sama investicija v fotovoltajično elektrarno na OŠ Kranjska Gora kasni.
Zadeva se je zavlekla, ker izvajalci iščejo ustrezne rešitve montaže na streho. Izkoriščena bo vsa
kvadratura strehe in terase šole. Sama cena fotovoltajičnih modulov je na trgu padla tako, da bo
cena projekta nižja. 85% projekta bo sofinanciranega s strani Švicarskega sklada. Predvideva pa se,
da se bo zadeva izvedla do konca meseca. To bo prvi takšen projekt na občinskih stavbah v naši
občini.
18/22 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, koliko je s projektom term?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se bodo pri investitorju pozanimali, kako je z investicijo.
18/23 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, koliko je z parkiranjem avtodomom v Kranjski Gori?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bilo območje železniške proge preneseno na občino Jesenice. Z
delitveno bilanco je prešlo v last Občine Kranjska Gora tudi v delu pod sedežnico Vitranc.
Železniška proga je bila prvotno za meter in pol nižja od ceste. Na tem območju je bilo parkirišče in
prostor za odlaganje navlake. Ob neurju leta 2003 so naplavine navozili na to območje in zemljišče
nasuli v nivo ceste. Takšno stanje je še danes. Vsa ta leta je to območje služilo kot parkirišče.
Občina pa na tem parkirišču ni nikoli pobirala parkirnine. Parkirišče je pozimi namenjeno za
smučarje poleti pa za gorske kolesarje. Tega zemljišča ne občina in ne župan ni dal v najem
komerkoli. Zemljišče je še vedno parkirišče na katerem lahko parkira vsak. Res pa je, da je žičnica
zaradi problematike parkiranja avtodomov postavila sanitarno enoto. Za postavitev sanitarne enote
ni potrebno gradbeno dovoljenje. Zadeva je urejena do te mere, da so zadovoljni lastniki
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avtodomov. Dejstvo pa je, da je to začasna rešitev. Izrazil pa je upanje, da bodo v nov občinski
prostorski načrt umestili tudi prostor za avtodome. Pojasnil je, da so navedbe v časopisnem članku
neresnične in žaljive.
Robert Plavčak je bil mnenja, da ne strinja z začasnimi rešitvami.
18/24 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Krajane Podkorena zanima, kdaj se bodo pričeli postopki za ustanovitev KS Podkoren?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da mora občina izpeljati vse postopke. Rok pa so naslednje občinske
volitve.
18/25 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Zaprosil je za podatke o številu najemnih pogodb za javna parkirišča v naši občini po lokacijah.
Zanimalo ga je še, kakšen je bil prihodek v letu 2011 in plan za leto 2012?
18/26 Robert Plavčak – pobuda – ustno
Za proračun za leto 2013 je podal pobudo za postavitev novih avtobusnih postajališč v Gozdu
Martuljku.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da bi morda lahko pred pločniki v spodnjih Rutah zamenjali
postajališči. V Zgornjih Rutah pa dokler ne bo znana lokacija, postajališča ne morejo postaviti.
18/27 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Zanimalo ga je, kako je z idejno zasnovo za ljudski dom?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da so pridobili nove smernice Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Organizirali bodo sestanek s pripravljavcem projekta. Projekt bodo nato predstavili občinskemu
svetu.
Janez Mlinar je pojasnil, da so dosegli, da lahko objekt podrejo. Novi objekt bo moral ohraniti
zunanji izgled sedanje stavbe.
18/28 Robert Plavčak – vprašanje – ustno
Kaj je s projektom DIN Alp?
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je bil projekt zaključen. Sam projekt ni predvideval izgradnjo
samih parkirišč.
18/29 Bogdan Janša – pobuda – ustno
Ob Požgancevi hiši v Mojstrani, kjer je zoženje, bi bilo potrebno postaviti primerno signalizacijo.

Ad 16.
Župan Jure Žerjav je podal naslednje informacije:
• Imeli so letno skupščino skupnosti Povezanost v Alpah v Švici. Pisno poročilo bodo
svetniki prejeli v gradivu za naslednjo sejo pod informacijo.
• Turistične občine skupnosti občin so posredovali pripombe na spremembo Zakona o
spodbujanju turizma. Natančno si je prebral spremembe. Edina sprememba, ki je predlagana
je ta, da se ukinja pavšalna turistična taksa za vikendaše. Če bo to sprejeto to pomeni za
našo občino izgubo prihodka v višini 150.000 € letno. Pavšalna turistična taksa se sedaj

20

plačuje v enkratnem znesku od 80 € do 178 € letno. Ljudje, ki so kupovali stanovanja po
pol milijona evrov se danes pregovarjajo za 80€. V obrazložitvi zakona pa piše, da takšne
takse Evropa ne pozna. Pojasnil je, da je potreboval 15 minut, da je našel primere takšen
takse v Avstriji.
Mirjam Žerjav je glede spremembe zakona pojasnila, da ima skupnost občin tudi odbor za turizem.
Imeli so sestanek z Ministrstvom za gospodarstvo. Prisoten je bil tudi direktor Direktorata za
turizem. Vse občine so ogorčene nad takšno rešitvijo. Ustanovljena je bila delovna skupina v kateri
je tudi sama prisotna. Pripravili so predlog na kakšen način se bo zadeva usklajevala.
Seja je bila zaključena ob 22.00 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.
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